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ACTOS Dá' PÍER ËXECUTIVO
DECRETO N. 4.360—DE 17 DE MARÇO DE 1902
Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de gim rdas nacionaes na comarca do Oeiras,
no Estado do Piauhy

O President° da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, para execução do decreto
n. 431, do 14 do dezembro do 1896, decreta:
Artigo unico. Ficam creadas na guarda
nacional da comarca de Oeiras, no Estado do
Pirally, uma brigada de infantaria e uma de
cavalIaria.—aquella, com a designação de 31a,
que se constituirá de t,ros batalhões do serviço activo, os. 91, 92 o 03, o um do da reserva, sob n. 31, e esta, com a do 7°, que se
constituirá do dons regimentos. ns. 13 o 14,
03 qua.es se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 17 do março do 1902, 14.
da Republica.
M. FERTtAZ DE CAMPOS SALDES.

Sabino Barroso Jun:or.

Niinisterio da Justiça, o Negocios
Intoi.ioves
Por doaretos do 17 do corrente
Foi mandado excluir da guarda nacional
o alferes da 1 4 companlfa do 131° batalhão
de infantaria da mesma milicia, da comarca.
do Inhambupo, no Estado da Bahia, Abilino
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do Nascimento Ribeiro, por ter verificado
praça na Brigada Policial desta Capital, e,
conseguintemente, desistido da.quello posto.
Foi promovido ao posto do tenente-quartelmestre do 7° batalhão do infantaria da guarda nacional da Capital Federal o alferes Miguel Souto Mariatli.
Foram mandados agg,rogar:
Na guarda nacional desta Capital:
Ao 1° batalhão da reserva, o a.lfores da 4a
companhia do 129^ bat dhão de infantaria da
mesma indicia, da comarca do Viçosa, no
Estado de . Minas Gomes, Badaró Estoves.
Ao 4* bttallião da reserva, o alferes da :33"
companhia do referido 1290 batalhão 41 x,
marca da Viçosa, Olindo Gomes Moraes e
Vallo.
Na guarda nacional da capital do Estado
do Rio Grande do Norte:
Ao respectivo corpo, o capitão da 2° companhia do 1° batalhão do infantaria Gustavo
Olymp o Alvares, visto ter sido anteriormonto nomeado o empossado outro otlicial
no mesmo posto.
Ao 1° regimento do cavallaria, o capitão
do 2° regimento da mesma arma da antiga
guarda nacional da comarca do Potengy
Julio Tinoco.
Ao estado-maior da l a brigada do infantaria, o capitão-assistente da 10° brigada da
mesma arma, da comarca do Curhuittail
João Pernandes de Almeida.
Foram nomeados:

l a companhia — Tenente, Adolpho Barr:
bosa.
2° _companhia — Tenente, João da Cunha.
3° companhia — Capitão, Aristophanos
Silva Lima.

Coronel conamanctante, o tenente-coronel
Alfonso Pimontol.

.Ministerin da Marinha

•
250° batalhão de infantaria
Estado-maior—Major-fiscal, Francisco José
Alfonso;
Capitão-ajudante, João Achilles stoerei;
Tenente-quartel-mestre, Antonio Luiz do
Mariz Sa.rmoito
Capitão-cirurgião, Dr. João Baptista de
Barros e Silva.
l ar companhia — Capitão, Antonio Maria
do ASSIS O Silva ;
Tenente, Francisco de Paula Miranda
Junior.
2° companhia — Alferes, José Augusto
Ulhôa, Cintra.
34 companhia — Capitão, Fernando Pinto
da Silva;
Tenente, Leopoldo Araujo.
4a companhia — Capitão, Raul Ermos da
Cruz ;
Alferes, Luiz Dallo Aflallo.
251° batalhão do infantaria
Estado-maior — Capitão-ajudante; Marcos
Tito Leite do Castro ;
Capitão-cirurgião, Francisco Ba.rcellos de
Lima Junior.

Por decretos do 19 do corrente:
' Foi exonerado do eommando 41 i torpeleira
Pedro Alfonso o 1' tenente Filinto Perry o
nomoado o 1 . tenente Pedro Max Fernando
de Froutin para o mesmo cargo ;
•
..
Foram concedidas, de conformidwie com o
regulamento annexo ao decreto n. 3.652, do
2 de maio do 1900, combinado cola o de
n. 4.271, de li do dezombro do 1901, r,.9 seguintes gratificações addicionaes
Do 20 is ao Imito c Ithedratico da Escala
Naval vice-almirante graduado o reformado
Dr. João Nepominemo Baptista, a partir do
28 de dezembro do anno passado
De 10 % ao lente citthedratico da mesma
escola capitão de fragata honorario Dr. Ta.rquinio Braulio do Souza • Aniztrantlio,
partir de 25 de fevereiro proximo passado ;
De 10 % ao lento cathedratiet da mesma
escola capitão de fragata liouorario Dr.Enéas
Oscar do Faria Ramas, a partir de 8 do
março corrente.
— Por outro de 20 do corrente foi promovido, no corpo da armada, a concra-aimir flte o capitão de mar e guerra Henrique
Pinheiro Guiados.
.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Comarca do Alegre

3° regimento de cavallaria

Estado-maior — Tenente-coronel commantinte, -Albino Caiado
Major-fiscal, Adrião Rocha
Capitão-ajudante, Alberto Ferreira
Tenente-secretario, João de Brito Cordeiro
Tenente-quartel-mestre, Francisco Pereira
Bastos.
1. esquadrão — Capitão, Francisco de
Assis Gumes
Tenente, Arthur do Castro Rodrigues
Alferes, Antonio Luiz Machado o Antonio
Manoel Bernardo.
2. esquadrão — Capitão, Tertuliano do
Souza Lima
Tenente, Candido Bossois Junior
Alferes, Ernesto Pereira deAzevedo e João
Alvos dos Reis.
20 esquadrão—Capitão, Joaquim Gomos dos
Reis
ESTADO DE MINAS GERAES
Tenente, José Luiz Machado
Comarca de Ouro Prelo
Alferes, Aristidès Lopes do Souza o Domingos Raymando Barbosa.
223° batalhão de infantaria
4. esquadrão — Capitão, Peregrino de Mol a companhia—Capino, João Marques dos •aes
Reis.
Tenente, José Cabral do Mello
Alferes. Florindo do Vargas Faria o FranComarca de S. JocTo d'El-ney
cisco de Paula Ribeiro.
84a brigada de infantaria
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SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e-Negódos
Interiores
Expediente de 18 de março de 1902
DIRECTORIA DO INTERIOR

Accusoh-se recebido o avi so do 10 de março
corrente, do Dr. Antonio Augusto da Silva,
e agradeceu-se a communicação do haver tomado pos o, na mesma data, do cargo do
Ministro do Estado da Industrio, Viação e
Obras Public ts, para o qual foi nomeado por
decreto de 8 do citado moz.
Requerjmento despachado

José Pacheco Diniz, por seu procurador
José Pereira Car,leiro, solicitando) naturalização.—Faça reconhecer por tabelliã a fiein
do procurador e completi o sullo do passa:
porto:
Additamento ao expediente de 18 de março
de 1902
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

Communicou-so ao Ministro das Relações
Exteriores que, por portoria do 17, foidecla.rada limpa esta cidade o limpo o respectivo
porto, attendendo haverem decorrido vinte
dias some tso do posto.
Identica communicação fez-se ao Ministerio da Guerra.
Dia 19
Remetteuso ao director geral de contabilidade deste Ministerio lima conta, na importando. de 253$500, dos sellos que a administração dos correios suppriu para a franquia de correspondencia para esta directo' ria geral, durante ô anuo do 1901.
—Durante o neez de fevereiro ultimo foram
apresentados ao registro desta direc .cria os
soguintes tantos
Med:c:o

Dr. Heitor-Guedes Coelho, formado pela
Faculdade do Medicina do Rio do Janeiro.
(Registrou seu titulo em 4 de fevoreiro do
corrente armo).
Pharmaceulicos

Marcos Baptista das Santos, formado pela
Faculdade do Medicina do Rio de Janeiro.
(Registrou sou titufo em 5 do fevereiro do
corrente anuo).
José Copstancio Barbosa da Franca, formad) pela Faculdade do Medicina do Rio do
Janeiro. (11.eg.,strou sou titulo em 13 de fevereiro do corrente anno).
Ruben Ferreira Campos, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. (Re.
gistou sou titilo em 14 de fevereiro do
corrente armo.)
Antenor do Sá Bonevides, formado pela
Faculdade do Medicina do Rio do Janeiro.
•(Registrou Sou titulo em 14 de fevereiro do
• corrente armo.)
Leopoldo Bello ', intentei Barbost, fo onado
pela Faculdade do Medicina íIo • Rio do Janeiro. (Registrou o certificado do Sell titulo
em 14 de fevereiro do corrente armo.)
Oscar Afronso Nery da Costa, formado
pela Faculdade do Medicina d) Rio de Janeiro. (Registrou seu titulo em 15 de fevereiro do corrente anno.)
Justiniano Moreira Pinto, formado pela
Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro.

/MARIO OPTICAL

Março — 1902

(Registrou seu titulo em 19 de fevereiro do do agosto daquello anno aos negociantes
corrente armo.)
desta praça Casaes & Souza, polo facto do
Antonio Paulino da Silveira, formado pela haverem passado documento sujeito a sello,
Escola do Ouro Preto, Estado de Minas sem que este tivesse sido satisfeito e á vista
Geraes. (Registrou seu titulo em 25 de feve- de denuncia apresentada por Francisco José
da Silva Bastos, resolveu, por despacho de
reiro do corrente armo.)
5 do corrente, proferido na conformidade do
parecer que o .Conselho do Fazenda emittiu
DenVslas
em sessão do 25 do mez proximo findo, negar provimento ao dito recurso afim de
Luiz Gomes da Costa Miranda, formado confirmar á decisão recorrida, por seus funpela Faculdade de Medicina do Rio de Ja- damentos.
neiro. (Registrou seu titulo em 4 de feverei- - —Sr. doi ;gado fiscal na Bahia
ro do corrente armo.)
N. 50— Communico-vos, pare. os devidos
Carlos José Ribeiro Braga Junior, , for- ofreitos, que o Sr. Ministro resolveu, por
mado pela Faculdade de Medicina do Rio desp clio de 8 (I corrente inez, justificar as
do Janeiro. (Registrou seu titulo em 6 do faltos de comparecimento doa Is polo guarda
fevereiro do corrente anuo.)
da alfadidega desse Estado Amorico José
Antonio Mattos do Azeredo, formado Pinheiro, no poriodo de 7 a 11 do janeiro propela • Faculda,de do Medicina do Rio de JaL )(imo findo, conforme solicitou no requerji
noira. (Registrou seu titulo em 12 do fove- monto encaminhado com o vosso officio
n 25, de 21 do fevereiro ultimo.
roiro do corrente anuo.)
—Sr. delegado fiscal no Ceará :
•
Luiz Saint-Clair de Abreu, formado pela
N. 23 — Declaro-vos, para os devidos
Faculdade d ) Medicina do Rio do Janeiro. effeitos, que o Sr. Ministro, deferin to o po(Registrou seu titulo em 12 de fevereiro dido fe_to pelo guarda-môr da alfandega.
do corrente afino.)
desse Estoci ) Joaquim Fontonelle Bezerril
Argemiro Ileracl ides Barata Pinto, for- requerimento transmittido com o vosso
mado pela Faculdade do Medicina do .Rio officio n. 15, de 3 de feveroiro ultimo, resoldo Janeiro. (Registrou seu titulo, em 14 do veu, por despacho de 5 do coreente, justifieao'as faltas de comp vecimento dadas por .
fevereiro do corrente armo.)
funccionario, do 1 a 26 do janeiro
Nicolau Rodrigues de Faria, formado aquollo
proximo
findo.
pela Faculdade do Medicina do Rio de Ja— Sr. delegado fiscal no Pará :
neiro. (Registrou seu titulo em 14 de feveN. 22 — Juntos vos transmitto os titulos
reiro do corrente anno.)
definitivos de nacionalização dos navios Ajur.::caba o Amazonense oxpedidoi em virtude do
processo encaminhado com o vosso officio
Ministerio da Fazenda
n. 85 do 28 do dezembro do 1900, afim tio sorem os mesmos titulos entregues por essa
Directoria do • Expediente do Thesouro repartição a quem de direito, depois do pagos os sellos devidos na impootancia de
Federai
20$000 do cada uni.
N. 23 — Rometto-vos, afim do ser entreEXPEDIENTE DO SR, DIRECTOR
gue por essa delegacia a quem de direito, depois do cobra'do o respectivo sello na impor• DÁ 20 de março de 1902
tancia de 20,3000, o titulo definitivo de nacionalização do vapor Urar,a transmittido com
Sr. inspector da Caixa de Amortização:
os
vossos °Meios ns. 68, de 13 de novembro
N. 14.—Communico:vos, para os devidos do 1900,
0 11, do 13 do dezembro do anuo pas°Muitos. que na conformidade do despacho sado.
do Sr. Ministro, de 14 do corrente mez,
—Sr. delegado fiscal na Parallyba.
Thesour Iria Geral do Thosouro Federal foN. 8 — Do accordo com o desp tcho do Sr.
ram depositadas cem apalices da divida pu- Ministro
do 3 do current() moz, exarado em
bl:ca do valor nominal de 1:000$ cada urna, vosso officio
n. 3, de 31 do janeiro findo, redo emprestimo de 1897, de ns. 5.591 a 5.693, commendo-vos
que providencieis para que
do propriedade do Banco Commorcial do seja enviada ao Thesouro
nova relação
Porto, p yra garantia da ; opor :05.is do dam- das pessoas que deverão uma
compor as combio que realiz •,rorn os sons agentes na chia
arbitra.es da alfandoga desse Estado,
f!)) Santos, Estado de S. Paulo, Bento do Car- missões
durante
o corrente anno, na qual deverá
valho & Comp.
sor contemplado maior numero do indus—Sr. (Refletor da Recebedoria da Capital triaes e commercia.ntos para cada classe da
Folm.ak
mercadorias ou artigos da tarifa.
N. 0—Juntos vos tra.nsmitto os titules deN. 20—Communico-vos, em resposta ao
officio dessa repartiçã n 4,40 8 do janeiro finitivos d I nacionalização dos navios
ultimo, que bom interpretou vosso anteces- Martha e Paraguassú, expedidos em 'virtude
sor a disposição do § 2 0 do art. 19 do regi!- do processo anui tminhado com os vossos
' hM0 rto anuoxo ao decretou. 3.564, do 22 ornados ns. 16, do 31 do outubro do 1900, o 28,
do janei 'o de 1900, qu mio declarou não es- de 14 de setembro do anuo passado, afim do
tar sujolto á rovalidação o requerimento do serem os mesmos titulos entregues por essa
Alberto Parreir Horta Filho que lho fóra repartição a quem do direito, depois de
envi Ao pe'a Sec-re'aria, da Justiça o Nego- pagos os sellos devidos na importe,ncia de
aios Intorioros o cuja ostampilha havia sido 20$093, de cada um.
—Sr. delegado • fiscal em Pernambuco:
inutilizada por mais de uni dos signatarios
N. 44—Communico-vos, para os fins condo mesmo.
venientes, que o Sr. Ministro, tendo preN. 21— Communico-vos, para os fins con- sento o processo transmittido com o vosso
veniontes, que o Sr. Ministro, a quem foi officio n. 173, do 7 do novembro ultimo, o
preoento o recurso encaminhado com o offi- relativo ao recurso interposto pelos negocio do vosso antecessor n. 93, do 5 do dezem- ciantes dessa praça Fonseca Irmãos & Comp.
bro ultimo, dirigido á Directoria das Rendas do noto do inspector da alfandega desse EsPublicas, e par olho interposto da . decisão tado, decidindo de accordo com os peritos por
pedt qual, attendondo a qui, entre oatros parto da Fazondall na cornmissão arbitrai,
fundamentos, não fôra aSsignado o termo do
mantiveram a classificação do—oloo veque trata o art. 73 do regulamento, expo- que
getal, não especificado—para o pagamento
dido com o dicreto n. 3.564, de 22 da ,ja- da taxa do 300 réis por kilogramma do
noivo do 1903, declarou sem °Muito a multa art. 123 da Tarifa, dada em voto unanimo
de 600 3
, imposta par essa repartição em 20 pela Commiasão de Tarifa da, mesma, alfan-
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doga á mercadoria importada de . Liverpord
por aquolla firma, no vapor ingloz &Miar,
e submettida, a despacho pela nota n. 44,
de julho do anno passado, como--oloo de malditos de potroloo-da taxa do 40 réis do
art. 101, resolveu, por despacho do 25, proferido na conformidade do parecer do Conselho do Fazonda omittido em sessão de 12 do
mez proximo findo, deixar do tomar conhecimento do alludido recurso, por não sor do
revista; mandando, entretanto, que dois
áquolla repartição conhecimento do ?muitodo do exame a que procedeu o Labo.'atorio
Nacional do Analysos na dita mercadoria,
para o que vos remou° a inclusa copla do
respectivo termo.
•-Sr. delegado fiscal no Rio Grande do
Sul:
N. 43-Em obodioncia ao despacho do Sr.
• Ministro do 12 do corrente moz, rocornmendo-vos que dois cumprimento á ordem data
directoria n. 143, do 27 do outubro de 1900,
romettendo outra certidão do tempo de serviço do carteiro do lo classe aposentado da
Administração dos Correios desse Estado Antonio do Souza Machado, passada como
exige a decisão n. 15, do 26 de janeiro de
1894, e com o solto devidamento revalidado
o documento que acompanhou a mesma ordem ; convindo que presteis a informação'
Della exigida, quanto a data em que foi recebido na ropar tição a vosso cargo o Diario
Officio/ que publicou o decreto do 9 do abril
do mamo anno,aposentando aquilo funeciomirto.
-Sr. João Thomd da Silva. Valente, juiz
do paz em Bananal :
N. 89-Em resposta ao vosso officio de 18
do maio do anno proximo findo, communico-vos, do ordem do Sr. Ministro da Fazenda, que no Thosouro Federal, na Delegacia Fiscal nosso Estado o na Secretaria da
Agricultura desse mesmo Estado nada consta
em relação á entrega do torras ao ex-voluntorto da patria João Miguel Pereira, nos
termos do decreto n. 3.371, do 2 do janeiro
de 1865.
- Sr. delegado fiscal em S. Paulo:
N. 90-Na conformidade do despacho do
Sr. Ministro do 14 do corrente ma, comIllUniCO-V08, paraos devidos fins, que o Banco
Commorcial do Porto. olroctuou no Thesouro
Federal o deposito de que trata o art. 15 da
lei n. 741, de 26 do dezembro de 1900, para
garantia das operações do cambio que realizar na praça de Santos, desse Estado, por
' seus agentes Bento de Carvalho St Comp.,
negociantes da mesma cidade.
N. 91-Devolvendo a essa delegacia os inclusos autos de acção de deposito entre
partos José A. Monteiro o Dionysio Antunes
Fogaça, transmittidos com o vosso oficio
n. 41, de 20 do maio do anuo passado, e que
foram enviados ã Calca:torta de Lençoes
polo juiz do direito daquolla comarca para
Imposição da multa dos arts. 65 o 69 do regulamento annexo ao decreto n. 3.564, do
22 de janeiro do 1900, ao escrivão do juizo do
paz que subscreveu duas procurações sem o
solto federtl, declaro-vos, do accordo com o
despacho do Sr. Ministro, do 30 do janeiro
stabil°, que é inteiramente applicavel ao
caso a circulam. 33, de 10 tio maio de 1900,
e nenhuma pena pôde ser imposta ao mesmo
escrivão, por isso que na daoa em que foram
passadas aquellas procurações ainda não estava em vigor na referida comarca o dito
regulamento.
N. 92- Em resposta ao oficio a. 106, de
27 do setembro do anuo passado, com o qual
°aviastes o requorimento de Pedro Allogretti,
pedindo medição o demarcação do um terreno que occupa conTo foreiro á rua João
Alfredo, nessa capital, o que adquiriu por
arrematação em hasta publica da Companhia.
Viação Paulista, declaro-vos, para os .ovidos
offoitos, de amoedo com o despacho do Sr.
Ministro, de 30 do janeiro ultimo, que deveis
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despachar o mesmo requerimento, maislando
que o dito Alletretti aguarde opportunidade,
visto não poder ser attondido ()enquanto não
ficar delinitiv:inionte resolvida a questão de
albramento dos terrenos adjacontes ao lialado do gonu° do Estado.
••nn

