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paro abrir ao Ministerio da Industrias Viação
Ministorio da 'Guerra
o Obras Publicas, um credito do 014G75S
afim
do
occorrer
ao
pagamento
do.
pessoal
ACTOS DO " PODER TURCIITIVO
Por decreto do 21 do corrente foi reforda Repartição Geral dos Correios, a qua s3 raDerreto n: 4.30% que proroga por mais vm anno fem o (keret) legislativo n. 845, do 8 do mado, de tu:cerdo cem o disposto no decreto
n. 103 A, do 30 do ja,nairo do 1890, o tenenteo prazo concedido á Companhia Brazileira
coronel do 150 batalhão (10 int' nit•trin
,Torrens, para inirin das obras do porto da joneiro do corrente anno.
VIctoria, Estado dó E . pirito Santo.
1~1 'Nonato Novos de Salsas, visto ter attinSande e faternidade. — A. Augusto da gido
Mensagens.
á idade para a reforma compulsaria.

Ministerio da Guerra—Derreto de 21 do cor- rente.

Cita.

OISRCRWTA RIAS DT: ESTADO

Srs. Membros do Congresso Nacional—
Sujeitando á vossa elevada apreciação a inclusa exposição que mo foi . apresentada polo
Ministro do Estado dos Negocios da Industria,
Vi ção e Obras Publicas,; venho, pelos motivos constantes da mesma exposição, solicitar do Congresso Nacionais autorização ao
Polor Executivo para, nos termos alli indicados, abrir ao referido IVIiniszesio o credito
do 614:075, afim de ()acorrer ao pagamento
da RepartiOo Geral dos Correios a que se refere o decreto legislativo n. 845, do 8 do janeiro proximo findo, sondo 200:225$ para o
segundo semestre do 1901 o 408:450$ para
NOTICIARIO.
Rf2NDAR Portmeas — Rendimentos da Alfandega o vigente exercido.
do Rio de Janeiro, da Recebedoria da Capital
. Federal o da Rocobodoria do Estado do Minas
Capital Federal, 17 do março do 1902.-

Ministerio da Justiça o Negocios Interiores —
Expediente . das Directorias da Justiça, do Interior e da Contabilidade.
inisterio da Fazenda—Circular n. 23 —Requerimentos despachados —Expediente da Directoria. do Expediouto do Thosottro Federal
—blecebodoria.
Ministerio da Marinha—Portarias.
Ministerio da Guerra—Portarias e requerimentos
despachados.
Ministerio da Industria, ViaçãO o Obras Publicas
— Expediente das Directorias Genes do Conte.bilidade e da Inoustria, e da Directoria Geral
dos Correios.

31. Ferraz, de Campos Saltes.

Ocraes.

EDITAM;

e Avisos:

PARTE COMMISCIAL.

—Acta da Genpanbia Progresso Industrial—Acta da Companhia de Seguros Maritimrs e Terrestres "PrevidenciaActa do Banco do Commercio.
MARCAS RsoisTaabas.
SOCIRDADRS ÁNONTISIAS

iNNUNCIOS.

u .rie
ACTOS .1r: Ï.'31,3f.P. EX P.„ C .M
DECRETO N. 4.332 —riu 17 DE MARÇO DE 1902
Proroga por mais um armo o prazo concedido á
Companhia Braiileira Turreus para inicio das
• obras do porto da Victoria, Estado cio Espirito
Santo.
O Presidente da Republica dos Estados

Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu a Companhia Brazileira Torrons, devidamente representada, decreta
Art. 1 0 . Fim proroga,(lo por mais .um
armo . o prazo .do . que trata o decreto
n. 3.985, (1,3 9 do abril do 1901, para inicio
das obras do melhoramento do porto da
Victoris, no Estado do Espirito Santo.
Art.'• 20 . A companhia contribuirá, annualmente com a quota do 15:001.1$00.) destinada
ás dospnzas do fiscal isação das obras, logo
que estas começarem.
Capital Federal, em 17 de março de 1902,
140 da Republica.
M. F. DE CAMPOS SALLES.
Antonio Augusto da Silva.