Directoria da Contabilidade do Thesooro
Federal
Eaped:ente de 11 de março de 1902

A' Delegacia Fiscal em Pernambuco :
N. 47 - Concolendo, por conta do credito
especial aberto pelo decreto n. 4.301. do 31
do dezembro ultimo, o credito do 14:410:;110,
para p estamento á Companhia Pernambucana de Navegação na importando, do 1:044$'410;
a Chaves & Comp. na de l3:303$200; D.
Joanna P. P. Machado na do 04080, dividas
constantes dos processos annexos ao aviso do
Ministerlo da Marinha n. 8, do 5 do janeiro
de 1901. •
Dia 12

A' Delegacia Fiscal em Santa Catharina :
N. 20-Concedendo, por conta da verbaExercidos findos -, do Ministerlo da Fa.zew
da e orçamonto d ) 1909, o credito do
1:1855729 para, pagamento ao capitão Valoriano Gomes de Moirolles, conto -mo consta
da nota que acompanhou o oficio da mesma
dologacia n. 4, do 12 do janeiro do 1900,
annoxo ao aviso do Ministerio da Guerra
n. 620, do 6 de agosto ultimo.
D:a 13
A' Delegacia Fiscal no Ceará:
N. 37 - Remettendo os troo titulos doclaratorios das pensões do montepio que competem a D. Maria Furtado do Oliveira Elrick
o a seus filhos Stellina e Antonio, viuvo e
filhos de Antonio Henriques Elrick. mestre
das oficinas da Estrada de Ferro do Baturitd, concede, por conta da, verba -Ponsionistas-. do Ministerio da Fazenda o orçamento
de 1901, o credito de 824964. para pagamento das penaria, a partir do 29, do julho a 31
de dezembro do acne passado, o bom assim
da quota de WO$ para as despeza,s do funoral
ou luto.
- A' Delegacia, Fiscal mu Pernambuco :
N. 49- Autorizando a mandar pagar, p ir
canta do credito para as despela.; da verba
- Faculdade do Direito do Recife - do Ministorio da Justiça e orçamenta de 1901,
ao lento da .mesma faculdade Dr. Auéusto
Carlos Vaz do Oliveira, a contar de 14 do
outubro do dito anno, o accroscimo de 10 o/0
.do seus vencimentos annuaos, na imp erde 6002, que lhe foi concedido por docreto
do 11 do janeiro do corrente, visto ter completado novena data 15 annos do serviço
offectivo 116 magisterio ; fica assim elevado
o que obteve por decreto do 11 do janeiro de
1897, devendo na mesma delegacia ser aptosenado o respactivo decreto.
- A' Dolo:poio Placai na Bahia
N. 55- Concedendo por conta' da verba
- Exercido); findos - do Minis crio da Fazenda o orçamonto do 1901. o credito do
4:0382579 para pagamento das dividas constantes da relação annexa ao oficio da mesma delegacia n. 3, de 29 de julho do 1898.
- A' Delegacia Fiscal em S. Paulo :
N. 40-Autorizando a mandar pagar, por
conta do credito já distribuido á mesma dologado para as despezas da ve:ba-Faculdado
de Direito de S. Paulo- do Ministorio
Justiça o orçamento do 1901, ao lente do exanoto curso annexo á dita faculdade bacharel Francisco Marcondes de Gouvèa Natividade o accrescimo do 5*/0 do seus vencimentos, a contar de 23 do julho do 1901, na
importando do 300$ annuaes, que lhe foi
concedido por decroto de 4 de janeiro do

o

Março .-se 1002 110V
corrente atino, visto toe' completado naquella
data 10 annos do serviço (Mi:divo no magisterin ; devera ser alei apresentado o respectivo decreto.
N. 4l-Autorizando a mandar Nom e. pie
conta do credito já distribuido á mesma delegacia para, as despem): da, verba-Faceai•
dado do Direito de S. Paulo-do Ministerio
da Justiça o orçamento de 1901, ao lento do
extincto curso annoxo á mesma, faculdade,
Dr. Eduardo Augusto da Silveira o accroscimo do 5°4 de seus vencimentos, a contar
do 25 de novembro ultimo, na importando
de 3002 annuaes, tino lhe foi concedido por
decreto de 4 do janeiro do corrente anuo,
visto ter completado naquolla data 10 amima
do serviço effactivo no magisterio ; devora
ser alui aprosontado o respectivo demento.
N. 42-Autorizando a mandar pagar, por
conta do.oredito d .stribuido á, mesma delegacia, para as desposas da vorba-Faceildado
de Direita de S. Paulo-do Ministerie da.
Justiça o orçamento do 1901; ao lente do
extincto curso annoxo a dita faculdade Josó
Goma dos Santos Guimarães o accrescimo
do 50/ do seus vencimentos, a contar do 5 do
junho ultimo,na importando do 300:-; annuaos,
que lho foi concedido por decreto de 4 do janeiro do corrente aluno, visto ter completado
naquolla data 10 annos do serviço offectivo
no magistirio ; devora, ser ah l apresentado o
respectivo titulo.
N. 43 - Recommendando que providencie
para que soja liquidada e 1 ransl'orida por
jogo do contas com o Thosouro Federal a
importancia do pendi° constituido pelo exmarinheiro nacional ~empoo Ribeiro. (piau
do aprendiz da extincta Escola do Santos,
afim do que se possa. resolver sobro o que
solicitou o Ministerio da Marinha em aviso
n. 283, do 27 de) fisvoroiro ultimo - A' Delegacia Ftscal no Parand
N. 19-Romettendo, por cópia, a representação da primeira sob-4irectoria da Directoria de Contabilidade, de 7 do corrente moa,
relativa a diversas impostos que figuram
nos balanços da mesma delegacia, dos meus
do setembro a dezembro do 1901, afim do
que sejam prestados os esclarecimonsos pedidos na referida reprosontal,"ão.
-A' Delegacia Fisaal no Rio Grande do
Sul:
N. 61-Concedendo, por conta do credito
especial aborto pelo decreto O. .1.3)1, de 31
de dezembro ultimo, Ministerio da Fazenda, o orçamento de 1901, o credito de 606$
para °ocorrer ao pkomento da divida do
que O credor o capitão Leonel Gonçalvos do
Oliveira, cónforme consta do officio annexo
ao aviso do Ministorio da Guerra re. 628, do
8 de outubro de 1900.
- A' Dolm ida Fia° kl em Goyaz:
N. 19-Autoriz indo a manda: . ontraoar
presidente do Estalo a. quant,a, do 9:914500,
proveniento do botica:to do loterias do
mamo Estado o relativo ao 4° trimestro do
anuo do 1901, confeitem, solicitou o mosto()
prosidonte em tolegoamm e, do 1 do corrente
mez doverá a entroga, sor esre •iptur ala. mu
- Movimento do fundos otorcirio
1901. Fios assim confirmado o t 'logramos
desta data.
- Au peai 'ente do Tribunal do Contas:.
N. 488-Reitorando o pedido relativo á
remessa dos livros do receia e dosp eza da
Colloctorea do Campos, oolbrentos ao exercicio ao 1900, qu ) se acham archivados no #1.,
cart .rio do mesmo tribuna!, afim que s!,
po sa resolvo:. sobro Os requerimont es
que El.siario Bra.n .ão o o capitão Emiti° do
Souzu. Martins pedem ros+itaiçao
• nudtaa
que lhos foram ittip
- A' Imprensa Na:amai:
N. 2 - Conmunicanslo que o Sr, minjmcro
d t Faz ia O. por de-pacho eko ot do jamniso,
ultimo, resolveu arbitrar cal ^' íveati-..,
fiação que devo ser aliOnaita ao 4or krto.
mesmo
*Maximiano
.1;
• •

1:1

•n
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Cordeiro, por "contar mais do trinta amos do
serviço otrectívo, conformo consta do oficio
que acompanhou o ;1:querimento do referido
operario. Deverá a 'despem correr por conta
da verba 1 l e — Imprensa Nacional o Mario
O//icica — Pessoal a,movival—do Mi nistorio
Fazenla, e orçamento de 1902.
—Sr. inspector da Caixa de Amortização:
N. 33—Remettendo a relação, sob- ir. 68,
de possuidores do apolees nominativas do
1:000$ e juro de 6 */o , emittidas anil virtude da lei 'n. 428, de 10 de dezembro de
1896, e do .decreto n. 2.695, do 29 do novembro de 1897.
N. 34—Remettendo a relação n. 258 de
possuidores do apolees nominativas de
1:000$ e juro de 5 0/0, emittidas em virtude
da lei n. 265, de 24 do dezembro de 1891, e
do decreto n. 1.976, .de 25 de fevereiro de
1895. • •
N. 35-Pedindo providencias no seutide do
serem trocadas. 15 notas dilaceradas, sendo,
uma de 20$, duas de 2$, oito de 1$, e ultra
do $500, vindas na remossa do 200:004 rpm
acompanhou o oficio da Delegacia de Pernambuco n. 142, de 26 do outubro ultimo.
, —A' Repartição Geral dos Telegraphos:
N. 71—Pedindo providencias nó sentido
.de ser remottida á Directoria do Contabilidade uma relação dos supprimentos recebidos das delegacias fiSCaCS pelos °bofes
dos districtos telegraphicos, no exercido do
1901, afim de que seapoSsa., proceder, confrontando-a com as communicações dos
meSmos delegados, á escripturação por jogo
de contas.
—AO Dr. juiz da Camara Civil do Tribailai Civil o Criminal:
N. 72--Communicando deixar do ordenar
O 'pagamento de 74$957 a Joaquim Martins
Lourenço, importando que o masmo houve
do inventario de sou pai, visto não haver
saldo no empeestimo do 28 do abril de 1888,
por'Conta do qual deveria ser-lhe entregue a
referida quantia.
n
--a• A' Collectoeia dó município de Pirally:
, N. 89—Declarando que pode effectuar, por
olaia da ronda do exercido de 1902 o pagamento de 1:894450. proveniente rio porcentagem de gratificação que compete ao
fiscal dos impoStos da 20 3' circumscripção Antonio Wernandes do Bastos Caldo. ; ou xosim,
que, feita a passagem da quantia necossaria
pra pagamenm do exercido de 1902 para o
de 1901, escelpture no balancete do exercido
• de 1902 em despeza,—Supprimento do exercicio de 1901—o no do prazo addieionaldo 1901
oro receita—Supprimento do exorcicio do
1902—e eia despozas d.ovidamonte classificadas.
• —Sr. inspector da Alfandega, do Rio:
) i N. 12—Communicando que, por despacho
do 7 do corrente, foi autorizado o pagamento
das contas remeti .as com o oficio n. 41, de
17 do janeiro ultimo, na importando, do
2:71208, deixando, porém, de o aor o da que
7 foi apresentada pela firma Leal, Oliveira,
Silva te: Cornp., que ó devolvida, na importancia de 1:842$, por perteocer tal despoza
ao corrente oxercioio o não ao do 1001, onde
• 'foi classificada; declara que as .raza'es apresentadas no oficio n. 10e, rlç 3 de fevereiro
,• passado, sobre a classificação da, despeza do
que se trata não procedem: quanto á primeira parte, porque,em vista do disposto no
art. 32 da vigente loi de orçamento, o paga, mento das despoms do material e>ti, centra, lixado no Thesouro Federal, não podendo,portanto, ser distribuiria á mag ma alfande,ga a
importancia dos credites pua CSS3S serviços,
accrescendo mais que a faculdade conferida
ao mencionado inspector para autorizar dos' pezas do material que estãO'' sob soa jurisdicção indopenao do distribuição de credito, emquantonos limites das verbas votadas na lei reguladora da despeza publica
quanto á segunda, nota-se apenas que o
caso vertente não este, naquelas condiçiíes;