Sonhor •Paesidonto da Ropublica — Atten,dendo aos motivos expostos na vossa mensagem de 17 de julho do armo finto, .resolveu
o Congresso Nacional, nos termos do decreto
n . 845, do 8 de janeiro. do corrente anuo,
croar na 'Repartição dos -Correios os legares
do praticantes do 2° classes carteiros de
2a o 3a, classes e rumes do 2° classe, contamos, carimbadores o serventes de 2" classe
o extdiguir os de supplentes, fixando os
vencimentos des novos empregados, a contar do segundo semestre de 1901.
O citado decreto ,n. 845, revogando osprassasente os arts. 338 c 339 do Regulamento Postal, de 1.0 de fevereiro do 1.00,
relativos á nomeação dos supplentes o ao
modo do respectivo pagamento que ora
feito pra-rata com as sobras do credito distribuído para as despezas do todo o pessoal
da repartiçao, deixou entretanto, de aTItosim a abortar 1, dos creditas indispensa,veis
para provJr ás despezas dos novos empregos,
não si) quanto ao sagundo semestro do 1901,
como ainda quanto ao actual exercicio.
Em tas condições, já porque tenham passado a ()flecti vos os antigos supplentes, por
força do disposição legislativa, já. porquo
não' se possa dispor para o respectivo pagamento dos meios consignados no art. 339 do
Regulamento. venho manifestar-vo g a necessidade de sor solicitada (1,.) Congresso Nacional autorização para abrir-Ao no Ministerio tia • Industria, Viação e Obras Publicas.
sara oecorrer ao pagamento do pessoa/
mencionado no decreto n. 845, o credito do
i 4 :6;3$, que (everá, ser discriminado em
20n:2254 para o segundo semestre do 1901
o 408:450.5 p o actual exercido, annul1ando-s3 da importancia das sobras da verba
CorreinS , na liquidação dos dons exercices,
as quantias correspaudontas áquallo credito.

Ministerio da Industria, Viação o Obras
Pub! icas—Direetoria Geral da Iodustria2°. secção—N. 57—Rio do Janeiro, 22 de
março de 1902.
Sr. 1 0 Secrotario da Camara dos Dopotallos—Em nome do Sr. Presidente da Rapa-.
Mica vos transmitto ahinclusa, mons ',gero soCapital Federal, 17 (W março de 1902.—
licitando ao Congresso Nacional autorização Antosn-fo Augusto da Situa.

SECR :.11T ARI AS DE ESTADO

Ministerio

Justiça e Negócios
Interiores

da

Expediente de 21 de niarço de 1902
DIRECTORIA DA JUSTIÇA

Remetterain-se
Ao coronel Jesuiao JOSÓ Paschoal, na comarca da capital do Estado do S. Paulo, em
referencia ao officio do 13 do janeiro ultimo,
as patentes du capitão João do Souza Campos o do alferes Elias Italiano;
Ao Sr. José Virissimo do Araujo, na comarca de Sélem do Descalvado, no Estado do
S. Paulo, a sua patente de alferes da 4° companhia do 199° batalhão' do infantaria da
guarda
nacional da referid : s comarca
•
Ao coronel Joaquim Brasileiro Ferreira,
eominandanto da 62a brigada de infant tida da
gw.rda, naaional da coma 'c s, do Xiririe:s, no
Es;ado do S. Paulo, em re,farenci no officio
n. G, de 24 do dezembro ultimo,seis patentes
de officiaes;
Ao coronel JOSé Pinto do Souza' repas, na
comarca da Piedade. no Estado e S. Paulo,
onze patent,is do officiaes da guarda nacional;
Ao tenente-coronel Ausolino de Carvalho,
commandanto interino da 24 brigada do iatantaria da guarda nacional da capital do
Estado do S. Paulo, a patente do capitão
Adolpho do Carvalho;
Ao coronel•commandante da 28° brigada
do cavallaria da guarda tiacianal da cornarca da Faxina, no Estado do S. Paulo, a paten te do tenente-cororiel Claudino Antonio de
Almeida;
Ao coronel commandante da 34 4 brigada
de cavallaria da guarda nacional da comarca de Itú, no Estado do S. Paulo, a patente
do tenente-coronel Franklin Basilio do VasConceitos;
Ao coronel commmulante da 37° brigada
d.o cwallaria tis guarda nacional da con-oarca da Faxina, no Estalo de S. Paulo. a oatentoo do tenente Salustiano Fernandes Ri,
Ao Coronel commandanta da 49 a brigada
de infantaria da guar,la nacional da comarca
do Batataes, nu Estado de S. Pauli, a patente do tenente Manoel Segismuudo Caboclo
Ao ooronol Manoel do Góes Moreira, commandante da . GSa brigada do infantaria da
guarda nacional da Corifarca do Villa Baila,
no Estado de S. Paulo, ,em referencia ao
officia de 31 do dezembro ultimo, cinco papatentes do ofilaiaos ;
Ao coronel-commandante da 71° brigada
de infantaria da guarda nacional da comarca
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do Santa Cruz das Palmeiras, no Estado do
'S. Paulo, as patentes d0 - capitão Aristides
Antonio da Silva o do !tenente Osorio Tei
xeira;
Ao coronel Luiz F. 'Rangel de Freitas,
commandante da 89 Migada do infantaria
da guarda nacional da capital •lo Estado de
S. Paulo, em refecencia ao officio de 21 do
janeiro ultimo, sois patootos do officiaes
Ao tenente-coronel Braiilio Ramos do Toledo o Silva, commandzinto do 155 0 batalhão
'de infantaria da guarda nacional d t capital
do Estado do S. Paulo, em referencia aos
°Maios de 26 de dezembro e 30 de janeiro
unimos, quatro potentes do officiaes;
Ao coronel Bento :Lourenço de Almeida
Campos, na, cornard?, de ItO, no Estado do
S. Paulo, em referencia ao officio do 23 de
dezembro ultimo`, á patente do capitão Vicente Ferreira de Campos ;
Ao capitão Artloir Soares Bandeira, na
comarca da Faxina, no Estado do S. Paulo,
a sua patente do capitão ajudante de ordens
da 85 brigada do infailtaria da guarda nacional da referida comarca.
-DIRECTORIA DA JUSTIÇA
Expediente de 22 de março de 1902