DIÁRIO OFFICIAL

a factura, em questão não foi organizada, de
aceordo com os polidos, como deveria sol-o;
dana consta tor a dita repartição compra nlo
em 16 de j moiro de 1002 a Leal, Oliveira
Comp., objectos na impoata,ncia de 1:842$,
tendo, portanto, ostra directoria procedido
correctamente, impugnando a classificação
do tal despeeza no exercicio do 1901, pois não
é possivel presuppor-se que uma conta tirada e organizada, em janeiro 'de um amo
se refira a objectos comprados em annos anteriores, sem que della conste esta circunastancia.
As contas devem ser tiradas o organizadas
nos termos dos pedidos, os quaes, sendo feitos nos doze primeiros =Les de cada exercido, devem ter a mesma data daquellaá.
Dia 14
A' Collectoria dg S. João Marcos
N.. 90—Declarando que, do accordo com o
art. 21 das instrucções de 21 tio outubro de
1901, o saldo da renda verificado no fim do
cada moz devo ser recolhida. aos cofres do
Thesouro nos dias 1 a 12 do rnez seguinte
—Identicas ás collectorias de
Aramaria sob n. 91
Rio Claro sob ii. 92;
Santa Theroza sob n. 93;
Valença sobe. 91;
Capivary sob na 95;
Rezende sob n. 96;
Saquarema, sol) n. 97;
S. Pedro de Aldêa, sob n. 98;
Cantagallo sob n. 99;
Sapucaia sob n. 100;
Bomjarden soba. 101,
— A' Collectoria de Its,peruna:
N. 102 •—• Doc'arando que, de accordo com
o art. 21 das Instrucções de 21 de outubro
de 1901, o saldo da ronda, verificada no fim
de cada maz, deve ser recolhido aos cofres
do Thesouro nos dias 1 a 15 do mez seguinte.
Identicos ás Collectorias de
Carmo, ri. 103.
Itaocara,, n. 104.
Santo Antonio de Padua, n. 105. •
S. João da Barra, n. 106.
Santa Maria alagdalena, n. 107.
S. Francisco de Paula, n. 108.
Duas Barras, o. 109.
Petrop rije, n. 110.
Mairga,ratiba, n. 111.
S. Fidelis o Cambucy, n. 112.
Angra dos Reis e Paraty, n. 113.
Cabo Frio, n. 114.
S. Sebastião do Alto, n. 115.
•— A'.Collectoria do Iguasse
N. 110—Declarando que, de accordo com
o art. 21 dos Instrucções do 21 de outubro
do 1901, o saldo da ronda, verificada no fim
de cada mez, deve ser recolhido aos cofres
do Thesouro nos dias 1 a 8 do mez seguinte.
I.lenticos ás Collectorias de!
Campos, n. 117.
Vasuouras, n. 110.
Barra do Pirally, n. 119.
B irra Mansa, e. 120. •
Nova Friburgo, n. 121.
Nictlieroy, e. 12e.
ltabarally, n. 123.
laigualay, n. 124.
Paraliy-ba, do Sul, n. 1e5.
Maga, e. 120. .
—A' Collecto ia de Piralty:
N. 127— Deel aatudo que, -do amora() com
o art. 21 tias Instrecções tio 21 de outubro
de 1901, o sal lo ti renda, verifica (o na fim
..o cada mu, deve sor recolhido ao Thesouro
fios dias 1 a.10 do mez seguinte.
Idem t.cos ás Coll,a)torlas de
Rio Bonito, n. 128.
Maricá, n. 129.
•Sumidouro, ri. 130.
Japuhyba, n. '131.
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—A' Delegada Fiscal no Piauhy :
N. 19 — . Conca !findo, por cinta da. verba
«Corraiosa , — DiecOtaria. (Jtíral — PessoalVan tag,ons osptria..;s, do iatismo Ministocio.
e. orçamento de 1901, o datara) ae 100$, plia'a
pagamento de despezas, requisitado pelo
Administrador dos Cereeios.
Fica assim confirmado o telegeamma aesta,
data. .
—A' Delegacia Fiscal no Pará
N. 24 — Concedendo, par conta da 'main
Correios »—Directoria . Geral—MaterialIlluminação—do iatismo Ministeaio e orçamento do 1901, o credito do 1:000$, para pagamento de despene, requisita to pelo Adini-•
nistradoe dos Correios.
Fica assim confiemado o telegramma do
13 do corrente mez.
—A' Delegacia Flecti em Pernambuco
N. 50 Cone 'donde, por conta da verba
aCereraiosa —Directo ria Go ra 1 -ealatoei a / —Pubile:Iças postaes do mesmo alinisterio dp
orçtmento de 1901,
' o erudito de 320$, para
pagamento de despezas, requisita o pelo
Aiim ia istrútor dos Corro os.
•Fica, assim confiar' ido o toleram ma, do 13
do corrente.
N. 51 — Concedendo, por 'conta da verba
«Correios' — Directoria Geral — Pessoal —
Vantagens eapeciaes — do mesmo Minisbrio o orçamento do 1901, o credito_ de
1:000$, para pagamento de despezas, requisitado pelo Administrador dos Correios.
— A' Delegacia Fiscal na Bahia:
N. 56 — Paemettendo dous titulos decIaratorios das pensiiies do meio-soldo do DD. AImorada Guimarãos o Alcinda Guimarães,
filhas do general do divisão reformado Dr. Antonio Pereira. da Silva Guimarães, concedo,
por conta da verba—Pensionistas—do Ministerio da Fazenda o orçamento do 1901, o
credito de 3:266$666, para pagamento das
pensões, da 26 de abril a 31 do dezembro do
anno passado, o declara que os titules de
montepio deixam de ser expedidos, visto ser
necess iria a apresentação do nova certidão
de contribuição, da qual conste que o referido oficial falleceu quito com as mesmas
contribuições e .satisfez a . exigencia
art: 32 do decreto n. 605, do 28 de agosto
de 1800.'
—A' Delegacia Fiscal em Santa Catharina:
N. 21 — Concedendo, por conta da 'verba
«Correios» — Directoria Geral — MaterialEventnaes — do Ministcrio da Industria o
orçamento de 1901, o credito de 500$, • para
pagamonto do (lesmas, requisitado pelo
Administrador doe Correios.
,Fica assim confirmado o telegramma de 13
do- corrente.
— A' Dei goda Fiscal em S. Paulo:.
•• N. 14— landara,ndo, em resposta á consulta sobre saques do .eupprimentoe podados
pelos engonlieiros chores do distric crs tele,graphicos que devem os mesmos ser pagos
aos proprios engenheiros chefes a possea
certa, neninalmento indicada no cheque,
com a designação do cargo que °ocupa e não
ao portador da ordem.
Fica, assim confirmado o telegra.mma desta
data.
—A' Delegacia Fisc .1 cm Minas:
N. 28 — Concedendo, por conta. da verba
—Correios—Directoria Geral—Pessoal—Vantagens especiaes—Gratiacação ao pessoal dos
correios ambulantes, do Ministorio da Industria o orçamento de 1901, o credito do
1:200$000, para. pagamento de gratificação
cio praticaria) da Administração dos Correios
Ataliba Pires, pela COMIlliSSãp de inspeccionar o serviço postal de todo o norte do
mesmo Estado.
Fica assim confirmado o telegramma desta
data.
•
Dia 15
Ao inspector da Caixa de Amortização: •
N. 36 — Remettendo a relação, n. 98,
dos possuidores tio apolices dadas em sub•
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csstituição dm cautelas emittida,s nos termos
do decreto n. 2.007, do 11 do junho do
1898.
-A' Delegacia Fiscal na Parahyba:
N. 19 - Concedendo, por conta da verba
sExereicios findos», do , Ministorio da Fazenda o orçamento de 1902, o credito do
1:274$511, para pagamento da divida a
D. Joaquina, Theophila Cavalcanti do Arruda, mãe do porteiro da Alfandega do
mesmo Estado, João Cavalcanti do Arruda
Camara, proveniente da pensão de montopio e do funeral que a mesma (bisou do receber.
- A' Delegacia Fiscal em Pernambuco
N. 52-Concedendo, por conta do credito
especial, abdrto pelo decreto n. 4.301, do 31
do dezembro ultimo, ao Ministerio da Fazenda o orçamento do 1901, o credito de
200$, para pagamento da divida a D. Cal(tina do Vasconcollos Ballo, que não foi con*cedido pela ordem n. 90, do 21 do maio do
anno passado, pelos motivos della, constantes.
Fica assim confirmado o telogramma desta
data.
Dta 17
- A' Delegacia Fiscal no Maranhão
N. 27-Communicando que o Ministro da
Fazenda resolveu, por despacho do 17 de tevoreiro ultimo, approvar o orçamonto para
as despozas da Caixa Economica, organizado
de a,ccordo com o decreto n. 2.882, do 19 do
abril do 1898.
- A' Delegacia Fiscal em Sergipe :
N. 21-Romootendo uma caixinha, contendo um carimbo destinado ao troco do
bronze, declara que o destinado a inutilizar as notas recebidas cm troco do nickel
já, foi enviado com a ordem n. 19, do 11 do
corrente.
- A' Delegacia Fiscal em Pernambuco :
N. 55-Romettondo o titulo declaratorio
da pensão que compete a D. Bem vinda Gorfrades do Lemos Duarte, concede. por conta
da verba7-1'onsionistas-do Ministerio da
Fazenda o orçamento do 1901, o credito de
211.$827, para pagamento da pensão de 21
de dezembro do anno passado o da quota
do 200$, destinada ás despez s do funeral
ou luto.
N. 56 - Concedendo, por conta da verba
s Obras r, - para esta,bolecer-so uma estação sanitaria de l s classe, do mesmo
Ministerio e orçamento de 1902, o credito do
20:000$000, para ser entregue. como adiantamento, ao engenheiro Graciliano Martins
Filho, encarregado das obras do Lazareto do
Tarnandarè, para pagamento das folhas dos
operarias empregados no proseguimento ilas
respectivas obras, devendo o mesmo ongenlieiro prestar contas (lasso adiantamento
dentro do actual exercido.
- A' Delegacia na Bahia
N. 57 - Concedendo, por conta do credito
especial, aborto polo Decreto n. 4.301, de
31 do dezembro ultimo, ao Ministesio da
Fazenda o orçamento de 1901, o credito do
22:678$743, para pagamento a diversos
ogiciaos o praças do a s Regimento de Infantaria da Guarla Ntciorial, por vencimentos
não recebidos em tempo opportuno.
- A' Delegacia no Paraná:
N. 20- Cone Mondo, por coita da, verba
Gratificais?"-)e4 por serviços temporarios e
ext •aordinarios rs do Min:ácido da Fazenda e orçamento do 1902, o credito
de 200$000, para pagamento 0,s gr ',tificaçã,o
do 10(4000, arbitr s da ao 2° Escripturario da,
mesma Manoél Azovedo da Silveira Notto o
ao Agente Fiscal dos impostos de consumo
João Borges Lagos, pela commissão que desempenharam junto ás oAgencias Naus das
Rondas Federa,os do liU Negro e Colombo,
fiam de examinarem e apprielienderom as estampilhas falsas que nollas deviam existir,
segundo denuncia dada.
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-A' Delegacia Fiscal no Rio Grande do
Sul:
N. 61-Concedendo, • por conta da verbaObras-Material-Para concerto de edificios,
do Ministerio da Marinha o orçamento de
1902, o credito de 2:500, para os trabalhos
de construcção do trapiche da delegacia da
capitania do porto do mesmo . Estado. N. 63-Reiterando a recommendação constante da ordem n. 292, de 19 do dezembro
ultimo, no sentido de ser declarado em que
balanço o do que moda foi escripturada
quantia do 250$, proveniente da caução do
commissario do 5a cla,sso da Armada Silverio
José Pontes.
N. 61 - Recommenclando • providenciar
para que seja remettido á Directoria de Contabilidade o processo da divi ia de exercidos
findos de que é credor o tenente-coronel de
engenheiros Ignacio do Aloncastro Guimarães, na importanea de 2:426$630, organizado com as formalidades prescriptas
decisão do 26 de julho do 1881 e mandando
observar o disposto na circular n. 61, de 26
do janeiro do 1899.
N. 65-Communicando ter autorizado, por
despacho do 8 do corrente, o pagamento.
polb Thesouro Federal, da quantia do 306$777
a D. Izidra. da Rocha Barreto, por solicitação
do sou procurador, o advogado José Rodrigues de Lima, proveniente de meio soldo e
montepio, relativo ao periodo de 25 do dezembro de 1895 a 31 de dezembro de 1893.
'- A' Delegacia Fiscal em Minas:
N. 29-Concedendo, por conta da verba Magistrados em disponibilidade -, do Ministerio da Justiça o orçamento do 1902, o credito de 2:400$, para pagamento, durante o
corrente exercicio, do ordenado ciiie compete
ao juiz do direito em disponibilidade Felisberto Soares do Gouvêa Horta.
-A' Delegacia Fiscal em Matto-Grosso:
N. 24-11emettenclo todo o processo, inclusive a autoação, em que Braga Nunes &
Comp., solicitam, como procuradores de diversas ex-praças do exercito, o pagamento
do dividas do exercidos findos, na impsrtancia do 597$025, rocommendo que seja imposta
a multa do 103$ ao tobelliim da cidade de
Gordinha, José Servulo do Sampaio, tudo de
accordo e con cumprimento ao despacho do
Sr. Ministro da Fazenda de 14 de novembro
ultimo.
-A' Delegacia Fiscal em Goyaz:
N. 20 -Communicanão ter,por despacho do
12 do corrente,autorisado o pagamento, pelo
Thosburo, da. divida de 2:356$063, á. menor
Pontilho filha, do tenente Pedro Nolasc o
Alves Teixeira, por solicitação do sou procurador e tutor o Dr. Ovidio Abrantes,declara,
que; quanto a divida do que trata o finaloslo
oficio da mesma delegacia, ja, era fallecidir a
menor Patrocinia, na época da organização
do processo do habilitação do sua irmã Dona
Luiza de Moraes Alves Teixeira.
-A' Alfandega de Macalio
N. 7-Concedendo, por conta do credito
especial abolço pelo decreto n. 4.301, de 31
do dezembro ultimo, ao Ministerio da Fazenda e orça.ment .) do 1901, o credito de 311$076,
para pagamento do porcentagens a que tem
direito o fiscal do imposto do consumo do
sal na cidade do Cabo Frio, Carolino Roymundo da Costa., relativo ao mez do dezembro do 1899.
A' Alfandega, do Rio do Janeiro:
N. 13-Concedendo, por conta da verbaDespozas oventuaess-. do MinisterioSa. Fazenda e orçamento de 1902, o credito de
45$110, para pagamento da gratificação a
que fez jils o ajudante do fiel do armitzem Vonandu José Ribeiro Junior, por ter substituido o respectivo fiel do 1 a 6 do janeiro do
corrente anno.
-A' Directoria do Contabilidade do Ministorio da Industrio, Viação e Obras Publicas
N. 10-Rogando informar si o engenheiro
Firmino FerrcOrs, da Costa Lima, dispensado

do cargo do chefe da linha da Estrada de
Ferso Sul de -Pernambuco, está quite até
dezembro ultimo, das contribuiçõos para o
montop.o obrigatorio, afim de que 53 possa
autooizar o recebimento, polo Thesouro
Fodoral, das contribuições do mesmo cagonhoiro.
-Ao director da Imprensa Nacional:
N. 3-Pedindo providencias para que nas
officinos do mesmo ost ibelecimento suja preparado, com urgencias uni livro folha especial, destilado ao assentomonto e pagamonto
dos agentes liscaes dos impostos do consumo
do Est sdo do Rio do Janeiro, do accordo com
o modelo remetti,lo, sendo, porém, enviada
a respectiva prova a esta Directoria para a.
necessa.ria revisão.
N. 4-Remettendo o requerimento cru que
F. F. Braga , solicita o entrega de 2:000$,
que, em 25 do junho de 1901, depositou no
Thesouro Federal, como garantia do Pro
-postarinlçãduzectano
mesmo estabelecimento, pede as necessarias
informações sobre o assumpto, afim de que
se possa resolver sobro a restituição do mencionado deposito.
• -Ao inspector da Caixa de Amortização:
N. 37-Remetendo 13 talões de cautelas
do apolices da divida publica, sendo 34 do
valor nominal do 1:000$ cada uma e nove do
do 500$, as quites foram entregues aos padres da Congregação da Missão de S. Vicente do Paula do Rio de Janeiro, em substituição do outras que se (extraviaram.
• -Ao director da Recebedoria:
N. 12-Concedendo, por conta da verbaReposições e restituições-do Ministerio
Fazenda o orçamento de 1902, o credito do
905$, para pagamento da, restituição devida
a Justo Cathiard & Comp.
N. 13-Concedendo, por 'conta. da vorba.--Reposições e restituições-do Ministerio
Fazenda o orçamento de 1902, o credito do
5:180$, para pagamento da restituição devido a The Leopoldina nailway Company
Limiled.

N. 14 -pedindo informações ssbro a data
dá recolhimento ao Thesouro Federal da
importando. do 1:886$436, espolio de Ds Anna,
de Sá Cavalcanti, para que se possa resolver sobre o .requerimento do D. Antonio
Garcia Barbosa Tinoco, em que pede aí') juiz
competente a remessa dos autos que lho são
rolativos.
Dia 13
A' Delegacia Fiscal no Amazonas:
N. 25 - Concedendo, por conta do ciso
dito especial aberto pelo decreto n. 3.892
de 2 do janeiro do 1901, ao Ministerio
Fazenda e orçamento de 1901, o credito
de 300$, para pagamento do ajuda do custo
de preparos de viagem a que tem direito o
conferente, da Alfandega. do Ceará, Julio
Brigido dos Santos, o que não recebeu quando foi removido para a Delegacia Fiscal
no Estado do Pará.
Fica assim confirmado o teleg,ra,mma, desta
data.
N. 26 - Communicando ter sido exonerado o capitão Eduardo Chartier, do cargo
do auxiliar da cotrunissãSp de limites com
a republica da Bolivia, segundo declarou o
Ministro das Relações Exteriores, Mo aviso
n. 8, de 29 de fevereiro ultinio, Issr portaria
de 19 do mesmo mez.
- A' Delegacia lsical no Ceará:
N. 33 - Concedendo, por conta do credito especial aborto polo decreto n. 4.301,
de 31 ao dezembro ultimo, ao Ministerio
da Fazenda e orçamento do 1901, o credito
do 510$, para pagamento do amanuense da,
extincta secção de Estatistica, Francisco
Gomes Parente, provemento da ajuda do
eus o a que .tem o mesmo direito. Quanto
ao credito para pagamento da quantia do
72.$, já foi concedido pela Mein mi. 101 do
27 d: setembro do 1001.
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N. 71 - Concedendo, por conta da verba
Fica assim confirmado o telegramma, (tosta mes Villaça, proveniente do serviços prestados ao Ministorio da Guerra,. no anuo de «Eventua,ess, do Ministerio da Justiça e
data.
Nogocios Interiores, o credito de 90$000,
-A' D'elegacia Fiscal no Rio Grande do 1897.
para pagamento da dospoza feita com a.
Norte:
- A' Delegacia Fiscal em S. Paulo:
acquisição do 2.000 títulos para eleitores,
N. 20 -Remettendo a guia, sob n. 17, do
N. 45 - Declarando, de accordo com o
pensionista do Estado, praça reformada do despacho do Sr. Ministro da Fazenda, de 27 fornecidos ao municipio da Cruz Alta, no
exercito, Mathias B. de S. Bezerra, passada do ,janeiro ultimo, que a ordem da Directo- mesmo Estado.
N. 72 - Remettendo deus títulos declaem 11 do corrente mez.
ria do Expediente attendett a um caso espe- ratorios das pensões do montepio que com-A' Delegacia -Fiscal em Pernambuco:
cial o approveita sómento ás panellinhas
N. 58-Concedendo, por conta do credito sobinettalas a despacho pela nota n. 2.274, petem a D. Joanna da Camara Vasquos o
especial aberto polo decreto n. 4.301, de de janeiro de 1898; respondo, pois, ao officio ao menor Honorio, viuvo e filho do con31 do dezembro ultimo, ao Ministerio da n. 228, de 12 do agosto ultimo. que acom- tribuinto Joaquim Antonio Vasques, inFazenda o orçamento de 1901, o credito de panha o processo relativo á restituição de spector aposentado da thesouraria, de fa40$, para pagamento á Empraza Telepho- 291:375$825,y..etendida pela S. Paulo Rajlicay zenda extincta do mesmo Estado; concede,
nica, proveniente da assienatura de appare- Company Linu:ted e declara mais, que a ap- por conta da verba «Pensionistas» do Milhos tolephonicos existentes na Alfandega do plicaçã,o da alludida ordem não deve ir além nisterio da Fazenda o orçamento do 1001, o
credito do 1:663$870, para pagamento das
mesmo Estado.
do favor que ella visou conceder; não po- pensões do 26 do março a 31 do dezembro do
-A' Delegacia Fiscal em Alagoias
dendo, assim, tornar-se extensivo ás impor- anno passado, o bem assim da quota do
N. 25-Concedendo, por conta do credito tações do identica mercadoria que aquella
especial a,booto pelo decreto n. 4.301, de companhia continuou a effectuar, dentro do 200$000, destinada ds despozas de funeral ou
31 de dezembro ultimo, ao Ministerio
regimen da nova tarifa, e que se prolonga- luto.
-A' Delegacia Fiscal em Matto Grosso:
Fazenda o orç tmento do 1901, o credito de. ram até o a.nno de 1900, sendo, portanto,
N. 25-Concedendo, por conta das verbas
210$, para pagamento a D. Antonio,' Maria nocessaria nova ordem que autorize esse
seguintes, do alinisterio da Marinha o orçada Silva, proveniente da quota para o fune- favor.
mento do 1901, o credito do 97:738$024,
ral de seu marido, conformo a relação
N. 46 - Concedendo, por conta do credito
quD . acompanhou, o officio da mesma dele- especial aborto pelo decreto n. 4.301, de 31 para °ocorrer ás respectivas despem, a
gaia, n., 29, t1e, 16 do maio do 1900. O cm- de dezembro ultimo, ao Ministerio da Fa- saber:
dito para pagamento das outras dividas zenda e orçamento do 1901, ci credito de
14. Força Naval.
do que trata a mesma relação já con- 200$ para pagamento de ajuda do custo de
-Pessoal.
colido pula ordem n. 40, de 13 do julho de preparos de viagem e primeiro estabeleci60:867$762
Para gratificações
190a.
mento a que tom direito o 4 0 escripturario
21.
Munições
de
bocca.
• Fica assim confirmado o telegramma desta da Alfandega de Santos Oliva Antonio GoPessoal.
'data.
mes, e que não rec3bett quando em 1897 foi
32:629$492
Para etapas
- A' Delegacia Fiscal no Espirito Santo removido d Alfandega tis) S. Paulo, onde
Para rações ao pessoal em- .
N.• 13 Concedendo. por conta do credito sorvia.
4:240$830 .
barcado
especial' aberto polo decreto n. 4.301 de 31
Fica
assim
confirmado
meu
telegramma
A'
Delegacia
Fiscal
no
Paraná:
de dezembro ultimo, ao Ministerio da FaN. 21 - Concedendo, por conta do credito desta data.
zenda o orçamento, de l901, o credito de
-A' Delegacia Fiscal em Goyaz:
239$400 para pagamento a Antonio Moreira especial aborto pelo decreto n. 4.301, do 31
N. 21-Concedendo, por conta do credito
Dantas, proveniente de fornecimentos de de doomibro ultimo, ao Ministerio da Faexpediente á Capitania do Porto, nos mezes zenda e orçamento do 1901, o credito de especial aberto polo decreto n. 4.301, do 31
1:355,040, para. p aoamento a João Pedro de dezembro ultimo, ao MiniSterio da Fado novembro o dezembro de 1898.
Schlealer, provenionte
b de viveres fornecidos zenda e orçamento de 1901, o credito de
- A' Delegacia Fiscal na Bailia
556$190, para pagamento a Virginio José
N. 58- 'Concedendo, por conta da verba ao Minisserio da Guerra.
9a - Fiscalização - Empregos diversos Fica assim confirmado o telogramma desta da Silva, Leão Pereira dos Santos, Manoel
Paulo da Silva e João José Nogueira., proCompanhia Norte Mineira- do Ministorio da
"* A' Delegacia Fiscal em Santa Catha- veniente do poças do fardamento vencidas o
industrio o orçamento do 1901, o credito de (1°.não recebidas em tempo.
1:506$966, para pagamento dos vencimentos rina :
N. 22 - Remettendo o titulo declaratorio
-A' Delegacia Fiscal cru Minas Geraes:
que competem ao fiscal da mesma compaN. 30-1iecommondando providencias no
nhia Yirgilio David, na razão de 403$ mon- do vencimento de inactivi .ade que compete
saca o correspondente aos mezos do janeiro, a Antonio Paulo da Silva, aposentado por sentido do ser a Fazenda Nacional indemnizada
fevereiro e março e 23 dias do msz de abril decreto de 23 do julho ultimo, no legar da importando de 13$600,polo fiscal dos imde 20 escripturario da Alfandegit do mesmo postos do consumo da 29 a circumscripção do
do anuo passado.
Estalo, conce te, por conta da verba-Apo- mesono Estado Francisco do Paula Augusto
Fica assim confirmado o telegramma suíte,
. 111inisterio da Fazenda e orça. de Almeida, proveniente do passagens indedesta data.
de 1901, o credito de 614$239, p tro, vidamente requisitadas á Companhia MoN. 59- Concedendo. por conta do credito alento
pagamento das despezas do 30 de julho a 31 gyana, do Estradas do Ferro, por não perespecial aborto pelo decreto ti. • 4.301 de 31 de
dezembro do a.nno paseuelo.
tencer a mesma á União.
do 'dezembro ultimo, ao Ministerio da FaA'
Delegacia
Fiscal
no
Rio
Grande
do
-Ao inspector da Caixa do Amortização
zenda o orçamento de 1901, o credito do Sul :
N.30-Remettendo a relação,sob n. 259, de
7:322$, para pagamento ao Dr. Augusto
N. 67 - Concedendo, por conta do credito possuidores de apolices nominativas do 1:000$.
Flávio Guedos Villaço, director da enferma,
do 5 0/0, ernittidas em virtude da lei
ria do beribericos na cidade do Itaparica- ospAk,ai aberto polo decreto n.4.301, de 31 de juro
265, de 24 do dezembro do 1894 e do de- proveniente do tratamento do praças, no dezembro ultimo, ao Minist3rio da Fazenda. n.
urino de 1900, na mesma enfermaria o bem e orçamento de 1901, o credito do 107$250, ereto n..1.976, do 25 de fevereiro de 1895.
N. 40 -Remettendo, afim de serem assiassim do dospezas com os entárramentos alli para p tgamonto á Companhia Nacionol do
gnadas, duas cautelas de apol ices da divida
Navog .çao costeira.
eireotuados no inesmo anno.
N. 60E-Reiteirando a ordem o. 25 do 5
N. 68 - Itsmattendo a guia, sob n. 18, publica no valor nominal de 1:000$ cada
do março do anno passado, mandan !o an- da pensionista D. Juvelina Wonsmann Pa.- urna, os. 813 e 10.902, que se acham juntas
di/lia, passada em 10 do corrente mez, pel aos °Meios da Casa da Moeda, os. 232 e 224,
eulla.r • o transferir para o Thesouro a
de 12 o7 do corrente mez.
portancia do peculio eonstituido por Viagilio Segunda Sub-Directoria desta Directoria.
N. 69- Coam leado, poe conta do credito
-Ao director da Recebedoria:
Manoel Maria, quando aprendiz marinheiro
N. 15-Concedendo o credito de 13:868$212,
'da escola do mesmo Estado, afim do que se especial ()bort° pelo decreto n. 4.301,de 31 do
Possa resolver sobre o . que solicitou o Minis- dezembro ultimo, ao Ministerio da Fazenda o por conta das verbas abaixo mencionadas,
t ,rio da Marinha em aviso n. 153 do 31 de orçamento do 1001, o credito do 20$400, para do Ministerio da. Fazenda e orçamento do
pagamento ao Jornal do Commercio de 1902, a sabor: 16-Alfandegas (Pernambuco)
jue.ro do 1901.
N. 61-Conce !elido, por cinta do credito Porto Alegro, proveniente de publicações Pessoal-G: 101000 ; 29-Despozas eventuaes
o zpedal aborto pelo decreto e 4.301 de 31 foitas por conta do Ministorio da. Marinha, -7:706012, para pagamento, durante o
tio dezembro ulteno, ao Ministorio da Fazen- no armo do 1890; recommenda providencias actual exercício, dos vencimentos que comda o orçamento de 1901, o credito de 635$, para que, antes do ser efrectua.do essa pa- petem ao 10 escripturario ds Alfandega. de
para pagamento a José Alexandra Tevo, gamento, seja devidamente sellada a re- Pernambuco bacharel João Lindolpho da
Camara, que exerce actualmente o logar de
proveniente do foroecanento de agua ao va- spectiva factura.
N. 70 - Concedendo, por conta do cre- director, em cornmissão, da mesma Recebe: • pito do guerra Carlos Gomes, no animo do
dito especial aberto pelo decreto n. 4.301, de doria ; fica assim satisfeito o 'pedido con1890.
N. 62-Concodendo, per conta do credito 31 de dezonibro ultimo, ao Ministerio da stante do oficio n. 12, de 31 do agosto ulespecial aberto- polo decreto u. 4.301 do 31 Funda o orçamento do 1901, o credito do timo.
N. 16 -Romettendo tfprocosso em que Al' do dozembro ultimo. ao Mie isterio da Fazen- 7:048005, para pagamento a José Sergio de
da o orçamento do 1901, o credito de 6:918$, Oliveira, Pedro do Oliveira o Manoel Cas- freloHenrique da Costa pode pagamento de
gratificação extraordinaria que cabia ao seu
; para pagamento, ao f./r. Augusto Flavio Go- tro Majó (St Comp.
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faJlecilo filho, fiscal dos impostos do consumo. afim do que resolva o dito pagamento,
visto tratar-se do despozas pertencentes ao
exercido do 1901, ainda em 'liquidação, o
para o qual foi concedido o respectivo cmdito.
N. 17 — Remetttondo o processo em quo
Barthelomy Dumas solicita a restituição do
4:1464;864, parte do 30:640$, com que entrou
para o Thesouro Federal em 1879, para pagamento do motaes velhos, vendidos polo
Miniaterio da. Fazenda, • pede providencias
para que ao mesmo processo sejam anuns
as guias ns. 25 o 9g. de 6 do setombro do
1879, por moio das quaei foi recolhida á referida Recebedoria a importando. de 18:480$,
como locoita eventual, ronda do generos imprestaveis, afim do que so possa, á vista do
taes documentos, resolver sobro a preterição
do que .so trata.
—Ao inspector da Alfandoga do Rio de
Janeiro.
N. 14—Devolvendo o processo remottido
ctm o officio n. 160, do 28 do fevereiro
ultimo, podo providencias para quo sejam
organizados dons processos distinetos, um relativo ás dividas do exercido findos e outro
ás relativas a reposições o restituiç'ões, devendo sor estos processos enviados a esta
• directoria em ofildos separados.
—Ao Sr. presidente do Tribunal de Contas:
•
N. 522 — Rogando providencias para que
seja enviada á Directoria do Contabilidade
uma relação, com os respectivos saldos, no
só dos decretos que foram abortos aos diversos ministorios, creditos ospociaes, supplemontares o extraordinarios, no poriodo do
janeiro do 1901 a 31 deste moz, para ocorrer
ás despozas do 1901, como tombem dos que
tema sido abertos em exercidos anteriores o
que ainda vigoram para aquelle exercido,
afim do que possam se' organizados os elementos necossarios ao Sr. Ministro da. Fazenda, deste anno.
RECEBEI ORIA DA CAPITAL FEDERAL