Concederoan-so
Exequatur, nos termos do a 4° do art. 12
da lei n. 221, do 20 do novembro do 1894,
afim do que noss'. ser cumprida a c rogatori expedida polojuiz lettrado de impedi
mentos da Ropublica Orient ;ido Uruguaia',
ás justiças das cid 'idos de Uruguayona,- Alegrete o Cachoeira, no Estado do Rio -Grande
dó Sul, no interesse dos autos da sucussão do
D. Luiz Diverio
Dispenso do lapso de tempo decorrido p sra
apostillarem as respectivas patentes o assignarem o nue,Ssorio termo do promessa, ao
coronel FrancUo Augusto de Andr olo Sa,
aomeado por decreto de 30 do março de 1901,
para o ougo do comm sndanto da 2 a brigai.;
do artilharia da guarda nacional da comarca
do Lavras Diamantinos, no Estado da Bahia,
e ao major Eli a; Florencio da Silva, =calo
por decreto de 10 de setembro do mesmo
anuo, poro o posto de In jor-fiscol do 99 0 b
talhão de infaint xin da gu irda nacional d
comarca do Currolinlio, no referido Est dto.—
Enviaram-so as p rt ;rios ;1, Delegacia Fise, ;I
do Thesouro Federal no Eiliodo d
--Re•notteram-so:
Ao presidente do Tribunal Civil e C dminal, para ser in(ormado, o requerimento cá
que Edua,edo Vieira Nunes pede pua- .) da
pena de dom mexes do prisão collular e
multo de 225$, gráo médio do art. 310, § 3.,
combinado com o art. 317, lottras a o b do
Codigo Penal, a que foi condemnado pela Camara Criminal daquelle Tribunal, por crime
do injurias-verbaes;
Ao general com mandante da brigada policial, para os fins convenientes, o requerimento do Dr. Edmundo Guião da Cualot,
ex-medico tenente da. mesma brigada, pedindo cortidão do que constar a seu respeito,
durante o tempo em que sorvai gratuitamente na referida cooporação, corno medico
extramionerario, desate 1897 a ié janeiro
de 1898;
Ao Dr. Feolorico Abranches, poosidonte
da commissão central do partido ropublicon
na capital do Estado de s. Paulo, em ruforencia,ao officio do 2 de janeiro ultimo, 42
patentes de officiaes;
Ao collectsa da comarca do Atiboia, n ) E 4tado de S. Paulo, em referencio, ao officio
ao 8 do janeiro ultimo, 18 potente; de
ofileixes.
1?equen.niento despachado

Dr. Edmundo Gastão da Cunha. — O raqueoimento foi remettido cominando nte
ria "brigae.a policio], para os fins. .convenientes.

DIÁRIO OFFICIAT4
DIRECTORIA DO INTERIOR

Foi naturalizado bra,zileiro o subdito
liano Gambaro Giovanni Dario, residente no
Estado de S. Paulo.—Reinetant-se a portaria
ao preside,nto do mesmo Estado.
— Acousineso recebido o officio do 12 de
fevereiro ultimo, do governador do Estado
do Maranhão, e agradeceu-se o offorecimento
de um exemplar da e.ollecção do leis, doeretos, regulamento o doeis-ões do mesmo Estacto, relativos ao armo' do Will.'
Requerimento despachado

Março — 1902
districto. Oscilo devido é o de documento -do
a 1 01,n. 5, tabella B citado. Assim, como acertadamente pondera o director da Recebedoria,
nã6 é caso de revalidação, conforme explicou
a circular n: 61, de 19 de outubro do 1900.
Como, 'porém, as estampilhas appostas ao
documento em questão contenham dizeres
estranhos aos que devia conter 'para serem
legalmente inutilizadas. deve o documento
ser considerado como não sellado, conformo
o art. 52 do regulamento citado; exigindo-se
o pagamento do novo solto, de accordo com
o disposto no art. 41(10 mesmo regulamento.
Exija-se da supplicanto prova do pagamento
do.imposto do transmissão.

Mimo Henriques da Silveira Faria pedindo validado do exame de admissão prestado por sou filho Fernando Francisco For- Directoria do Expelaento do Thosouro
Federai
raz de Faria, n.) collegio Paula Freitas, afim
de quo o mesmo soja admittido como aluEXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
rano do l e anno do Externato do Gymnasio
Nacional.—Requoira ao director do Exter1-Ea 2-1 de março de 1902 nal a
- •
Sr. Ministro da Justiça o Negocios Interiores:
DIR.XToRIA DE CONTABILIDADE
N. 27—Em resposta . ao vosso aviso n. 126,
Solicitaram-se ao Ministerio da Fazenda do 10 do janeiro ultimo, caboue declararos p sgamentos:
vos que a i;enção de direitos no mesmo soliDa 253$500, sellos suppridos pela Adminis- citada, já foi autorizada por despacho de 29,
tração dos Correios do District° Federal á proferido sobro o aviso desse ministorio
Directoria Geral do Saiuoe Publina, em o ex- n. 174, de 18 do dito mez.
ercido passado ;
— Sr. Ministro da Industrio, Viação o
Do 635$159, fornecimentos feitos ao Laza- Obras
Publicas:
reto da Ilha Grande ; .
N.
42—Attendendo
ao podido feito pelo
Do 60'4710, trabalhos e fornecimentos
delegado fiscal do Thesouro Federal no Estado
para o Museu Nacional
Do 1:900$. trabalhos realizados no parque do Santa Co,tharina, cm telegramma do 3 do
inea proximo findo, e no interesse do serviço
desse estabe:ocimento
Do 3:381$380, obras para a instollação do publico,rogo vos digneis do providenciar para
que sejam steceitos e expedidos os tolegramnovo Deposito Publico.
— Providenciou-se para que seja restituida mas dirigidos ils repartições tio Fazenda sobro
ao 4 commorciantes Pacheco Leal (ç.c Moreira objecto do mesmo servi:o.
a caução do 500$, depositada no Thesouro
— Sr. director da Contabilidade do TheFederal como garantia do proposta.
souro Federal:
N. 15-Em aditamento ao officio n. 11,
de 4 do corrente mez, declaro-vos, para os
1ini4ei-io
da
Fazenda
15.
devidos offeitos, que- aos agentes estailuaes
Circular n. 23 --Ministario da Fazonda- do Correio e outros -incumbidos da arrecadação das rendas internas da União no EsCapitol Federal, 22 de março de 1002.
Para regularidade do serviço e no intuito tado do Rio do Janeiro devem ser abonadas,
de evitar delongas no processo de paga- pela forma indicada no citado officio, as
mento do passagens concedidas a empre- mesmas porcentagem nono estabelecidos
gados deste Minis ;crio, recommendo aos para os collectores federaes o seus escriSrs. de!egados fiscoes do Tliesouro Federal VãOS.
nos Esa.dos que cumpram fielmente 'o dis—Sr. delegado fiscal em Minas Goraes
posto no art. 2° da circular n. 120, de 1.de
3—EM additamento ã or '.em o. 1, de
março de 1861, art. 6 . da do n. 333, de 24 17N.
do corrente, declaro-vos, para os devidos
de julho do 1863 e decisão n. 303, do 21 do offeitos,
que aos agentes estaduaes do Cornovembro do 1891, o declarem sempre nas raio e outros incumbidos do arrecadação das
requisições de passagem a ordem ore os au- rendas internas da União nesse Estado,
torjiou a fazei-as e os motivos que as deter- do.vom ser abonadas, pela forma indicada na.
minaram.
c tada ordem, as mesmas porcentagens nella
Outrosim, declaro aos mesmos Srs. dele- estabelecidos para os cellectores fetleraes
gados fiamos, pára os dovidos effeitos, que seus escrivãess
para o caiado que acompanhar a família do
—Sr. delegado fiscal no Pará
empregado só pode ser concedida passagem
de 2a classom que não • lhes 6 permitti lo con1 — Commimico-vos, para OS devidos
ceder passagens para - serem indtmnizadas offoitos, que a porcont igem dos collectoaes
o
pelos empregado; a que aprove,itare,m.— escri vãos das collectorias federaes, bem como
Ano in Itfartinho.
dos agentes esta lues, do Correio o outros
incumbidos da arrecadação d rendas internas da União nosso Estado, deverá. sor calRequerimento despachade
culada; no corrente exercitei°, na razão do
Peio Sr. Ministro
quinze por cento(15 %)da renda arrecadada;
Bora:ardina Carolina de Jesus, pedindo convindo que nossa comi formidado sejam liquitransferencia, para seu nome de 29 apolicos dada as porcentagem ji abonadas por conta
do valor nominal de 1:000$ ca la uma, con- do mesmo exercicio, afim de não ser excestantes da nautellion. 5. O documento dido o maxiino fixado no art. 33 da lei
de fis. 3 a G (publico-forma de uma p000ura- n. 81, de 30 do ,dezembro de 1901.
ção passada no Estalo de Minas Goraes e
—Mutilou aos delegados fiscoes em;
opreseataila ao tabellião pela porto interesMtranhã.o, sob n. 1; Piauby, sob n. 2;
sada) não está .sujeito ao aedo do
10, Ceará,
sob n. 1; Rio Grande ds n Norte, sob
o. 4, salaela ti, do regulamen
3.;;64, de
22 do janeiro do 1910, por não se tratar de D. ; Parahyba, sob n. 1; Alagoas, so ri. 1
publica-fórma extralli Ia de livro, processo Sergipe, sob n.' ; Es.isito Santo, sob n. 3;
Paraná, sob n. 2; Santa Critharina sob n. 2;
ou documento dos cartiorxs dos tabelliães do Goyaz,
snb n, I.