Requerimentos despadados

Barbosa da Fonseca & Alves.— Satisfaça a
exigencia da Sub-Directoria.
Duarte Soares de Oliveira.— Inscreva-se.
Dr. Manool Valioso Paranhos Pederneiras.
Transfira-se.
José Justino Toixeira.—Transfira-so.
Alexandre José Barbosa Lima.—Transfira-se.
L. J. Robalinho.—Transfira-so.
Manoel Martins Maranhão.— Transfira-se.
' Luiz da Rocha Machado.—Transfira-se.
Antonio Machado da Rocha.—Transtlra-se.
Domingos Rodriguos Gomes.— Transtira-so.
Joaquim Cardoso Saraiva.— Transfira-so.
Estolano José do Azevedo.— Transfira-se.
João Ma.thias de Andrade o outro .—Transfira-se .
Manoel Gonçalves do Macedo.— Pago o
imposto em debito, transfira-se o predica
Feliciano Gonçalves de Mello.—Annulle-se
a divida ajuizada n..1.607 DD., officiando-se
á Directoria do Contencioso o os da mesma
origem nos exercidos do 1894 o 1896.
João Antonio da Costa.— Annulle-se a divida ajuizada, officiando-se á Directoria do
Contencioso.
Corra. da Costa & Comp.—Idem.
Manoel José Carvalliada .—Idom.
Zeferino Josó da Silva.—Idem. E bolsi
assim as da mesma origem. nos exercicias do
1898 a 1902.
José Alves do Nascimento.—Annulle-se
divida ajuizada, officiando-se á Directoria do
Contencioso.
João Felá de Souza.-1?estitua.-se a quantia do 237$600, levando-se as dospezas á
receita a annulla,r.
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D. Orminda da Costa Villar.—Satisfaça
oxigencia da Sub-Directoria.
Domingos da Silva Paixã,o.—Idein.
Manoel Guedes.— Era vista do parecer,
nada ha que deferir.
• Sebastião José Carneiro.—Sellado o documento, transfira-se.
Bolinho Rodrigues Sc Comp.—Não tendo o
requerente negociado em 1901 o nem dado
collecta, arcliivo-se.
Manoel Pinto.—Deolare qual o seu capital o lucros na occasião em que distractou
industria.
'Amelia Maria da Costa Carneiro.—Satisfaça as exigenclas da Sub-Directoria.
No requerimento em que o 3s escripturario da Recebedoria João Candido da Silva
pede redacção da consignação que faz a
Peixoto & Comp., deu o Sr. dirostor da
Recebedoria o soguinto despacho
«Não cabo na alçada desta Recebedoria
reauzir consignações que os Srs. empregados
endendom fazer a particulares, inedeanto
contractos com estes firmados, o que só, por
acordo mutuo das partes contractantes,
pódo e dove ser alterado.» •

Ministerio da .Iarinlia
Por portarias do 20 do corrente, foram
nomeados:
João Baptista do Mello, para exercer o
cargo de praticante da sucção de Natal, na
praticagem do Estado do Rio Grande do
Norte;
O 1 0 tenente Amazonio Doolindo Vieira
Maciel, para exercer internamento o cargo
do immodiato do cruzador torpedeiro Tyntbires.
Requer:mento dsspachado

SobSatião Ferreira do Nascimento.--Com-

á Secretaria.
1 pareça
Venancio Galdino de Souza .—Indferido.

Ministerio da Guerra
Requerimentos despachados

Antonio Gomes da Silveira, ex-mostro da
°Moina do alfalatas do Arsenal do Guerra
do Rio Grande do Sul, pedindo ser submettido á inspecção do saude, afim de poder ser
aposentado .—A' Direcção Geral de Contabilidade da Guerra.
Ritta Francisca, Leal da Gama, mãe do
fardel Guilherme Balbino Leal da Gama, já
fallecido, requerendo pagamentos dos von•
cimentos que este deixou do receber. —Prove
sor a unica, herdeira do fallecido forro'.
Sebastião Patinho, musico do 3 0 batalhão
de artilharia, solicitando que se 11M conte
como tempo do serviço o poriodo decorrido
de 23 de outubw do 1815 a 24 do janeiro de
1806, em que serviu no exercito.—Nada, ha
que deferir.
Alferes Pedro Figueiredo do Almeida e
Josá da Silva Toixeira., psdindo troca de
corpos outro si .—Indoferido

Ministerio da Industria, Viação
o Obras Publicas
Directoria Geral da Contabilidade
Expediente de 19 de março de 1002

Ao Ministorio da Fazenda foram solicitados os seguintes pagamentos :
Do 267$010 á Socidld Anonyme du Gaz, consumo do gaz na Repartição Geral do Estatistica durante o 4" trimestro do armo passado (aviso n. 828);

Março — 1902 1201
Do 65$700 a João Antonio da. Silva, fornecimentos á mesma, em dezembro ultimo
(aviso n. 89);
Do 330$ ao Lloyd Brazileiro, pasatgons
concedidas á Directoria Geral dos Correios,
em dezembro ultimo (aviso n. 830) ;
Da 70$800 a Macedo & Irmão, fornecimentos o trabalhos executados para a Iloss
podaria da Ilha das Flores, em dezembro ultimo (aviso n. 831) ;
De 1:917$529 a diversos, fornecimentos á
Estrada do Ferro do Rio do Ouro, em dezembro ultimo, requisitado por officio n. 106
(aviso n. 832) ;
De 3P$400 idem, idem á Inspecção Geral
das Obras Publicas, em junho, setembro, outubro e dezembro ultimos, requisitado por
officio n. 113 (aviso n. 833);
Do 1:038$302 idem, idem á mesma. do ou
-tubroadezmlis,qutadopr
officio n. 116 (aviso n. 834)
De 1:611$920 idona ilem á mesma, em
setembro a dezembro ulthnos (requisitado
por officio n. 137, aviso ri, 835)
Do 3$195 a Borado, Moniz & Comp., idem
á Estrada de Ferro Central do Brazil, em
dezembro ultimo (aviso n. 836)
Do 26$900 a Ilasenclever Js Comp., idem á
mesma, em dezembro ultimo (aviso n. 837);
Do 20$ a V. Werneck & Comp., idom á
mesma, em outubro ultimo (aviso n. 838)
De 10$600 a Leandro Pereira, idem ft.
mesma, em dezembro ultimo (aviso n. 839);
De 640$900 a diversos, idem á Repartição
Geral dos Telegraphos, do outubro a dezembro latimos (requisitado por officio n. 226,
aviso n. 840) •
De 119$ a 'Domingos Joaquim da Silva &
Comp., idim á Estrada do Ferro Central do
Brazil, em dezembro ultimo (aviso n. 841)
De 10$ á Companhia de Carris Urbanos,
dous livros de passos concedidos aos Correios
durante o mez do janeiro ultimo (aviso
n. 842);
De 6$687 ti Soc:dt(i Anonynze da Ga, consumo do gaz na Dirootoria. Geral da Estatistica, no 4" trimestre do armo passado (aviso
n. 843) ;
De 278$339 á mesma, idem idom na mesma durante o referido trimestre (aviso
n. 844) ;
De 275$300, indemnização á Estrada do
Ferro Central do Brazil, de passagens concedidas á mesma,em novembro ultimo (aviso
n. 845):
De 325$ a Claudino Corrêa Louzada, do
descarga o transport de carvão destinado
á hospedaria da Ilha das Flores, em janeiro
ultimo (aviso n. 846);
Do 22:500$ ao Lloyd Bra.zileiro, sabvoncão
pela 10e viagem na linha do Matto Grosso
polo paquete Diamantino, em novembro ultimo (aviso n. 848);
De 4:500$ ao mesmo, idem pela 2° viagem
na linha do Sul pelo paquoto Victoria, em
fevereiro ultimo (aviso n. 840)
I De 7:44 080 a M. Lava Sc Comp., de oleo
fornecido á Estrada de Fearo Contrai do Brazil, em fovereiro ultimo (aviso n. 850).
— Providenciou-se sobre a restituição da
qitantia de 200$ a A. Guimarãos & Comp.
(a viso . 847) .
Dia 20