Terça-feira 2 5
— Sr. delegado fiscal cm Pernambuco:
N. 2 — Communico-vos, para os devidos
traitos,...que a pireentagom dos callectores
o escrivaes das collectorias foderaes, bem
corno dos agentes ostaduaes do Correio e
ontroS incumbidos da arredadação das modas
internas da União nosso Estado, deverá ser
calculada, no corrente exercido, na razão
das seguintes taxas: 12 a /0 para as conectorios de 3° classe, 18 7 0 para os do quarta e
15 "lo. para os de quinta.
COUN éln, porém, declarar-vos que a porcentagem oiu cada min nunca poderá ser
tirada do que excedo á duodocima parto da
ronda maxima calculada para a classe, devendo ser ,passado o excesso para o mez oa
mezes em que a' arrecadação não attingir
áquello limito; o assim se procederá até o
encerramento do morcicio, quando sorá, feita
a liquidação final pela ferina seguinte: si a
importando da ronda arrecadada durante o
anuo for superior ao limito maximo ou in4ft:dor ao minimo fixado para a classe a quo
portencer a colloctorio calcular-se-ha a porcentagem pela taxa dl classo a que corresponder aquollit importando, afim do verificar-se si foi abonada quantia maior ou menor do , que a devida, tendo lugar, no pr.meiro caso, a neemsaria restituição aos
cofres pnblicos por parte do colector o'
escrivão ou do quique • (int oo encarregado
da arrecadação, e, no segundo, a indemnizoção a quo os mesmos tiverom direito,
Para os fins acima indicados fica estabeloeido a taxa do RI "is para, O calculo sobro o
rendiinen quo eorrosponder ao do uma
colloctoria do 2 a (doas°,
delegado fiscal em S. Paulo
N. 8—Em additamen to á •ordem n. 4, do
4 do corrente moz, declare-Vos, para os devidos ofTeitos, que aos agentes estaduttes do
Correio e outros incumbidos da arrecadação
• das rendas internas da União nesse Estado
dovem ser abonadas, pela forma indicada
• na. citada ordem, as mesmas porcentagem
nolla, estabelecidos para os collectores fes
deraos.
EXPEDIENTE DD SR. DIROCTOR

Sr. inspector da Alfandega do Rio do
Itneiro :
N. 77—dommunico-vos, para os devidos
offeitos, que,. em deferimento ao Tio, por sou
procurador Joseph C. Walker, requereu o
Dr. Antonio Felix do Miranda, proprietario
da Usina de Santo Antonio, sita no municipio de Campos,. resolveu o Sr. Ministro, por
despacho do 19 do correntio autorizar a
isonção do direitos, nos termos do art. 6 da
lei n. 813, de 23 dezembro do anno passado,
para o material constante da inclusa relação, , vindo do Glasgow, no vapor inglez
Galicia, e destinai° ttquella usina.
— Sr. director geral da Imprensa Nacionál: ' •
N. 10—Em solução á, consulta constante
do vosso officio n. 128, do 20 do fevereiro ultimo, communico-vos, para os fios convenientes, ter o o Sr. Minist oi resolvido, por
despacho do 12 do corrente mez, que, á vista
do disposto no art. 27, p sragrapho unico,
•da loi n, 831, de 30 de novembro do 1901, os
program/ias o outros trabalhos da Faculdade
Livre do Direito não podam continuar a ser
impressos gra,tuita,mento nesse os ,aboleciIncuto, con forme havia autorizado a portaria
n. 5, do 19 do abril do 1893.
—Sr. prosidento da Companhia Lloyd Brazilhiro:
—N. 10—Do ordem do Sr. Miniotro peçovos providenciais no sentido de sor concedida,
^ passagem em t a elas-o, d s. ta Capital atO
cidade do Penado, Estdado de Alagoas, aoi
I s oseripturario da Alrtndoga da mesma cidalo Francisco Rosolvo da Silva.

•

DIARIO 01T1CIAT.,

Março--;Z; 1002

Sr. superintendente da Quinta da Boa
Vista :
N. 43—Rectificando a ordem que vos foi
expedida por ostra directoria em 28 de fevoreira proximo lindo, sob n. 21, declaro-vos
To O pagamonto dos alugueis :atra,zados do
predio que occupa nossa quinta o tonentç do
90 regimento de cavallorio Luiz Torquato de
Souza devo sor effectuado em prestações
mertsam, na razão de 1/4 por anno. sem
projttizo absolutamente dos que se forem
vencendo.
— Sr. delegado fiscal. cm Minas Geram
N. 31—Tendo sido assignado na Directoria
do Contencioso do Thesouro Federal, em 23
de dezembro ultimo, o contracto do arrendamento do pooprio nacional denominado
Alfandega de Juiz do Fora, nesse Estado, co-'lobrado entro a União e Adolpho Schimidt,
'recominendo-vos, na conformidodo. do dosa
pleito do Sr. Ministro, do 6 do corrente mez,
providencias para que o collector federal
inaquella 'cidade faç i entrega do mesmo
proprio ao arrenda,tario, lavrando um termo
em que se mencione o estado do (miúdo e
os reparos de que porventura elle careça,
para o que,' si julgar conveniente o concurso
do profissional, doverá recorrer a um engenheiro da Estrada do Forro Contrai do
Demil ou a outro do sua escolha, sem despeza poro, os cofres publicos.
— Sr. delegado fiscal no Estado do Pará:
N. 28-1)o accordo com o despacho do
Sr. Minisáro, do -I tio mez pooximo findo,
jun to vos dewolvo os pop:d g que acompanharam VOSSO officio 11. 450, do 21 do agosto do
armo passado, rolalivos ao pedido feito por
D. Angelica do Nazaroth Cunha o Costa, para
revortor em favor sou o de sua inala pensão
mensal do 33333 que percebia, sua finada
mão D. _Antonio, Joaquinit da Cunha o Costa,
visto compe:ir a essa delegacia resolver a
respeito, st.) podendo o Thosearo tomar conhecimento do assumpto cru gráo io recurso.
Sr. delegado fiscal em Sergipe:
N. 4—Tendo o Ministerio da Marinha pedido, em aviso n. 1.180, do 23 do n ombro
'do anuo passado, providencias no sentido de
serem aforados á Associação do Pratieos das'
Barras desse Estado, quinze metros (1'5,0s) de
to.Tonos de marinhas ao lado da capitania
,to porto, para ser oiti construido um pre .io
destinado á mesma, associação, rocommendovos, em obe.iiancia ao despacho do Sr. Ministro, de 25 de janoiro' findo, que infoooreis si nos torream do que se trata existem
arofas monaziticas ou outras que contenham
substancias ou inetaos preciosos.

Requerimentos despachados

•

121.N.I

. Mondes tçt Comp. — Officie-so á Directoria
do Coutencioso, no sentido do parecer.
Francisco Marinho da Mottoo—Restitua-se
a quantia de 132$000.
Antonio da Rocha Soares. — Satisfaça a
exigoncia da sub-diroctoria.
jose do Freitas Veiga.—Pague o imposto
em doWto.
• Hans dt- Comp. — Restitui-si qu mtia (IJ
126$000.
• D. ',nono do Azovodo. — Te ansfira-so.
D. Amelia Augusta Gonçalves. — Soltados
'os documentos, cumpram os Ires requerentes o despacho do 30 do setembro do 1901.
Josd Jacintho Borges & Comp.— alantonho
o ilospacho do 4 do Maio do anã .passado,
ostando porompt s, esta reclantoção:
.Iosé Atli /yd
Transfira-8o,
• FerreisaChaves & Comp. — Restitua-so
.
quantia; do 100,000.
Martins Tinoco
Comp. —Entregue-se,
mediante recibo. - Junto
Manool Josú do Souza Quimorães.
documento que provo o allegado.
Miguel Lopes do Amaral e Silva. — De-so
a baixa requerida.
Gominiano Brazil do O. Géos.
Transfi• ra-se. '
D. Cindida da Rocha. — Transfira-se.
Dr. Roymundo Pinto Seid1.—Transtiro-so.,
João Guilherme Henrique Haborlandt. —
Transfiro-so.
Dr. Primo Teixeira.—Não ha que doférir,
em vista do que dispoz o art. 31 do regulamonto. Inscreva-se, cobrando-se a Multa regulamento r.
Domingos Lourenço Dias Chaves.—Cumpro.
o despacho de 19 do fevereiro do 1900.
Empraza, ole Obras Publicas no Brazil. —
Elimino-se do 1 snçamento.
Companhia, Ferro Carril do Villa Isab.d. —
Restituo-se a quando .do 1:953$, solicitandose o respectivo crodito.

Ministorio da Marinha
Por portarias do 21 do corrente, foi exonerado Ernesaino da 'Silva Siqueira do cargo
do escravento da Directoria de Construções
NaVDOS do Assenal do M vinha desta Capital,
sendo nomeado João Baptista da Fonseca o
Silva para exercer,, interinamente, o referido cargo.