• Pagamento do 11:643 $400 a diversos, fornecimentos á Estrada se Ferro Central do
Brazil,em dezembro ultimo (requisitado por
officio n. 265, aviso n. 851);
De 3:470$ ao jornal A Tribuna, impressão
das tabollas das agencias dos Correios, em
dezembro ultimo (aviso n. 852);
Do 4:500$ ao Lloyd Bra.zileiro,subveneã'o
pela primeira viagem, na linha do sul, polo
paquete Rio Pardo, em fevereiro ultimo
(aviso n. 853);
De 12:150$ ao mesmo, idosa pela terceira
dita na linha do norto pelo paquete fira 1(1,
em janeiro ultimo (aviso n. 854);
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Do 260$ a Armindo Vieira & Comp., aluNO TICIA RIO
guel do 1° andar da casa ocupada pela repartição. fiscal do governo junto á Companhia
City Improvements, em fevereiro último
Tribunal do Contas -2- Ordens do
pagamento, sobre as quaes proferiu dos(a-ddiO n, 855.
pacho de registro, em 20 do corrente, o
Sr. presidente deste tribunal:
Requerimentos despachados
. Ministerio da Industria, Viação e Obras
Dia 20 de março de 1902
Publicas- Avisos :
N. .733, do 13 do corrente, pagamento de
D. Alice de Mello Barreto Amorim, podindo os favores do montepio, na qualidade 1:250$, da. féria do pessoal empregado em
de viuva do Alexandre José de Araujo Amo- fevereiro ultimo, em serviços de fiscalização
rim, telegraphista do 2 a classe da Reparti- e reparação- do hydrometros a cargo da
.
Inspecção Geral de Obras Publicas;
ção Geral dos Telegraphos.-Deferido. .
N. 690, de 11 do corrente, idem de
D. Felismina Christina, Ribeiro, fazendo
identico , pedido, na qualidade de viuvo, do 30:204308 á The Brasilian Contracts, do for_Alexandre Cypriano Alvos, carteiro de. necimento á Estrada, de Ferro Central do
28 classe da Administração dos Correios do Brazil. no mez de dezembro ultimo ;
N. 718, de 12 do corrente, idem de 1:210$
Districto Federal.-Deferido.
D. ~fila Lima de Lellis, idem, idem, na a Artliur Pinto da Costa, idem, idem, no mez
qualidade de viuva do Joaquim Alvos do de outubro ultimo ;
N. 689, de 11 do corrente, idem do
Hollanda, guarda-fio de 2J classe da Repartição Geral dos Tolegraphos.- Compareça 3:841$200 a Behrend,Selimidt &.• Comp., idein,
nesta Directoria.
idem, no 'noz do dezembro ultimo ;
N. 725, do 12 do corrente, • idem do
D. Ionocencia da Silva Pinto, idem, idorn,
na qualidade de viuva do Rapine' Alves 3:376$273 a Norton Megaw & Comp., idem,
Pinto, ex-carteiro de l a classe da Adminis- idem, idem.
N. 723, da mesma data, idem de 4:975$348
tração dos Correios do Rio Grande do Sul.Ceinplete o sello da nova certidão relativa á Time Brazilian Contracts Corporation, idem,
ao pagamento de joia e contribuições.
idem, ideio;
N. 712; do 12 do corrente, idem de
João Francisco Cucollo, idem, idem, para
os menores Antenor e Antonio, seus tutel- 2:740$030 a diversos, • idem, idem, nos mexes
lados, filhos de Antonio Joaquim Pereira, de outubro a dezembro ultimos ;
N. 699, da mesma data, idem de 4:806$803
machinista da lancha da Repartição Geral
dos Telegraphos.--Apresento a certidão do a diversos, idem, idem, no mez de dezembro
obito da mãi de seus tutellados.
ultimo
N. 693.da mesma data, idem de 2:711$160,
Silvino Duarte Muniz, dispensado do cargo
do telegraphista do 4 a classe da. Repartição da folha do operarios empregados no Jardim
Geral dos Telographos, pedindo para conti- Botanico t durante o mez de fevereiro ui;
nuar a contribuir para o montepio.-Prove timo
N. 694, da mesma data, idem de 2:801$028,
que pagou a joia e as contribuições o até
da folha e féria do pessoal empregado DOS
quando as pagou.
mananciaes o florestas a cargo da Inspe•
Expédiu-se - o seguinte officio á Contabili- ctoria Geral das Obras Publicas, no mez de
dade do Thesouro Federal:,
fevereiro ultimo
N. 695, da mesma data, idem de 279$400,
, N. 65-Em resposta ao vosso officio n. 10,
de 17' do corrente, declaro-vos que o enge- das férias (1-.) pessoal empregado em repanheiro Firmino Ferroira da Costa Lima, dis- ração do arrebentamentos, muralhas e outros
pensado do cargo de chefe de linha da Es- trabalhos a cargo da Inspecção Geral das
trada de Forro Sul do Pernambuco, está Obras Publicas, em fevereiro ultimo
quito,até dezembro ultimo, das contribuições
N. 090, do 12 do corrente, idem de
d.o montepio, conformo me provou com do- 529$500, da féria do pessoal emprega to, em
cimentos que apresentou a esta directoria fevereiro ultimo. era serviço do dosobstruegeral.
ção de rios o valias ;
N. 737, de 13 do corrente, idem do
Directoria Geral de Obras e Viação • 3 :146.$500, das férias do pessoal empregado,
em fevereiro ultimo, nos serviços das florestas
Expediente de 19 de março de 1902
• N. 735, da mesma data, idem do 3:806$499,
Cominunicou-se ao governador do Estado da folha o féria do pessoal cmprogado, em
'das Alagoas não ser pos-ivel atten ter-se á fevereiro ultimo, no serviço do conservação
reducçao da tarifa do algodão podida pelos da canalização ;
plantadores deste producto, na Estraaa de
N. 742, da mesma data, idem do 631$500,
• Ferro Contrai das Alagoas, porquanto sobre. da féria do pessoal empregado, em fevereiro
, ser já diminuto o frete actual em relação ao ultimo, nos serviços de consWucção de col.
, volume transportado e comparado com o lectores das aguas pluviaes
do assucar, a reducção do que se trata,
N. 731, da mesma data, idom do 176$600
afrecta sensivelmente a renda da, estrada e a Leuzinger & Comp.',' do fornecimentos á
conseguintemento a garantia do juros ence- Secretaria do Estado - deste Ministerio, em
di Ia pela União.
fevereiro ultimo
N. 752, da mesma data. idem do 273$, aos
mosmos, idem, idom, idem
DIRECTORIA GERAL DOS conitéms
N. 701, do 12 do corrente, idem da quantia
do 142$930 a diversos,
diversos do fornecimentos
Expediente de 20 de março de 1902
Publicas, em
á Inspecção - Geral das
Ao praticante dos correios do Uberaba outobro ultimo
N. 703, da ni :sola data, idem do 25$ 4,
Achylles dom Santos Monteiro foram concedidos, por portaria dest (lata, 60 dias de li- Gonçalves Quizanda & Comp., idem, idem,
idem ;
cença, para tratamento de saude.
N. 704, da. mesma data, idem do 39$740
diversos, idom, idem, no inez de setembro
ultima
Requerimento despachado
N. 702, da ITIOST11% data, idem do 8$ a
Villas Bôas & Comp.; pedindo para entrar Gonçalvoa
Castro & Comp., idem, idem, no
com oa rotolos para saccos, porGin de ciir mez do outubro
ultima ;
•mais clara do que a amostra existente no
N.
691,
de
11
do
corrente, idem do 184645
almoxa,rifado.- Indeferido, á vista. das ina Wilson, Sons (ge Cornp., de material cearformações.
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rotos fornecidis á Repartição Geral dos TOlegraphos, em julho o outubro do anuo proximo . paasado ;
N. 644. de 7 do corrente, idem de 100$ ao
1 0 offiéial da Diroctoria. Geral do Estatistica
Leopoldo Doado Silva, do gratificação por
substituição, durante o mez do fevereiro ultimo;
N. 734, do 13 do corrente, idem da quantia do 3:127$180, da féria do pessoal extratra,niunerario empregado, em fevereiromltimo, ora serviços do reparação, arrobontamentos, manobras e difrie.4 trabalhos - a cargo d Inspoeçã,o Geral das Obras Publicas ;
Ng . 2830 13, de 30 de janeito e 14 dd corrente. idem de 299$ a Luiz Macedo, de fornecimentos á Directoria Geral doa Correio>, duranto o moz de demnbro ultimo ;
N. 738, l db 13 do corrente, idem da imporbaleia. de 23:839$, das férias do pessoal erapregado eiri serviços do reparação o molho..
remonto> dis, dele de distribuição do agua,
em fevereiro ulthnb ;
N. 739, do 13 do corrente, idem do
8:123$500, dás férias do possoal empregado,
em fevereiro ultimo, era serviços concornentes ao proseguimento da,. réde do. distribuição, penoso) do agua o registros de ia- .
cendio;
N. 740, de 13 do corrente, Mera de 1:104$; da féria do pessoal empregado, cm fevereiro ultimo, no deposito central ;
IN. 741, da mesma data,idem do 2:542$500,
da féria do pessoal empregado, em fevereiro ultimo, no serviço d.e esgote de aguas
pluviaos ;
N.- 732, da mesma data, idem do 3:581$,
das férias do pessoal- empregado, arma fevereiro ultimo, nas represas, aqueducto e reservatorlos ;
N. 736, da mesma data, idem de 84$, da
féria, do servente estafota da Estrada de
Ferro do Rio do Ouro o relativa ao mez de
fevereiro ultimo ;
• N. 731, de 13 do corrente, idem de 8:9103,
das férias do pessoal empregado, ora fevereiro ultimo, na via permanente da Estrada
do Ferro 'do • Rio do Ouro; •
N. 730, da mesma data, idona de 6:533$601,
das folhas do pessoal empregado, em fevereiro ultimo, no trafego da,• Estrada de Forro
do Rio do Ouro
N. 720, da mesma data, idom do 3:093$,,
das fitria.s do pessoal empregado, em teve-'
roiro ultimo, na- locomoção da Estrada de
Ferro' do Rio do Ouro.
Ministerio da Justiça e Nogocios Interio- •
res-Avisos
•N. 652, do 8 do corrente, pagamento do
.84$120 ao director da Casa do Correcção
Aureliano Pedro de Farias, do despoza,s ruiudasPor ollo pagas no mez do janeiro ultimo ;
, N. 678, do 11 do corrente, idem 'de 60$ á
Superintendencia do Serviço de Limpeza Political() Particular,da taxa sanitaria de remoção dó lixo da Escola Nacional do Bella,s Artes,
referente ao 40 trimestre do anno 'findo ;
N. 622, do 6 do corrente, idem de 2:400$
ao juiz do direito era disponibilidade José
Maria Va,z Pinto Coelho Junior, dos ordenados que lhe competem, no actual ()xereteio;
N. 676, do 11 do corrente, idem de 234$500,
da folha dos opera.rio; que estiveram ao serviço do Museu Nacional do Rio de Janeiro,
em fevereiro ultimo
N. 694, do 6 do corrente, ideai - de 32$738
a Francisco de Paula Santiago, de • vencif
mentos relativos ao mez do fevereiro ultimo
N. 617, de G do corrente, idear de 449$999
a diversos empregados da secretaria, de gratiftcação por substituição ;
N. 708, de 13 dosorre,nte, idem de 13:800$
a diversos, do fornecimentos para obras do
editicio do Externato do Gymnasio Nacional,
em dezembro ultimo ;
••
N. 696, da mesma data,, idem do' 2:137$300
a diversos, de fornecimentos, em dezembro
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ultimo, para . obras de installação do novo
deposito publico ;
N. 698, da mesma data, idem do 2:642$560
a Manoel Rocha Pereira Junior, do trabalhos
executadospara o Hospicio Nacional do Alienados;
N. 695, da mesma data. idem do 384$500
a diversos, do fornecimentos ao Externato do
Gymnasio Nacional, nos meus do janeiro o
fevereiro ultimos
N. 701, da mesma data, idem do 17$940
Casa da Moela, de duas medalhas de distinc0,a) do 2s classo, fornecidas a este Minist3rio, em março til imo;
N. 672, do II do corrente,idem de 120$900,
da folha de salarios do; sorventes do Tribunal Civil o Criminal, no mez do fevereiro ultimo •
N. 700, de 13 do corrente, idem de 69$100
ao director do Instituto Nacional de Musica
* Leopoldo Migam. das desp 3zas de prompto
pagamento por elle encaradas, em fevereiro
ultimo,
Ministerio das Relações Exteriores Avisos :
N. 88, do 10 do corrente, pagamento
de 32a ao Jornal do Coniniercio, de publicações feitas em proveito deste Ministerio, em
janeiro ultimo.
Ministerio da Fazenda:
(enleios :
N. 379, da Alfandega. do Coará, do 11 do
agosto de 1898, credito do 200$ á Delegacia
daquelle Estado, para pagamento da divida
do exercicios findos do que é credora D. Anca
Francisca do Ponte e Souza
N. 136, da Dologach em Porto Alegre, do 2
de julho do 1901, pag unento de 3:06G$290
Vicente & Martins, do fornecimentos á Alfandega do Rio Grande, no armo do 1899;
N. 1, da Delegacia Fiscal no Maranhão, do
3 do janeiro do 1901, credito do 400$ áquella,
delegacia, para pagamento da ajuda do
custo do que é creder o 40 escripturario
Alfandega daquelle Estado João Maria do
•
•
Almeida ;
N. 170, da Alfandega do Rio do Janeiro, de
3 do correoto, adeantamonto de 1:005$ ao
porteiro desta repartição Pedro Augusto
do Barros, afim do °ocorrer ás despozas a
seu cargo, de março corranto a junho deste
anno •
N. 10,
' da Deleaacia, .em . Pernambuco, d3
22 do janeiro, credito de 400$' a Delegacia
daquelle Estado, para pagamento de ajuda
do custo ao 40 escripturario Rubens do
Freitas Worgno.
Exorcicios findos
Requerimentos
. Da Companhia. Lloyd _ Brazileiro, . paramonto do 412$500, do serviços prestados ao
Ministorio da Marinha, do 1895 a 1897;
Da mesma, idem do 44:720$130, de sorvIços
prestados ao alinisterio da Guerra, em 1898;
Da mesma, idem do 1:167$, idem, idem,
no exercicio do 1895
Da, mesma, idem de 5:128$375, de Serviços
ao Ministerio da, Marinha, no anno do 1900;
Do Freire Guimarãos & Comp., idem do
136$, de fornecimentos ao Ministerio da Marinha, no anno do 1900;
De .Vianri Tsant & Comp., idem de
683$700, idem, idem, idem
Do Joaquim Soares do Oliveira Porto, idem
do 139$, 'dona idem, idem
De Innoeencio José do Oliveira Victoria,
idem do 211$750, de fardamentos vencidos
por praças do exercito, no anno do 1899
De Loasdolino la mhsiro do Bareollos, idem
de 3:771$740, do fornecimentos ao Mlnisterio
da Guerra, no anno de 1808;
D.) Joã,a Campos Vida!, idem de 255$560,
idem, idem, no armo do 1893;
Da Vianno. Trant & Camp., idem do 76$608,
do fornecimentos ao Ministorio da alatinha,
no r,nno do 1899;
Da Societd Anonyme du Gaz de de • Ja
neiro. idem de 500$, idem, idem, no anno
de 1900
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De Innocencio José de Oliveira Victorio,
idem do 602$860, de peças de fardamentos
vencidas por praças do exercito de 1807 a
1899.
Ministerio d Guerra
Aviso n. 174, do 5 do corrente, ptiga,m3nto
do 832$400 a diversos, do fo •necimontos a
este Ministesio, no exercicio de 1901.
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curar os cancerosos por meio ( T.e injecços de
sangue tirado aos doentos atacai . ) do palia •
di mo.. Seria preciso, em todo o caso, admittindo que o facto do a.pparente antagonismo da malaria o do cancro fosso confirmoslo, verificar a acçã,o therapeutica do sulfato de, quinino no cancro, acção demonstrada por M. Laboulay o qu ) parece incontestavel, sinã,o suficiente.
Seda, pois, vernsitnil, que o uso do quiA 'boga -A Recue ScenUfigue, em nino pelos habitantes dos paizes palustres
seu ultimo numero de novembro do aúno pudesse explicar noites a raridale •do
passado, na chronica das slssõ a sia Aca- cancro.
_demia Francoz /, diz sebre a Iboga, suas
propriod ides caciasntes, sua composição e
Externato do Gymnasio Nasobro o novo alcaloide que elle contém, a cional-Realizam-se segunda-leira, 24 do
Ibog(Vna, o que se segue :
.•
corrente, ás O 1/2 horas da manhã, as provas
Depois de suas viagens ao Congo feancez, oscriptas dos exames do portug,uez o arithmeM M. J. Dybawski o Ed. Lan lrin tiveram tica, do segunda épsca, para os alurnnos do
oacasiãO do constatar que os indigen as dos 1 0 ao 4s aniso.
torritodos situados entrb a embocadura do
Ogoné o o Maymnba se titilisam das partes'
Internato dc) Gymnasio Na.lenhosas do uma planta, conhecida no baixo cional - Hoje, 21 do corrente, ás 11 horas
Ogoné e o Fernand Naz pelo nome de Iboga da manhã, encalar-se-hão, neste internato,
o que os Pahouins chamam Abona.
as provas oraes do portitguez, francez o inO uso continuado que dolla fazem tom glez do 2° anno o in alez
1 portuguez e latim
eontribuido para tornar a espado pouco do 40.
abundante o mesmo rara em cortas regiões.
Enes, offectivamento. pretendem que a abCaixa Economica o Monto
sorpção do urna certa quantidade da planta
dá novas forças o permitto resistir a uma do Soccorro-Funce,omu limitem em
longa fadiga, tirando até a necessidade de sessão ordinaria o conselho fiscal, sob a prerepouso pelo somno. Da mesmo modo lho silencia do Sr. Dr. Alencar Lima, vice-presiente.
attribuem virtudes aphrodisiaeas.
Os remadoras fazem dolla uru uso regular • Foi lida e approvada a acta da sessão ano declaram que a Iboga tom sobra oll a uma terior, lido e desaiachado o expediente, sendo
acção identica á do alcool, som p mturbar adopt idas alguelas deliberações.
O Dr. vice-presidente, cm seguida aos traa razão, pretendendo assim, ao que psreco,
balhos onlinarios da SOSSãO o segundo Iõra
indicar suas propriedades excitantes. O facto é perfeitamente oxacto, como o combinado, apresentou os relatorios da' prodemonstra um ostudo do Mt1. Dybawski sidoncia do conselho fiscal o do do Dr. gee Landrin, cujas oxperioncias physiologicas rente e respectivos annexos, correspondenpodai tiram ostabelocer a acção onergica tes ao armo do 1901, os quaes devem, com
da Ibogana. Corne a da Iboga, essa acção urgoncia, ser rencettidos ao Sr. Ministro da
se exerce particularment / sobro o systema Fazenda.
Depois de lidos, examinados o discutidos
bulbo-rachidiano, produzindo. em pequ mas
(lbaos, uma excitação particular, e, eia (lens esses documentos, a respeito dos quaes oiroaltas, offeitos an tlogos aos produzidos pela roceram ligeiras observações Os directores
presentos, foram acceitos o approvados polo
absorpção excessiva do alcool.
constais° fiscal, sendo determinado polo Dr.
vice-presidente ao Dr. gerente que os fizesse
Pagadoria do Thesouro Fe- seguir ao sou destino com toda a brevidade,
deral-Paga-se hoje o pessoal do trafego do aceordo com a requisição do Ministerio
da 'Estrada do Ferro do Rio do Ouro, 1°c da Fazenda.
-O conselho fiscal conceIeu 30 dias de li3° districto de obras publicas, e amanhã 23,
encanamento geral da mesma ostrai de cença ao Dr. gerente, por motivo de molesferro, 40 e 5° districto das obras publicas, o tia.
no dia 24 o 2° districto. •
-Previno-se ás pessoas que toem'contas
Correio -Esta reputtição expodirá
o vencimentos • a receber do enrolei° de malas pelos seguintes paquetos:
1901, que o façam até o dia 31 do. corrente
Hoje:
mu, afim de não cahirem em exereicios
Pelo Garcia, para Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba,, Caragaatatuba, Villa Bella,
findos.
,
S. Sebastião e S tatos, recebendo impressos
O cancro, o quinino e o mos- até ás 5 horas d manhã, cartas para o inquito-A ethiologio. do Unes.° °fresco° terior até ás 5 1/2, ditas com porte duplo
um campo rasto ás poseiza,s dos'e,sta,tisticos. até ás 6 da manhã
Pelo Itapem.irirn, para Paranaguá, receNestes ultimos annos, o assuMptie foi explorado em todos os sontidos-ethnico, geo- bendo impressos até ás 6 horas da manhã,
graphico, clanatico, goologico e até culi- cartas para o interior até ás 6 1/2 da manhã,
idem com porte duplo até ás 7.
nario.
Amanhã," :
Uns acharam que o cancro é mais frePelo Asuncion, para Bahia o Europa. via
quento no campo que na cidade; outros, quo
elle augmenta com os Progressos da eivili- Lisboa, recebendo impressos até Is 6 horas
zaçãa o do bem estar. Estos entenlem que da manhã,, objectos para registrar até ás 6
Os comedores de salsialias o do carne de da tardo do 21, cartas para o interior até
porco estão mais expostos á molestiaa mas ás 61/2 da m mhã, idem com pasto duplo
aquelles anisaram que ella prodomina n: o para o exterior ata ás 7.
Polo Bahia, para Sant is, recebendo insraça judaica,.
Um medico hungaroal. Teinka, notou, por pressos até ás 9 horas tia manhã, objectos
sua vez, que Os paina palustres gozam de para registrar até ás 6 da tarde do 21, caruma immunidado quasi .absoluta, rolativa- tas para o interior até ás 9 1/2 da manhã,
monte ao cancro. O facts é voridico ? Emn idem com porte duplo até ás 10.
Pc.do Itaperuna, para Os portos do sul, retodo o caso.ainda, se não tirou até o presente
noolutina dei uesão prophylatca ou thera• cebendo impressos atO ás 11 boas da manhã. objuctos para registrar atSás , carpois i•ica.
O professor facílima de Greiswal, acaba tas para o interior até á 11 112, ditas com
de preencher esta lacuna. Elle se propoz a porto duplo até ás 12.

1204 Sexta-feira 21

DIARIO OPTIC/AII

Março -

1002
na,

Directoria de Meteorologia do Ministerio da Marinha - Repartição da Carta Maritima - Restam )

meteorologia° e magnetico do dia 19 de março de 1902 (quarta-feira)

-

o
O

.4

•

ESTAçõE8

O
PG

HORAS

I-.
r4
o
ce-4
Pcn

•
-oO

mim

•

g/?. , ç 4

O

a.
-4
>•

r4
;4

m
Ro

2
-

A
-,d

,4

e

i

m/m

°i.

18.85
18.13
19.28
19.28
20.38
21.67
21.62
20.71

90.0
95.0
91.0
79.0
79.8
88.0
96.0
96.0

O 0

'D

' 4
4, 1:

'5

P g:j

C4
4:4
'i4

OBSERVAÇÕES FEITAS UMA VEZ
EM 24 HORAS

O
r.)

/' '
/4 F
c) """

1-4
P;

g

1:/

o

.....,

-á-9

4

/!.
,

2 z2

a

`,1Z

r".E.,4

.4

-e
o.

CA

El kl'

C.
11)

4

a,

ce
2 7,1,)

I' e1
ect .5 4 cd
z> 0.6'
de
1. 44
o
0.I;
id.
1,..
h

A

.4

.

/ I

9.

METEOROS

O

›,
E.

fi

Rt2

co
cx1

.

se5

es

O

3

.

R

OS

a

a

o

41

€1

o

8., 1?1,

`;
xl
c..)

.$

rl
mim

2
o 4
.,,,

S

„,

.,

1,1

2. a o. a 21.
Ti T'g
E14) E% g n

i

4
:5.
4:1
.4

-

o

4
g. 14
fe I 04
...M. , .1..m
es ;: t a
N °

,,'
edr
,

i

4

e
.,
,.

•

mim

12 0

es •-•

1.:
A

h

o .2
3 a.
6 a.
9 a.
1/2 d.
3 p.
6 p.
9 p.
1/2 n.

I5
5-.1-,I
ao
4.n. n .0

Cd Ci

g.,

.0

Ce
aj

r.)

757.89
757.30
759.44
7.57.77
757.34
757.00
757.75
757.73
,

21.9
21.6
23.2
25. 6
263
24.9
24.3
23.6

ENE
Calma
Calma
SE
SSE
S
ESE
NE

Nov. tonue baixo
Nov. tenue baixo
Nov. teime baixo
Nev. tenue baixo
Nev. tonto baixo
-

2
O Enc3borto
O Incerto
4 Bom
4 Bom 4 Incerto
4 Bom
2

- - - 10 -----..
KC.CK.s.K 9 - - - ...
7 - - - 1.5 K.KCCS
s.K.0
KC.KN .CKK 8 -----5.89
926.8 26.3 22.0 KC.K
- - - -

Observações das Estações dos Estados a O m. de Greenwicli (9h.07 in a. t.
h

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

In. da

Capital)

8
3
8
5

31.0
29.2
27.8
28.1

m

9.40 a
9.32 a
8.46 a
8.32 a

759.00
761.50
764.40
763.00

28.0
28.6
21.8
24.5

21.33
21.73
18.37
18.84

75.8 ESE
75.0 ENE
95.0 Calma
82.0 N

5
5
O
2

Nevoeiro tenue
Nevoeiro teime
-

Incerto
Bom
Incerto
Bom

..
..
..
..

-

26.2
25.7
21.5
22.0

-

-

--r.
-

Occurrencias
Na Capital ás 4 p. ouviram-se trov5es ao NE .e a E. A's 4
h

h

55

m

p. eahiu uni aguaceiro passageiro.

RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
Declinação

8

0

Oit'

NW

OBSERVAÇÕES A O M. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS ( 9 07 T. M. DA CAPITAL)
h

POSTOS
DE OBSERVAÇÃO

ESTADO
ESTADO DO CÉO

h

ESTADO

METEOROS

DIRECÇÃO DO
VENTO

m

FORÇA

.
ESTADO DO
MAR
'

ESTADO

ATHOSPHERICO NA
VESPERA.

•

Belém
S. Luiz
Parnahyba
Fortaleza
Natal
Parahyba
Recife
Maceió
Aracajti
S. Salvador
Victoria
santos
Paranaguá,
Florianopolis
Rio Grande
Itaqui

Quasi limpo .
Quasi encoberto
Meio encoberto
Meio encoberto
Quasi eneJborto
Quasi limpo
Qua,si encoberto
.. Limpo
Quasi limpo
Moio encoberto
Meio encoberto
Meio encoberto
Meio encoberto
Quasi encoberto
Meio encoberto
Moio encoberto

Muito bom
Bom
Bom
Muito bom
Incerto
Claro
Incerto
Bom
Bom
Incerto
Incerto
Bom
Bom
Incerto
Bom
Sombrio

Nevoeiro tenue baixo
•
Chuviscos
Nevoeiro tatá
Nevoeiro termo alto
Nevoeiro tenue baixo
Nevoeiro t anue
-

E

NE
ENE
ESE
E
SE
ESE
E
ENE
NE
S
ESE
NNE
N
NE

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

Bom
Tranquillo
?
Claro
Chão
Bom
Chão
• Variavel
Chão
Claro
Tranquilo
Bom
Chão
Bom
Chão
Variava'
Tranquilo
Variava'
Variavel
Bom
Bom
Variava' .
Chão
Bom
Bom

OCCURRENCIAS

No Recife cahiram aguaceiros hoje pela manhã.
Em Aracajú cahiram pequenos aguaceiros hoje de manhã.
Na Victoria eahiram peza tos aguaceiros hontem á noute.
Em Florianopolis choveu no correr da noute do hontem.

•
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DIARIO OFFICIAL

Directoria de Meteorologia do Ministerio da Marinha - Repartição da Carta Maritima - Mappa das
observações feitas a O h.m de qreenwich na 3a decada do moz de fevereiro do 1902.
POSTO DE OBSERVAÇÃO: BARRA DO RIO GRANDE DO SUL

Lat. approximada: 32" 00' 00" 8

*FOCAS

Long. approximada: 52 0 03' 00" W

TRERMOMETRO

VENTO

NUVENS
ESTADO DO TEMPO DURANTE
AS 24 HORAS ANTECEDENTES
O

O

o
o

o
9:7
o

I.
o
O

cd

o o

ee

o

0
0

o

nd

MAR

c3
".
+.

rz,

o
CY

o

F

mim

E
crà

CO

21
22
23
24
25
26
27
28

756.36
756.55
757.31
760.71
762.29
758.87
754.24
757.76

o

o

26.0
25.8
25.8
24.5
25.0
25.0
24.4
25.5

Médias.. 758.01 25.25

010

1.5
2.0
1.0
3.3
3.6
3.0
1.4
2.7

87.7
83.8
92.0
73.1
71.0
76.0
88.0
78.4

mim

21.96
20.69
22.69
16.20
16.76
17.81
21.02
18.95

SE
NNW
SW
SSW
ESE
ENE
SSE

2.31 81.25 19.51

1
3
2

o.

nv

i.

nvt

k'c

KC.K

1

2
o. nvt
1 o. nvb. chs
e. nvb

• •
• •

1.5

10
5
6
5
5
10
10
10

2
2
4
4
2
2
2
4

7.6

2.7

12.94
13.94
14.94
15.94
16.94
17.94
18.94
19.94

Tempo bom.
Tempo muito variaver.
Tem, o muito variavel.
Tempo incerto.
Tempo bom.
Tempo bom.
Tempo bom.

Tempo h.certo.

O observador, Joao Germano Filho, 20 estacionario.
.1.3=oa

Obituarlo- Sepultaram-se no dia 2
de março 55 pessoas, fallecidas de:

RENDAS PUBLICAS

Access° pernicioso
Febre a.marella,
Febres diversas
Variola
Outras causas

2
5
4
2
42

Nacionaes
Estrangeiros

55
42
13

Do seio masculino
Do sexo feminino

55
29
26

299:994284

55

3.630:724837
•

Maiores de 12 annos
Menores de 12 annos
Indigntes• .
- No dia 3:
Accosso pernicioso
Febre amarolla..
Febres diversas
Outras causas
Nacionaes
Estrangeiros
Do sexo masculino
Do sexo feminino...
Maiores do 12 annos
Menores do 12 amuos.
•
Indigentes .

17
55
16
1
5
2
48

ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda do dia 1 a 19 do março
de 1902
3.330:727V553
Idem do dia 20:
Em papa
Em ouro

231:134678
68:864600

Em igual periodo do 1901

RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL

Ronda arrecadlhda d n 1 a
1.065: 134805
19 do ma.rça do 1902
Idem idem do dia 20
84:242$027
-----1.149:374$832

56
•.. 39
17
56
37
19
56
31
25
56
17

2.870:994532

Em igual periolo do 1901... 1.237:114011
RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAES
NA CAPITAL FEDERAL

Arrecadação do dia 20 de
março do 1902
Do 1 a 20
Em igual periodo do armo
passado

MARCAS REGISTRADAS
N. 3.311
A Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado, com fabrica á rua do Jardim Botanico
n. 12, o escriptorio á rua da Candelaria
a. 30, representada por seu director, abaixo
assignado, vem apresentar á meritissIma
Junta Commercial a marca acima collada,
adoptada pela companhia supplicanto para
distinguir os tecidos do sou fabrico e commorei°, a qual consiste no seguinte: Um
rotulo rectangular guarnecido de bordaduras o arabescos, vendo-se no centro,
entre nuvens, a figura da tatua, tendo na
mão direita uma trombeta e na esquerda
unia colai:: de louros. lendo-o na parto superior as palavras Industrio Naeonal e inferiormente os dizeres Colonále Famoso e
em typos menores Metros-Marca Registrada.
A referida marca será usada pel companhia supplicante nos tecidos do sou fabrico e commercio, podeneo variar do côres
e dimensões, afim do bem distinguir e
melhor garantir os seus direitos do propriedade e commercio. Inutilizava uma ostampilha do valor de 300 reis, o seguinte
Rio de . Janeiro, 30 do janeiro de 1902. Pela Companhia do Fiação e Tecidos Corcovado, Josè da Cruz, presidente.
Apresentada na Secretaria da Junta Commoreia' da Capital Federal, ás 11 horas da
manhã de 30 de janeiro do 1902.-0 secretario,

Casar de Oliveira.

Registrada sob n. 3.311, por despacho da
Junta Commercia.1 em sessão de hoje. Pagou
19:870$750 no primeiro exemplar Os600 de seilo por
311:749$682 estampilhas. Rio de Janeiro, 17 do março
do 1902.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Achava-so ao lado o carimbo da Junta Com263:866$885 mor ciai.
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A Companhia, de Fiação e Tecidas Corcovado, com fitbrica á rua do Jardim Botanico
n. 12, e escriptorio á rua da Candelaria
n. 26, representada por seu director, abaixo
assignado, vem 'apresentar á ineretissima
Junta Commercial a marca acima colada
adoptaria pela companhia supplican te para
distinguir os tocidos do sua fabricação e
commorcio, a qual consiste no saguinte: um
rotulo em papel branco em sentido rectangular, guarnecido por 'pequenas vinhetas em
circulo o seguidamente. No centro do dito
rotulo vê-se uma mulher segurando u,o escudo com o monogramma G. C, entrolaçados, e
um menino ao lado sentado, tambem com
unia das pernas estendida ; do fundo do quadro vê-se a montanha do Corcorado, do lado
do Jardim Botanico, o supeolormente lê-se:
Industria Nacional. Na pa.r!e inferior, em
dous quadros brancos oblongos, N Mg . e as
palavras Marca Registrada. A referida
marca será usada pela companhia stip/Aicante nos tecidos de seu coMmercio e ftbrico, podendo variar em cônis e dimensões,
afim de bem distinguir e molhor garantir
os sous direitos de propriedade e commercio.
Inutilizava urna estampilha do valor do
300 reis o seguinte: Rio de Janeiro, 30 de
janeiro do 1902.—Pola Companhia de Fiação
e Tecidos Corcovado, José da Cruza presidente.
Apresontada na Secretaria da Junta Commareia/ da Capit ti Federai, ás 11 horas da
manhã do 30 de janeiro do 1902.-0
tarjo, Cesar de °lixeira.
Registrada. sob n. 3.312, por despacho da
Commorcial em sessão de hoje. Pagou
no primeiro exemplar G$600 de sello por es17 de in rço
tampilhas. Rio de Janet
1902.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Achava-8 + ao lado o carimbo da Junta
Commercial.
RECTIFICAÇÃO

N. marca r,gistrada n. 3.309, publicada
no Diario Official d 20 do c . ierml to, deva
se ler, na priinein linli — Arbucklo &
Comp.—e na assignatu .a do procuradorLouis R. Gray—, e não o que s Jiiu publicada.

EDITAES E AVISOS
Faculdade de Itledicina
Rio de Janeiro
Da ordem do Sr. director interino, faço
publico para conhecimento dos interessados,
que a prova escripta para o concurso ao
cargo de substituto da Ga secção terá logar
no dia 21 do corrente, ás 11 horas da
manhã.
Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro,
18 do março do 1902.-0 secretario, Dr. Eugenio do E. S. de Menezes.

Instituto Nacional do Musica
EXAMES

Faço publico que, no dia 21 do corrente,
ás 11 horas da manhã. p mcedar-se-lia aos
exames de paornução de canto, violino, harpa
e viano, a que sarão chamados os alunos
da 1901 que justificaram a sua falta de comparecimono a oss ;s exames, em dozembro
Nosso mesmo dia serão chamados a (lar
provas do teclado e pia o os candi latos que
' requoreram admissão nos cursos do canto,
harmonia e orgão.
, Na portaria do instituto acham-se affixadas as listas da chamada.
Socaai.aria do Instituto \acionai de Musica. 20 do março de 1902. — O secretai.io,
Arthur Tolentino . da Costa,

WARM OFFICIAL

Ministerio das Relações
Exteriores
Pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores se faz publico que, durante a aueencia do Sr. Rhind, vice-consul britannico
nesta Capital, foi designado para substituil-o interinamente o Sr. George A. Land.
Rio de Janeiro, Secretaria do Estado das
Rela,,, ões Exteriores. 20 de março de 1902.O director geral, J. T. do Amaral.

Directoria das Rendas
VENDA DE UM TERRENO NACIONAL SITO NO
MORRO DE SANTOS RODRIGUES, FREGUEZIA
DO ESPIRITO SANTO, DESTA CAPITAL

Em virtude do despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, de 23 de janeiro ultimo, declaro
que se acha aberta a coneurrencia para a
venda do terreno nacional, acima mencionado; devendo os pretendentes apresentar as
suas propostas em carta fechala nesta directoria. secção dos proprios nacionaes, durante
o prazo d 30 dias, contados da data do presente edital, sendo as offertas para a venda
do mosmo terreno em apolices do 1897.
Directoria das Rendas Publicas, 12 do
março de 1902.—Luiz Rodolpho Cavalcanti de
Albuquerque, director.
AFORAMENTO DE TERRENOS DE MARLNHAS E
ACcRESCIDoS SITUADOS NA ILHA DO MOCANGUE PEQUENO, ESTADO Do RIO DE JANEIRO

Tendo a Companhia Llovd Brazileiro, em
liquidação forçada, requerido o aforamento
dos terrenos acima mencionados, são convidados os confrontantes o demais interessados
a virem apresentar nesta directoria, durante
o prazo de t data dias, contados da data do
paesento edital, as reelamações que julgarem
a bem de sou direito, 8 ,b pena de perda da
preferencia garanti ia polo art. 16 do decreto
n. 4.103, do 22 do fevereiro de 1868.
Directoria das Rendas Publicas, 6 do
março do 1902.—L. R. Cavalcanti de Albuquerque, director.
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54 Alexandre Ribeiro
3:000$ 4:000$
& Comp
Rua Lu .fz, de Camões

20 Cezario Puime
3:000$ 4:000$
40 Francisco Coei lio
Jabillo
1:320$ 2:000$
Rua do llospjcio

79 Carlos Lopes
600$
900$
960$ 1:000$
133 J. F. Barboza
1:800$ 2:000$
139 J. A. da Costa
249 Roy •acob
1:200$ 2:000$
98 Machado Guimarães Fernandes,
Reis & Comp 2:400$ 3:600$
100 Os mesmos
3:600$ 4:800$
124 Manoel Caetano
Gomes
1:000$ 1:500$
200 J . Portugal &
2:400$ 3:000$
Comp
Rua de S, Pedro

•

65 Ornestoin & Comp 5:400$ 6:000$
155 Marques Machado
& Comp
1:500$ 2:000$
181 J. Lipiarn
2:400$ 4:000$
185 Gomos &Fernandes 1:800$ 2:000$
191 A Costa & Pereira 1:400$ 1:600$
223 Manoel •da Silva
Brandão
1:600$ l:800$
2 Rebati° (=ranjo. 5:000$ 10:000$
8 Paiva &
1:000$ 1:800$
14 José Lopes Pereira
do Lago
720$ 800$
28 G.Affonso& Comp 0:210$ 7:800$
140 M. Lopes Baeta 1:200$ 1:600$
68-170 Ribeiro & Costa 2:400$ 3:600$
186 João Teixoira
1:200$ 1:600$
Rua do General Gamara

18-20 Pinto de Araujo
Comp
2:400$ 3:000$
38 B. Parisot
2:600$ 3:600$
50 Ferreira Alves &
Com])
3:000$ 4:000$
15 Pedro Gesesio
4:000$ 6:000$
63 Henrique Dunham
& Horfurth
4:000$ 5:400$
Rua da Alfandega
28 Querido Menores &
Comp
6:000$ 10:000$
251 José Francisco
ranciscoCuri 1:6C0$ 2:000$
72 1sarbat &. Guima2:880$ 4:000$
Recebedoria da Capital
91 Rocha, Cunha & 3:000$
1-i'edoral
Comp
4:S00$
De ordem da directoria, faço seiento aos
108 Francisco Teixeira
negociantes das ruas e numeros abaixo que
Leal
1:000$ 1:600$
114 J. J. do Valle
os valores locativos do seus estabeleclinentos
1:200$ 1:600$
siffreram as seguintes alterações no imposto
151 Antonio ~Mo
Mourão
2
:800$
de industrias o profissões, a sabor
3:600$
162 Frias & Silva
720$ 1:000$
Rua More:ra Cesar
42 Bravo Costa &
Comp
4:200$ 4:800$
103 M. Graça
4:800$ 5:000$
143 A. Vianna
4:800 7:000
Recebedoria da Capital Federal, 20 de
2 Carvalho Guima- •
març i do 1902.— O encarregado do lançarães & Chaves
2:000; 4:000; mento, José de A. Gosta Pontes.
4 Moita & Souza
3:000$ 3:400$
48 sobrado, Almeida &
Alfandega, do Rio de Janeiro
1:200$ 2:400$
Figueiredo
52 Torres & Bocker
3:000$ 4:400$
EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS
Rua Souza Franco
Pela inspectoria desta alfandega se faz
publico que, achando-se as mercadorias con23 Almeida & Comp 2:400$ 3:000$ tidas nos volumes abaixo mencionados no
caso de serem arrematadas para consumo, o3
Rua Senhor dos Passos
seus donos ou consignatarias deverão despa123 João José da Cunha 1:000$ 1:800; chal-as o retiral-as no prazo do 30 dias, sob
pena de, findo este, serem vendidas por sua
Rua do Rosario
conta, nos termos do titulo 5 0 , capitule 5,
da Consolidação das Leis das Alfandegas, sem
79 Pinho Campos &
lhes flquo direito de allegar contra os
Comp
3:600$ 4:600$ que
3) Damasco & Comp
3:600$ - 4:000.$ elroitos desta venda.
•
• Aarnazem n. 1 —AI: 1 caixa n. 21.
90 e 91 Souza C :malho &
Mie:
1
dita
n.
602
A. consignada a MarColnp
4:000$ 5:000$
tins & Comp.; vindas do Liverpool no vapor
108 Joaquim Teixeira
Pinto
2:400; 4:000; inglez Mozart.
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Jolni Ridgna,y: 1 lata consignada a John
fl idgnay.
s—B J. P. Rodo I caixa, consignada a,
Slupor Irmãos: vinda de do Nova Yosk, ao
vapor inglez Wordsworth.
J. P. Roth: 1 dita.
MVC: 8 ditas ns. 11, 13, 14, 17, 20, 21,
1 o 5.
Idem: 2 barricas ns. 3 e 4; vindas da
mesma procedendo, no vapor inglez .1tufron.
Todos estes volumes descarregados no mez
do agosto do 1901.
Armazem n. 15 — G-2.736: 5 .caixas
ns. 21.502, 21.620, 21.321, 21.615 o 21.614;
vindas de Ilarnbu wo no vapor allemão Petropol . :s, consgnodas a J. P. Itotli.
Cale: 2 ditas ns. 3.046 o 3.048; vindas
do Liverpool no vapor inglez lilachelyne ;
descaraagadas em agosto o setembro do
1901.
Trapiche da ordem—MAM: 26 barris, de
lkinho, consignados a Alves de Mag,alhães,
vindos do Ilavro no vapor francez Vd/e San
Nico/as.
Ir : 9 saccos de louro, vindos de Bordos,
no vapor france,z descarregados em
agosto do 1001 e consignados a F. J. Alvaros.
Trapiche Faderal.—S : 105 amarrados vindos do llambuago no vapoa allemão Pernambuco, descar,aaga,dos em 26 de junho do
1901, consignados a A. C. Siqueira.
Alfandoga, do Rio do Janeiro, 20 de março
de 1902.—Pe10 inspector, FIV.Y20:3C0 Manoel
Fernandes, ajudante.

•

Dittnio OPT/CIAL

Março e— 1902 1201,'

Lote n. 7

signal do 20 r'/O em dinheiro, recebendo deste
um conhecimento Wrahi(10 de talão; igualmente, Po r 000laião do pagamento doa depacho.: de arrematação, entrará com ;OS 0/,,
em ouro, calculadua. sobro a quantia equivalente aos direitos do consumo a que estiverem
sujeitas as mercadorias o que puderem caber doutro do limito da araematação,.
Alfandega do Rio do Janeiro, 20 de março
do 1902.—Pelo inspector, Francisco Manoel
Fernandes, ajudante.