Ministerio da Guerra.
Por porta-ia do 22 do coerente, foi declarada sçm effoito a de 17 deste mu, nomeando Fr MsiSco Antonio Radrigues .do
Saltes Filho "plrOonocootico adjunto do exercito na gua,oniçãa do Estado do Rio Grande
do Sol, até que se dê vaga deste 10g,Lr no
dito Estalo.
— Por outras de 2,4, lambam do co,..rente:
Conceden,m-se licnnças:
•
Ao capitão reformado do axe 'cito JoSé
Viogas da Silva o ao alfooes, tombem reformado, Joaquim Rein/iro Pereiro de Carvalho,
por s residirem, o pri.neiro na Estado das
Alagô sa o °segundo uo de. Pernambacw,
Do 30 dias, ao 20 &lin 1ai tia, 8w:reto:ri t, do
Estado da Gucraa bochttool Peudeneio COtegjpo Milanez, para tsator do sua sande.

Dr.' Domingos Thoodoro Gomes de' Azeveda.—Paga a multa, do 2W, transfira-se.
.
Jeronymo da Costa Villar.—Prove melhor
o allegado.
Antonio Galdino dos Passos Macedo.
Restitua-so., quantia do 5-44900.
•
Antonio da Silva Sampaio.—Restituorn-se
24:000.
eaolos Gouviia, do Almeida. • —Sa,tisfaçora
oxigencia da sub-directoria.
.•
José Gonça.lves.—Pagdo o imposto em debito.
Tenente-coronel SoveriOno Foreira de'
Mello. — Satisfaça a exigoncio da sub-directoria.
Requerimentos despachados
•Timo:toro Piza.—Man tenho o despacho do
'7 do maio do 1931
Dia 13 de 11. iacço de 1902
Jacintho Forraira Junior.—Não tendo sido
apresentada as collemas no prazo da lei,
Eduardo (lb Cria Rangel, 2° (Aliciai da Dinado ha que deferir. Inscrevo-se, °obrando- recção
‘ 1...n3 Contabilidade da Guerra, pedindo
se a multa reisulamentar.
Painento do ordenado do 3 0 officia'., que
Raul do Calazans Rodrigues.
Paga a , então
era, do 2 do fevereiro ,a 31 de acosto
multo do 20$, transfiras°.
DM que serviu na Caixa Militar
de
.
1897,
Miguel Lins Borges. — alantorili; o dospa,_
junto ás forças que operaram no 'sastado da
cito do 15 de nulio do aattO ois 3 ado •
Bailia, ou do gratificação especial, que só

•
112;32 Terça-reira 25
• .;
passou aperceber dal de setembro daquollo
an no . —In d crer id o.
••
Segundo tenente reformado Saturnino
Vieira da Cunha; requerendo sua Inclusão no
.Asylo dos Invadidos da Patria.-•-Indeferido.
Alumno Soverino Silveira 'da, Costa, Solicitando licença para proseguir em Seus estudos- na Escola Militar do Brazil.--Indeferido.
Major. honorário ITOinfionegildo Josá Tavares, pedindo ser inoluido no AsylO dos Invalidos da Patria.-Ihileferldo.
Apponnario' da Silva; ex .:praça do exer)
eito,.requerendo qu•é. Se lhe passe titulo de;
•divida do vencimentos que allega, não ter;
recebido. .--.Prove o'que allog,a,:
Amilcar Pereira,' solicitando pagamentoi
de vencimentos que alle,ga não ter recebido,'
proveniente do abalos que fez por ordem do!
director da colonin 'militar junto á foz do;
Iguassil .—Solle o documento.

Minis-ecrã')
tii(lusiria Viação
e. Obras Publicas
.
•

Ministerio das Industria. Viação e , Obras
Publicas—l a secção—N. 33—Rio de Janeiro,
19 de -março de .1902. • • • , •
Ila,vendo o Goveriio resolvido, do coe for-'
• midado com o, deoreto n. .4.361, sio, 17 do.
corrente, organizar nos paizes sul-americanos o serviço do .propagadda, dos nossos
prineipaes produtos agr [colas, como intuito
de abrir-111es. ,novos mercados do consumo e
do 'promover nos existentes o augmento
permuta, ficais• incumbido da direcção desse
serviço nas Republicas do Chile,. Argentina
•o Uruguay, oliservando as instrucções que a
este acompanham.
Confiando de Vossa oompetencia o reconhecido interesse pelo dosenvolvimonto de.
nossas industrias tão importante commissão,
espera o Governo dar-lhe-heis cabal desempo-•
s- Saud° e , fraternidade.— A. Augusto da
Silva— Ao Sr. capitão de mar o guerra
Josd Carlos do Carvalho.
instrucções para o serviço de propaganda
dos productos agricolas do Brazil nas
Republicas do Chile, Argentina e Uruguay,, a que se refere o aviso desta
data
O serviço de propaganda será feito com
o fim do abrir novos mercados de COSSUMO,
principalmente para 03 seguintes productos
•agricolas dO;Brazil: assucar, alcool de canna„

algodão em rama, café,. caca°, herva-niatto
•
e fumo.
Nos centros cornmerciaes e. industriaos das
Republicas do Chile, Argentina o Uruguay
soro apresentadas amostras cOmplete,:i dos
proibidos acima mencionados; nas condições
usua,es com que são exp)rtados.
III Estas amostras serão acompanhadas das
informações precisas para habilitar os mercados' importadores a 'conhecerem com ex ..ctidão a natureza e , valor dos diversos typos
dos productes. escolhidos para base das por•
mutas.. •
IV