.110--aARPC—N. 2.37a 1 caixa, contendo
4 duziaa e 3 pares de moias de algodão, n:ao
especificadas, curtas, do mais de 20 emitimetros; 10 parca do meias • do algodão, não
especificadas, curtas, até 20 contimetros; 4
duzias e 5 pares de meias do algodão, na,o
especificadas, compridas, de mais do 20 centitnotros; uma duzia e 9 pares de moias de
algodão, não especificadas, compridas, até
20 centimotros; 1 duzia. o 9 camisas de mela
do algodão; 2 campainhas electricas em
caixa do madeira; varias á:Mostras com va- Alfaxidef:,,-a do Rio do Janeiro
lor e amostras sem valor, pesando bruto 16
EDITAL DE PRAÇA N. 14
kilos; vinda do Ila,mburgo no vapor allemã'o
Amazonas, descarregado em 14 do maio de
(ta, mesa)
1901.
Pela Inspectora da, Alfandega do Rio de
ARMAZEM N. 9
Janeiro Se faz publico que no armazom
n. 14, no dia 5 do abril de 1902, ao meio dia,
Lote n. 8
se hão do arrematar, livres de direitos o no
SaI&C: 27 caixas ns. 7.825/51, contendo estado em que se acharem, as mercadorias
papel para enca,dernação o outros usos, po- seguintes:
sando bruto 6.476 kilos ; vindas do liamLote n. 1
burgo río vapor allemão Maine, descarregadas ern 14 do maio do 1901.
CLIC: 1 caixa n. 3, contendo livros impressos, brochados, paaando bruto 147 Mios.
Lote n.
Prospectos para distribuições gratuitas,
C&I: °caixas ns. 15/20, contendo papel posando bruto 3 kitos,vinda do Southampton
para oncade,rnação o outros usos, pesando no vapor ingloz .114hoda/ena,descarroga.da em
bruto 1.746 kilos; vindas da mesma procea 3 de janeiro do 109.
doncia, vapor o descarregadas em 15 cio maio
' Lote n. 2
de 1901.
Lote n. 10
.
aLaSP: 1 caixa n. 1, contendo livros imJJGC: 2 barris vastos, vindos do I3rennen pressos, brochados, pesando bruto 148 kilos;
ig a da mesma procedendo,
vapor o dasd
no vapor allemão Mainz, o descarregados evairrda.
em 17 do maio do 1001.
Alfandega do Rio de Janeiro
Lote n. 3
Lote n. 11
.ICR:
1
caixa
n.
2, contendo livros impresEDITAL DE PRAÇA N. 13 (23. ruma)
Bairros: 3 caixas, contondo vidros brancos sos, brochados, posando bruto 236 kilos.
Pela inspectoria, dL Alfandega do Rio de para vidraça, pesando liquido 200 kilos
Prospectos pa'a distribuição gratuita, peJaneiro se faz publico que, á, porta dos vindas do Liverpool no vapor inglez Salust, sando bruto . 17 kiloa, vinda da mesma prodescarrega
tas
cm
29
do
maio
do
1901.
armazons abaixo mencionados, no dia 3 do
colencia, vapor e descarga.
ab.d/ do 1002, ao meio-dia, se hão do arLote n. 12
Lote n. 4
rematar, livres do direitos e no esta, .o em
Casa Garibaldi: 4 caixas contendo vidros
CM—S: 1 caixa n. 5.523, contendo um
que se acharem, as mercadorias Seguintes: brancos
para vidraça, posando liquido 184 peça de ferro fundido, para machina, poARMAZENI N. 4
lados; vindas da mesma procedendo, vapor sando bruto 48 kilos, vinda. de Livo .pool no
e descarga.
'vapos inglez Ouviu, descarregado era 23 de
Lote n. 1
Lote n. 13
novembro de 1899.
C. G. Coelho: 1 caixa n. 195, contendo
CDC: 5 engradados o 2 encapados ns. 8/13
Lote n. 5
p ,,rafusos de ferro, posando 80 kilos; vinda e som
numero, contendo chá da Judia, pdo Nova York no vapor ingloz Colcridge, santo liquido
Companhia
Matto
Laranjeira: 19 caixas
313 Mios; vindas da mesma
.
descaaregada, cru 12 de março de 1901.
procedoncia. v ;par e descarregados em 30 ris. 1/19,com 'anate, em latas, pesando
,
Lote n.
do maio do 1901.
1 s• sificadas de folha de Fiounokii°
ca,s
quOidboras1.10ã
Lote n. 14
Mario Mendonça: 4 caixas, contendo mica
pintaalas (lata.$),pesando liquido 34 kilos;
em bruto, pesando 290 Mios (malaca,chota);
EE (dentro de um quadrado) : 20 encapados dres
vindas da mesma pacodencia; vapor e des- contendo chá da India, posando liquido 422 vindas de Southamir‘on no vapor ingloz Macarga.
kilos; vindos da mesma procelencia„ vapor gclalena, descarregadas em 2 do setembro
Lote n. 3
e descarga.
'1 °2 1800
.6'36: 1 barril de 50 n. .109, vazio, vindo
Idom : 1 caixa n. 40, contendo xarope
Lote n. 15
do Fluiria no vapor austriaco liathovi, desmedicinal, posando liquido -48 kilos ; vinda
C WD (dentro de um triangulo): 1 caixa carregado em 15 do setembro de 1890.
da mesma procedendo, vapor e descarga.
n. I, omitem-10 feudos em coiserva, pesando
Lote n.
Lote n. 4
bruto 44 kilos; vinda da Ina3M1 procedoncia„
Martucci
Michtle:
1 mala coberta de ziraco
Idem : 1 caixa n.50, contendo livros im- vapor o descarga.
do mais de 80 contirnotros; 37 espartilhos do
pressos, brochados, para leitura, Tosando
•
Lote n. 16
algodão; 34 espartilhos do seda, carteiras do
bruto 17 Mios ; pilula,s ine.licinaes, p !sondo
Idorn
:
1
Ca.al R. 2, contendo legumes ora soda, posando liquido um kilo; vinda de
liquido 5 kilos : p 'psiu, em pó, pos urdo
pe.san to bruto 63 kilos ; vinda da Gcnova no vapor italiano lineca de Ga lli, ru,
liquido 3 kilus ; pastas medicina,os, pesando conserva,
descarregada em II de setembro de 1899,.
mesma
procedendo,
vapor e descarga.
liquido 36 kilos ; vinda da mesma prece• Lote n. 7
dencia, vapor o descarg,..
Lote n. 17
580: 1 n. 154, contendo 24,, kilos
Lote n. 5
FZ : 1 caixa, contendo 24 garrafas com peso bruto, de leite condensado; vinda do
Idom : I caixa n. 766, contendo lacto- vinho °sairmos°, pesando bruto 25 1/2' Idos; Genova no vapor italiano Venezuela, descarphosphoto do cal, pesando liouido 11 kilos vinda do Bremen no vapor allernão Stolberg, regado em 10 de outubro de 1899.
o 250 grammas; sabão medicinal em pó, descarregado em 26 do abril de 1901. (DopoLote n.
simples, pesando liquido 4 kilos o 500 gram. sita la do armazom n. 8.)
Vi): 1 garrafão n. 3!, forrado do -palha,
mas; pyro-phosphato do ferro, posando aquido 10 kilos; codeina., pesando liquido 560
pesando bruto 8 kilos, da Inesina proceAVISO
delicia. vapor e descarga.
granimos; morphina, posando liquido 230
No da do' leilão, 03 objectos que teem
grammas ; vinda da mesma procetioncia,
Brazd: 5 latas vasias o estraga.das.
ser arrematados ou suas amostras estarão
CO: 2 ditas idem, idem,.
vapor e descarga.
á disposição dos Srs. protendentes que os
Dia: 6 ditas idem, idem.
..
•
Lote no 6
queiram examinar, bastando para isso diriSem marca: 3 ditas idem, idem.
SCC: Vcaixas, contondo parallina em massa, girem-se, antes'do leilão,' ao Sr. fiel do arREG: 1 barril n. 5.416, vasica e quebrado;
pesando liquido 223 kilos; vindas de Glasgoxv mazeni.
tudo vindo do Swansea na barca allomã
no vapor in,glez Calderon, descarregadas em
Lavrado o termo de arromataão, entre- Luhe, descarregado, em 24 de outubro do
10 de abril do 1901.
gará, o arrematante ao escrivão da praça o 1899.
Lt.
Ir"!t-
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Lote .n.

Tampo azul: 1 dito idem, idem.
RI: 1 dito idem, idem, vindos da mesma
Sem marca : 1 mala, contendo : 5 bonets procedencia. vapor e descarregados em 23 de
de seda, lisos ; 17 bonets de algadão ; 24 ca- junho do 1899.
misas de meia de algodão ; 3 (luzias de pares
Lote n. 13
de meias de algodão, não especificadas, com
RFLC:
1
barril,
va.sio. •
costuras, curtas, até 20 centimetros ; 3 duMM—Vellar: ou .JJ Alves &Irmão: 2 ditos
%ias de pares do meias do algodão, não especificadas, compridas, até 20 centimetros ; 76 idem.
chapoos de peito de lebre simples ; 8 kilos, • Sem marca: 1 dito idem, vindm, do Brepeso brutos do linha de algodão em carre- naen no vapor aliena() Lio/and,descarregados
de 1900.
teis ; 1 caixa de madeira, forrada de lona olli 6 de dezembro
t•
(madeira ordinn.ria), de mais do 80 aentimeLote n. 19
tros na. maior dimensão ; amostras ; vindas
BTC: 3 fardos ns. 11 e 42, com lã' cortada,
le Genova, no vapor italiano Nord Anzerca, posando
liquido 606 kilos, vindos do Ilavro
desearregada em 1 de julho de 1899.
no vapor francez Chancer, descarregados em
Lote n. 10
14 do dezembro de 1900.
Beryiard M. Souza : 1 barril, quebrado.
Lote n. 20
FP : 2 ditos, idem.
EIB:
28
rolos
cordoalha
do linho (cabos
Pinheiro-011 : 2 ditos, idem.
grossos) ns. 87/114, pesan,to bruto 6801
• Minho—SC : 4 ditos, idem.
MIA, vindos da mesma procedencia, vapor
Fundo Azul : 1 dito, idem.
o
descarga.
a TC : 1 dito, idem.
Lote n. 21
TRE : 1 dito, idem.
AAC: 2 barricas as. 5.000 e 5.001, com
VWGC : 2 ditos, idem. Ao talo 14 barris;
:viudos de Antuerpia no vapor portuguez arrebites de ferro estanhado, pesando liquiWalange, descarregados em 25 de julho de do legal 190 kilos, da MCS111% procodencia,
vapor o descarga.
1899.
Lote n. 22
Lote. n., 11
CT: 1 caixa com elixir medicinal, posando
• Koz-hia Joseplio : 1 caixa, e,ontondo uma
espingarda de dons canos, para caça, objectos liquido legal 3.360 grammas.
Idem: Vinho medicinal, pesando liquido
usados.
Idem : 1 mala, contendo objectos usados. legal 5.040 grammas.
Idem: Kola em farinha, pesando liquido
Idem : 1 cesta, contendo roupa usada ;
tudo vindo do Marselha no vapor francez legal 600 grammas.
Idem: Oxalato de ferro, pesando liquido
France, descarregadas em 31 do julho de
legal 75 grammas.
1899.
• Idom: Glycoro-phospha.to do cal granulado,
Lola n. 12
pesando liquido legal 1.050 grammas; vindos
• • Theodor Wille SC Comp.: 1 caixa conten- do Liverpool no vapor hespanhol Mexico,
ido café em grão, pesando Lauto nas latas 7 descarregados em 30.de dezembro do 1900.
• 1:ilos; vinda tio Nova York no vapor alieLo:e n. 23
•mão Asti, descarregaria em 11 do março de
OR: 10 barris vasios ; vindos da mesma
1.899.
procedendo., vapor o descarga.
•
Lote n. 13
Alva,te: 4 barris vastos:
Esperance: 2 ditos idem.
.Henrique: 2 ditos idem.
EBC—VP: 2 ditos idem.
VISAC: 1 dito idem.
1n,.'MJV : 1 dito idem.
TC: 1 dito idem.
TPF: 1 dito idem..
JJGC: 5 ditos idem.
MTC: I barril vasio.
RTC: 1 encapado contendo obras im;pressas do mais do uma côr, pesando bruto
W.800 graanmas ; tudo vindo do Antuerpia
:mo vapor portuguez Re (le Portugal, descera wados'om 18 do março do 1899.

Lote n, 11
"ZRC: 1 barril vasio.
VH: 5 ditos idem.
JJGC: I dito idem.
EBC: 1 dito idem.
Ao todo oito barris, vindos do Marselha
vapor francez ficar», descarregados em
24 Lo naarço do 1899.
5

Lote n. 15

pf: ^ Ti caixa, n. 31, contendo 50 kiles . de
acido -acotie° liquido em deus vasos de
barro, l anda de Cardiff no vapor ingloz
Cerval ges, alesearregada em 10 de junho de
1899.

Lote n. 10

AB:. 25 caixa s contendo 300 garrafas com
licor con uuum pesando bruto 444 kilos,
vindas de Antu.a rpia no vapor portuguez
Alvares Cabral, descarregadas em 19 do
junho da 1899.
- LU.e n. 17.•
EB: 1 11.arril de madeira, vasio.
I Form4 ;a: 1 dito ident, idem.
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nuncios para distribuição gratuita, pesando
bruto 2 kilos ; pesos de vidra n. I, do côr,
para papeis, pesando liquido 6 kilos ; obras
não classificadas do ferro batido, esmaltadas
pesando bruto .300 granimos ; argolas de
forro para chaves, pesando bruto 100 grammas; vindos do Nova York no vapor inglez
Buffon, descarregados em 28 do janeiro do
1901.
•
Lote n. 29
FJII: 1 dita no 1, posando bruto 8 kilos
contendo diversas amostras de Graphite,
pesando bruto 4 kilos, e prospectos para
distribuição gratuita, pesando bruto 3 kilos.
Idem : 1 dita n. 2, pesando bruto 12 kilos,
contendo caixinhas de madeira com palitos
phosphoricos, do pá°, pesando bruto quatro
kilos ; o 'obras não classificadas de aluminio, posando bruto 3 kilos.
FJR : 1 dita n. 3, posando bruto 8 kiro3,
contendo amostras do graxa liquida e ona
massa, pesando bruto 5 Mios.
Idom : I dita n. 4, posando bruto 30 Mios,
contendo ca.talogos e prospectos para distribuição gratuita, pesando bruto 24 Mios, o
obras impressas do unia só côr, em papol
passonto, pesando bruto 1.300 gra.mmas ;
vindas da mesma precedoncia, vapor e descarga.
Lote n. 30
Idem : 1 dita ri. 5, posando bruto 24 kilos,
contendo 12 garrafas com whisky, pesando
bruto 17 kilos.
Idem : 1 dita n . G, posando bruto 40 kilos,
contendo 118 frascos com amostras de
whisky, pesando bruto 23 kilos ; vindas da
mesma procedencd, vapor o descarga.
Lote n. 31
AM8-.L : 2 caias (1°), contendo 24 garrafas com licôr (laummel), pesando bruto 36
kilos.
Idem: 4 ditas (21, contendo 47 garrafas
com licôr, pesando bruto 70 1/2 kilos.
Idem 1 dita (30), contendo fructaa em
Lote n. 24
caldas, pesando bruto 20 kilos.
Soei marca: 1 mala com brinquedos do • Idem : 1 dita (41, contendo calices de
borracha estragados, pesando 1 kilo.
vidro n. 1, com dourados, pesando liquido
Idem: Roupa usa' , pesando 9 Mios (de quatro Mios.
algodão).
Lote n. 32
AM&L: 1 dita (5°), contendo o seguinte:
Idem: Livros para copiadores, pesando
1.700 gr mamas; vindos do Hamburgo no obras improssas de mais do uma côr, pevapor allemão Pernambuco, descarregados sando bruto 8 kilos; ditas de uma só côr,
em 19 do dezembro de 1900.
pes s.ndo bruto 5 kilos (para distribuição gratuita); chapas do zinco pintadas, pesando
Lote n. 25
bruto 2 kilos, o livros em br mco para notas
JT: 56 e sixas 'contendo 348 garrafas com o lembranças, pesando bruto 1 kilo e 600
vinho não especificados, do mais do 14 gri.os °enrimas; vindas da mesma procedendo,
at.5 24° de força alcoolica„ pesando bruto vapor o descarga.
522 Mios; vindas do Liverpool no vapor
Lote n. 33
liespanbol Mexico, descarregadas em 3 de
janoiro de 1901 (depositadas no . armazem
AM&L: 1 dita n. 12.093, contendo 12 garrafas com licor, posando bruto 22, kilos.
do consumo).
Idem: 1 dita ri.- 12.074, contendo 22 garLote n. 26.
rafas com bitter, posando bruto 17 kilos.
EK: 1 caixa n. 201, pesando bruto 55 kiIdem: 3 dtt no. 12.075/77, contendo 35
los, contendo sabão perfumado, posando garrafas do vermoutlapesando bruto 46 Mios. .
bruto 50 kilos.
Idem: 1 amarrado do duas caixas, conIdem : 1 dita n. 202, contendo sabão per- tendo amostras do .licores, pesando bruto
fumado, pesando bruto 50 kilos.
3 kilos .
Idem: 2 amarrados do caixas no. 12.078
EK : 1 dita ri. 203, contendo sabão perfumado, pesando bruto 50 kilos; vindas de o 12.083, contendo amostras do diversas
Southampton no vapor inglez Magdalena, bebidas alcoolicas, pesando • bruto 11 kilos;
vindos da, 11103111a procedencia., vapor o desdescarregadas em 10 do janeiro de 1001.
carga.
Lote n. 27
Lote n. 34
FS 1 dita pesando brido 53 kilos, conCMC:
15
caixas
12.087/12.101, coetendo 10 quadros com retratos de fitmilia tendo 177 g Irrafasno.
com whisky, pesando
(quadros não especificados ) ; vinda do Rio bruto 236 kilos vindas
da mesma proceda Prata no vapor inglez Magdalena, dosear- detida, vapor e descarga.
'
regada em 24 de janeiro do 1901.
•Lote n. 35
Lote n. '28
Sem
marca:
13
vidro contendo productos
Capitão J. Cordeiro da Graça : 1 dita n. 1,
no classificados, pesando liquido
posando bruto, 38 kilos contendo obras chimicos
gr :ninas.
impressas do mais de uma côr, pesando 448
Idem:
dons moinhos pequenos, posando
bruto 18 kilos ; catalogos e prospectos-an-, bruto 112kilos.
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Idem : 8 pacotes, contendo parafosos de 1
EDITAES
1 jeitos á mesma concordata. E, para constar,
ferro do qualquer qualidade, pesando bruto 1
Tribunal
Civil o Criminal 1 passaram-se este e mais dou do igual teor,
30 Mios.
que serão publicados e affixados na fórma, da
Idem : 13 peças —obras não classificadas
lei. Dado e posso to nosso Capital Federal,
CAMARA COMMERCIAL
de forro batido simples, pesando bruto 66
aos 11 do março de 1902.E eu, Francisco do
De
convocaçâO
dos
credores
de
Antonio
José
kilos.
Ribeiro, para se reunirem na sala das au- Borjo, de Almeido, Côrto Real, escrivão, o
Idem : 12 tubos de vidro para machinas,
diencias deste juizo, á rua dos Invalidos subscrevi. — José Luiz de Bulhões Pedreira.
pesando bruto 10 kilos ; ignora-se procen. 108, no dia 21 de março corrente, ás
dencia, vapor o descarga.
Coma,rea. do Caetlais
2 horas da tarde, afim de verificarem os
Lote no 36
creditos e, estes approvados, ouvirem a leiREGISTRO ToRRENS
tura do relatorio dolDr. curador fiscal das
AG : 76 caixas n. 171/250, contendo leO
13*.'.
Francisco de Assis Barcellos Corra,
massas falidas, deliberarem sobre concorgumes em conserva (potits-pois),' pesando
data, si fôr apresentada a respectiva pro- juiz de direito da comarca de Caethé, na
bruto com as latas 3.563 kilos; vindas do
posta, ou formarem contracto de unido, ele- forma da loi, etc.
13'men no vapor allernão Lioland, descargendo syndicos definitivos e uma commissdo
regadas em 4 do dezembro do 1900.
Faço sabor aos (me o presente edital virem
fiscal, na fdrnia abaixo
ou dello notic.a tiverem, que pela The NaLote n. 37
O Dr. José Luiz do Bulhões Pedreira, juiz iorual .111.Wng Ass ,)c:ats'on., por seu
TAC—R : 1 caixa n. 3, contendo caseda
Camara Commercial do Tribunal Civil e representante, me foi feita a petição do teor
mira de lã pura até 450 granimos por meseguinte:—Illm. Eun. Sr. D . . juiz do direito
Criminal da Capital Federal, etc.:
• tro quadrado, pesando liquido 140 kilos
Faz saber aos que o presente edital vi- da com troa do Caothé. 'l'he Nationat Prasition
vinda do Litorpool no vapor inglez
Mim:nu AssocátCon,eom séde uni Londres, aulalsa, descarregado um -15 de janeiro do rem, que, por este juizo o cartorio do escrivão que este subscreve, processam-se os torizada pelos decretos imporias de 16 de se1900.
autos do falloncia do Antonio José Ribeiro, tembro do 1824, do 21 do julho do 1830, do 11
AVISO
os quites foram iniciados como concordata o de outubro do 1879 o recentemente autoriNo dia do leilão, os objectos que toem do depois de reclamações do diversos credores zada pelo decreto republicano do 11 de março
ser arrematados ou suas amostras estarão o do proceder-se a exame do livros e demais de 1890, personifica Ia era Antonio Joso Poio
á disposição dos Srs. pretendentes que os provas, foi declarada a fallencia do mesmo.
xoto de Souza Junior, vem, em face do doquizerem examinar, bastando para isso diri- Feitas as diligencias logaes pelos syndicos ereto n. 451 B, de 31 de maio de 1890, que
girem-se, antes do leilão, ao Sr. fiel do provisorios nomeados, que assignaram o re- estabeleceu o registro e transmissão de imarmazem.
spectivo termo, Antunes & Irmão o Camillo moveis, pelo system. Torrons, requerer a
Lavrado o termo do arrematação, entre- Mourão & Comp., ora por parte dos mesmos V. Ex. se digno de conceder-lho a inseripção
gará o arrematante ao escrivão da praça o syndicos lhe foi dirigida a petição do teor do immovol, sua propriodade, denominada
signal de 20 0 /0 em dinheiro, recebendo deste seguinte: «Exm. Sr. Dr. juiz da anuro «Fazenda do Cu y abás,antigamente (to capitão
uru conhecimento extrahido do talão ; igual- Commercial—Dizom os syndicos proviam:jos Clemente José de Araujo Lima, sita no distrimente, por occasi5,o do pà,gamento dos des- da falleneia do Antonio Josá Ribeiro que, eto do Cuyabá, municipio de Caethé,
pachos do arrematação, entrará com 25 "/o tendo o Dr. curador das massas fallidas, sob o regirnen do decreto de 31 de maioem ouro, calculados sobre a quantia equi- interinamente, o Dr. Eugenio do Barros, em do 1890. A requerente, para ser devidavalente aos direitos do consumo a que esti- seu officio de hontem, opinado que se mente attendi passa a fundamentar o
verem sujeitas as mercadorias o que pude- fizesse a reunião do credores a 20 do cor- seu pedido, vazando-o nos moldes preestarem caber dentro do limite da arrematação. rente mez, convocando-se oditalmonto OS belecidos pelo decreto de 31 do maio de 1890.
Alfandega do Rio do Janeiro, 20 do março credores, precedendo, porém, para isso o
O inimovol donominodo «Faz eida, do Cuyade 1902.—Polo inspector, P'ranc:scs Manoel exorno nos livros do fallido, por parte deites, bás, onts'ora fazenda do capitão clemente
Fernaniles, ajudante.
supplicantes, o por parto da curadoria, para José do ArAtij,) Lima, ostá, situ oto no distrais
cujo fim estão já indicados os poritos, eto do Cuyabá, municipio de CaotM.
Os limites o o systema orographico da RIque terão de responder aos quesitos da curaMinisteria da Marinha,
doria fiscal, VCCTI1 OS supplicanteS, de ao- pra dito foz Ma, mathomoticomento não
cerdo com aquilo officio do Dr. curador prociso-tos da seguinte OS : «A fazenda do
ESTADOS UNIDOS DO 13RAZIL,
interino, para que tenha logar a convocação Cuyabá, otite° -a faz ni lado capitão Ctomon te
reclamada pelo fallido, que a desejava im- José de Araujo Lima, limita:ao Parte, com
RepartiçS.o da Carta Maritima
pertinentemente sem exame do livros o sem a emulada, da s erra da Piododo ; a ésto, com
que se puzesse em dia a oscripturação atra- o ospioão limito (moldadot da fazenda do
AVISO AOS NA.VEGANTES N. 12
zada um anno, não se conhecendo em con- (Maealetbas», o qual, partindo tto po.ito em
Estado de Sergipe—Rio Real
sequoncia os legitimes credores que terão que existiu o antigo engonho do, petisionaria,
convocados, requerer a S.Ex. se digne —cem metros acima do aotual engonho da
De ordem do Sr. almira.nto chefe da - Re- de ser
mandar o Sr. escrivão expedir os oditaos Companhia do Morro Velho, segue em direpartição da Carta Ma.ritima aviso que dos- de
convocação e com o prazo legal para ter cção normal á serra, á (prol se liga na garapparocou a bola do espora fundeado, na de
logar a almejada reunião do credores o pro- ganta: denominada «Encruzillisda tia Lapa»,—
barra do Rio Roal, o que será ulterior- ceder-se á leitura do relatorio do Sr. Dr. em cujas imm )diaçõos acha - se o marco numente de novo collocada.
curador das massas o mais actos legotes. Pe- moro doze da domai-cação geral ; ao sul,
Directoria de Hydrographia, 18 do março dem deferimento. Rio, 8 de março do 1902.- polo rio S tb irá ; a oa (t limita com o espi _
de 1902.—Luis Cadaval, capitão do fragata. O advoga.do,José Pinto de Mendonça—Antonio ,gão fronteiro á actual ponte do Cuyabá, po . s.
Gonçalves Bastos. (Estava, legalmente soltada,. -Lindo a linha divisou-ia de um ponto sitio . ,o0
Despacho—Sim.Rio 8 do Março do 1902.—B. á margem ( 1.i1-oita o r,o Solrtrá, conto o (pio_
Contad0ria da 3.1Earinim
Pedreira. Em virtude do que se passou o ronta mn el-os abaixo lia refo si ta ponto o sepresente edilistl. pelo teor do qual convocam- guindo com rumo do quarenta o troa #!•ratis
PAGADORIA
soos credores de Antonio JosO Ribeiro para N. O. em buse e da serra, em cuja (mínima,
, :ponto terDe ordem do Sr. contador, scientifico aos se reunirem na sala das audioncias deste uma grande palra marca o sou
interessados no recebimento do qua,esquer juizo, á rua dos Invalides ri. 103, no dia 21 miii «1F.
da tarde, afino
azenda do Cuyabas, outrora fazenda
quantias, provenientes do vencimentos ou do março corrente, ás 2 horas
capitão Ciemnentu José de Araujo Limo,
contas rol ttivamento ao exercício do 1901, do verificarem os creditos o, estes approva- édoeontigda
a fazen ta de t Macralub tss, o como
que se apresentem nesta pagadoria, até o dos, assistirem á leitura do relatorio do tdia, acha-se
comprolionditla na bacia do rio
Dr. curador fiscal das massas falidas, delidia 27 do corrente, afim do evitar que tios berarernsobre
si fOr apresenta- &deo á o por dcipa na coros-rapino da fazenda
vencimentos ou contas calam em exercicio da a respectivaconcordata,
proposta, ou formarem con- do Mocallubos, cujos val',es, para os funoos
findo.
tracto do união, elegendo syndicos definitivos ostroitus, são separados Ti
o contrarortes. quo
Pagadoria da Marinha, 20 do março do o uma commissão fiscal, com funcções con- no C.Dil do Serra do Pandads: o vão terminar
1902.— o escrivão, ApolEnario Gomes de sultivas e deliberativos para liquidação de- ao t Avooso do rio Sab`orao
Carvalho.
A sF000 sola de Cissrabis. antigamente fafinitiva da massa; advertindo que os credores ausentes poderão constituir procurador zenda do capitão Clemente José do Araujo
por tolegramma, cuja minuta, authentica o Lima, confina : ao oriento, com a fazendo, de
Commissariado Geral da
legalizada, deverá sor entregue ao expolitor Macahubas, propriedade da The .Vatinna.i. BraArmada
que, na transmissão, mencionará esta cir- silian Mining Msocsation a0 poente, COM a
cosTuAs
cumstancia ; é licito a um só in.lividuo fazenda Tm foi do capitã Antonio, Rodriser procurador do um ou m tis credores,co,n- 211 es de Carvalho ; ao sul, com L rio SaEsta repartição distribuo costuras, no dia tanto que não seja devedor á massa, enten- borá ; ao norte, cmn so alta da se roa
da Pio22 do corrent !, ás senhoras matriculadas dendo-se o mesmo habilitado a tomar par
dado. A «Fa.zeula, á) Cuyabl,a, 'outr'ora fasob os ns. 51 a60.
em todas as deliberações que na reunião
do capitão Clemente Jos.o, de Araujo
Commissariado Geral da Armada, 20 do forem tomadas, sond que para a concor- zenda
Lima, acha-se c o mpetenternerm demarcada
-(aa.rço do 1902.-0 secretario, Fabiano Mar- data é mister que represento ella, no mi- o . dividida. A área
total dri, supradita fains da Cruz.
nha°, 3/4 da totolidoslo dus croditos su- zenda modo quatrocentos O v Lute e cinco mil
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cento o oitenta e oito hectares (425.188 he- no logar do costume o publicados pela iro- 1 Junta dos Corretores do Morrio Offi,¡al do E.daao, 1
eadoriasc Navio.
ctares). A refri o ida faze)) l não sa :taba 1 l v"( 4 :sa l o -al p
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Ltdoi, pua Vir :I
poimoira iludi:mi:ia qui, seguir-se ao prazo
do 30 dias, contado da mais retardada
das reforidas publica', s, ver-se-lhe intentar
a acção em or !om a ser decretado o divorcio pretendido, ficando citada outiosim
para todos os demais termos • da c tusa,
até final sentença, pena de revelia. Protesta
se pelo depoimento pessoal da supplioala
e por todo genero de prova. Por sor
do justiça, pode deferimento. E. R. M.
Diz a entrelinha : pena do revelia. B. do
Descalvado, 22 de fevereiro ;te 1902.—Aman-;
c.io Penteai°. Estava devidament7 sellatia
com urna estampilha do 200 réis. Em cuja
petição dei o meu despacho do teor seguinte:
D. o A. Justifique. Descalvado, 22 do fevereiro do 1902.—Ernesto Cohn. Em virtude
do que procedeu-se á justificação requerida,
ficando provado que D. Anua da Cunha Teixeira, Leito está em legar incerto e não sabido e polo presente a cito, chamo-a o requeiro que compareça á primeira audioncia dosie juizo, que se seguir ao
pa.zo de 30 dias, contado da mais reta,rdada das rafar:das publicações, var-se-lho
intentar a acção em ordem a ser decretado o divorcio, ficando outrosirn citada para
todos os domais termos da causa, até final
sentença, sob pena de revelia. Oatrosim
faço sabor que as audiencias deste juizo
são aos sa.bbados,ao meio dia, o, quando esto
feriado, no dia immediatamente anterior, ás
mesmas horas, em a sala da Camara Municipal. E para que chegue ao conhecimento
de quem possa interessar se lavrou o presente e mais quatro do igual teor,que serão
affixados no legar do costume e publicados
pela imprensa. Descalvado, 7 de março de
1902.Eu Jaynie Ribeiro,escrivão,o subscrevi.
—Erncsto1e .11-orasCokn.Estava.m 800 réis do
solto, despachos o a guia dos emolumentos do
Dr juiz. Nada mais e dou fé. B. do Doscalvado, 7 de março do 1902. E eu„Tayme
Ribeiro, escrivão, o subscrevi o assigno.—
t

Association é senhora o possuidora da ..Fazenda do Cuyabáa, antigamente fazenda do
capitão Clemente José de Araujo Lima, em
consequencia de urna cessão que .o falecido
barão do Cattas-Altas, João Baptista Ferreira
do Souza Coutinho, e sua *consorte, Flavia Baptista de Souza Coutinho, fizeram-lhe. O barão de Cattas-Altas, João Baptista Feroeira
de Souza Coutinho, e sua consorte, Flavia Baptista do Souza Coutinho,foram senhores e possuidooes da «Fazenda do Cuya,bá)),antiga,mente
do capitão Clemente Jo sé do Araujo Lima,
a titulo de cornra, feita á viuva e herdeiros
do capitão Clemente José do Araujo Lima.
A.requerente apresenta junto a esta a
plardta da referida fazenda e requer a v. ex.
.que, observadas as prescripções do art. 80,
do decreto de 31 de maio de 1890, tenha
legar o registro requerido.
A sapplicante pede deferimento. Caethé,
6 de março tio 1902. O p-ocurador, Antow:o
José Peixoto de Souz.a Jun :or. (Está a assignatura inutiliza,nd o duas estampilhas esta:
dones, de 300 réis cada uma, no va!or total
de 600 réis). Na qual proferi o despacho
seguinte: «A.Publiquo-se tres vozes no Minas
Geracs e uma no Diario Official, ficando
marcado O prazo do 60 dias para fazar-se
matricula, si não apparecor oppasiç)o.
Caothé, 8 de março de 1902. Barcellos
Corrêa.» E, para que chegue ao conhecimento de quem possa ter interesse em se,
oppôr á matricula do referido immovel,
mandei passar este edital, que será publicado ires vezes no .11.:nasGeraes e unia no
Daro Official. Dado e passado nesta cidade
de Caothé,aus 14 do março do 1902.0oFraneis at Alves Pinto, oficial do rogistro
rens, o escrevi. Vio,m-sa collocadas so`ii
estampilhas, quatro estadoaos de', n)00 réis
cada uma, o tres de custas juiliciaes,no valor
total de 1$500, inutilizadas com a a,ssignao
tura do juiz do di.-eito desta comarca, Francisco de Assis Ba . cellos Corrêa.—E' o que
se continha em o dito edital, que aqui fiel- Jayme Ribeiro.
mente transcrevi e dou fé. Caethé, 15 do
março do 1902.-0 escrivão, F,-ancisco Alves
Pinto. Certifico que hoje affixei o edital,
PARTE COMERCIAL
do qual extraia a presente cópia, do que
dou fé. — CitetU, 15 de março de / 9oe. Ctuna,ra Syndieal dos CorreO oficial do registro Torrons, Francisco
tores de Fundos 1Dbubileos da
Alves Pinto.
Capital Federal
• n••nn•

Ltelém do Desealvado
O doutor Ernesto de Moraes Cohn. juiz do
de direito nesta comarca de Belém do Doscalva do.
Faço saber aos que o presente edital, com
prazo de 30 dias, virem que, por Luciano
Teixeira Leito inc foi dir gida a .petição do
teor seguinte : Illm. Sr. Dr. jaiz de direito—Diz Luciano Teixeira Loa°, lavrador, domiciliado nesta comarca, que o stipplica,etto quer propor contra sua mulher,
D. Anua da Cunha To.xeira Leite, acção do
divorcio, fundado no art. 82, l o do decreto federal n. 181,de 24 de janeiro de 1803.
Acontece, porém, que a sapplicada se acha
em lagar incerto e não sabido, para onde se
dirigiu ao abandonar o lar conjugal, em companhia do individuo com quem commatten
falta de que cogita a disposição da lei acima
citada. Nestas condiçõos,torna . se necesszario,
nos termos do artigo 45,::-; 3 0 de decreto 1-7.73,
do 25 do novembro de 185 ), f lhe a citação por meio do °ditos. pelo qua o supplicante v nu requerer a V. S. o admitta a jastifica,a, por depoimento do te ,temunhas,
invocada circumstancia da. aii:eneia
N ,sto; termos, o suppl c Int) requer respeitosam onte a V. S. s3 digno
de D. o A. a presente com a inclu ga paocuração, marear dia, lo :ar e hora para a
jus jficação, o. jia zad a esta paocedee ta, ordo_
liar se expeçam editaes, que serão afixados
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Apolices de 3 0/. (inscripções),
port
670$000
Ditas geraes de 5 •/., miuda.s
8l5$000
Ditas geraes de 5 o/., de 1:000$
833$000
Ditas do Emprestimo de 1895,mt
833$1no
Ditas ilein idem do 1895, nom
833$000
Ditas idem idem de 1897, nom
965$0 O
Banco Rural e Hypothecarro ,
50 o/.
7$500
Dito idorn idem, integr
31$003
Di)0 da Republica do Brazil
377E500
Dito Lavoura e Comi/lerdo
58$00()
Comp. Sorocabana-Ituana, 20 ''/„
2000
Dita idem idem, integr
13$000
Dit Minas do S. Jeronymo
11$000
Dit aialolhorainen tos no Brazil
11$000
Dit a Nacional de Linho
11$500
Capital Federal, 20 de março de 1902./, Claudio da Silva, syndico.
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Algodão tem rama l a sorte do Assa, 4800
por 10 kilos.
Assuca,r branco crystal de Campos, 240
réis por kilo.
Barrillia ingleza, 200 réis por kilo.
Breu amoricand, lettra G, 16$ por 280
libras.
Dito idem idem H, 17:'; por 280 libras.
Dito idem idem K, 14' por 280 libras.
Café typo n. 6, 4834 por 10 kilos.
Dito idem n. 7, 4$493 a 4$562 idem.
Dito idem n. 8, 4$153 4$221 idem.
Dulce idem n. 9, 3$881 i
Farinha de trigo americana marcas Castilla, Crystal e Noblesse, 19/3 por barrica.
Dita idem idorn idem Castilla o Cryst ai,
27$500 por ba.r..ica.
Dita idem nacionaes marca primeira, 26$
a 27$ po). 2/2 saccos.
•
Dita idem do Rio da Prata marca Taurus,
246' idem.
Pinho branco americano a chegar, 240 réis
por pé.
Dito do rezina a chegar, $28 por pés (1.000)
superficiaes.
Sebo do Rio Grande, SOO réis por Mio.
Rio do Janeiro, 20 de março de 1902.—
JotTo Baptista Délduque, presidente. — Joaquim
da Cunha Freire Sobrinho, secretario.
Cambio
O Banco da Republica do Brazil recebeu
hontem dos seus agentes, os Srs. N. M.
Rothschild Sons, o seguinte telegramma,
datado de
Londres, 20 de março de 1902, Ls 4 horas
da tardo :
Taxa do Banco de Inglaterra, 3 o/..
Dita de descontos no mercado, 2 3/4 o/..
Choques s/ Pariz, 25.15 •/o.
Consolidados inglezes, 93 3/4 0/..
Apolices de 1879, 74 °/..
Ditas externas de 1888, 74 1/2 0/..
Ditas idem de 1889, 70 0/0.
Ditas idem de 1895, 82 0/0.
Funding Loan, 96 9/..
Oeste de Minas, 81 o/..
—dr=

ANNUNCIOS
Companhia Estrada
de Ferro do Wietoria a Minas
Do accordo com a resolução da assembléa
geral extraordinaria de 27 do mez proxirno
passado, convocamos os accionistas da Companhia Estrada do Ferro de Façanha ao
Araxá, (Companhia Estrada do Forro de Victoria a Minas) para no dia 24d0 corrente mez
do março, a 1 hora da tarde, reunirem-se em
assombléa, geral extraordinaria, no 1 0 andar
do predio sito á rua do Rosario n. 24, afim de
tomarem conhecimento do parecer el iborado pela commissão nomeada para dar
valor á concessão outorgada á companhia,
p do decreto n. 1.082, de 28 de novembro de
1890, confirmado polo decreto n. 4.337, de
1 do moz de foveeoiro do corrente anno e deliberarem sobre o modo da execução da
mesma concessã e, votando as medidas que
ferem convenientes e fazerem nos estatutos
as reformas necossa,rias.
Ria de Janeiro, 18 de março de 1902.—
Luiz da Rocha Dias.—Augusto J. Ferreira.

Companhia Ilrasileira de
Artes Graphicas
No escriptorio da companhia acham-se ái
disposição dos Srs. accionistas os documentos referentes ao 4mt. 16 do decreto n. 164,
de 17 do janeiro de [890.
Rio de Janeiro, 18 de março de 1902.-A. C. de Azeredo, director presidente.
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