,

DIARIO OFFICIAL

Março

1902

nado aprosontar o respectivo reIntorio. proDo 300$,• idem a Slim, .8E Carneiro (aviso
cedendo do mesmo mudo cont relação ás n. 901) ;
Republicas Argentina o do Uruguay.
Do 055$910 a Cindiria , Corrêa Loozada„
trabalhos • executados para a Estrada de
VI
Forró Contrai do 13razil, em novembro uiAs conectas o . a,equisição das amostras thno (aviso n. 906)
serão folias tendo-se em vista reunir em cada
De 241$730, ao . Lloyd. Brazileiro, fretes
paiz 0.3 elementos de comparação entre os eondoilitios,
á Repartição Geral dos Correios
prodUctos bra,ziloiros o os do outras proce- em outubro
e dezembro unimos •(aviso
do:leias, para a(ui; o commissionado com- n. 907) ;
municaisse-ha diretamente com este MiDe. 3:520$, iridemnÊação O. R opor tiçitib Genisterio.
ral dos Telographos do taxa do telegraminas
Virtransmittidos pela Antazon, Telegraph, Com;
pany,de janeiro a junho do anno passado, por
Sendo certo que do transporto eeonomico, conta da Directoria Geral bs Correios (aviso
regular o seguro dos nossos productos dó- n. 903).
pendo a acquisição prompta • de novos mor-,
callog de consumo na Republica dó Chile,
— Foram remettidos uma demonstsaçã,o o
por isso que as actuaes communicações com document9s comprobatorios das despOzas
o Brazil não , •sá,tislazoni as necessidades da, feitas pelo thesoureito da Repartição Gorai
expansã,o do commercio, convem estudar
dos Telegráplios por : conta do adeanta,mento
do , 103:803$, quoi ,lhe foi foito por aÁrieo
• a) o meio mais convenionto do crear
n. 2.961, do 16 do'novombro do anno 'passado
serviço especial de navegação entro Valp
antiSo o o Rio de Janeiro, com escalas por. (aviso n. 905).
alspins- portos do brazil õ Chile;
h) a vantagem e praticabilidade de ser
Directoria Geral da Industrie.
feito esto serviço sob o regimen da lei do
cabotagem nacional ;
Por portaria (16 .22 do corrente, foram cone) a natureza o o valor do auxilio com• 'cedidos ao 1 0. official addido da Secretaria do
qud cada paiz interessa,do deverá contribuiri Estaslo dos Nenclos da Industrias Viaçã,o o
para assegurar o serviço offectivo da nave-, Obras Pul)licas '''Antonio-- Manoel Xavier Bittenciona 30 dias de licença, em prarobcração,
gzação. internacional ;
para tratar de sua saudo, percebendo
) a importancia dos faVores da nave-. vencimentos que lhe competirem, na fórma
gaçã,o sobvenciónada, quanto ao freto e aos, da lei,
direitos de constuno nos portos do impor.'
'Lição ;
Exppdient,e,, do 24 de março' de 1002^
e) a quantidadó provavel do productos
•
transportar . do um para outro pais, suas
Ao presidento do Tribunal de Contas foram
qualidades e preço approximado de voada. enviadas
cópias dos contractas celebrados
entro a Directoria Geral dos Correios e as
VIII
fii.inas Loals Oliveira, C'arvalho Comp.' e
Em suas relações com os consulados de- Viettas (SE Comp., para o. fornecimento do
verá o eommissionado rogular-se pelas. in- material. !
struções que receber do Ministerio das
— A' Directoria Geral dos Correios, declaRelações Exteriores.
rou-se que ficam approvados os referidos
Capital Fedem', 19 do março d ) 1902.—, contractos; cujas cópias- a'companha.ram o
sou, ofilcio.90, dc. ti do corronto moz.!
A. 'Augusto da Silva,
•

•

— Ao Ministerio' da Justiça e Nogo'ciós
'deu-se. Conhociinen to da duvida
.Directoria Geral da Contabilidade
suscitada peio director geral dos Telegraphos
a respeito do facto s do não , tereni sido be
EvpecEente de 20 de março de 1902
procuradores soccionaes incluidos na relação
dos finccionarios do referido Ministerio; que
Ao Ministerio da Fazenda foram soliCita.dos podem
usar officialmente das linhas telegraos seguintea pagamentos:
phicas do Esta to.
De frs 153-891=36c ou 123:115$488,á taxa
de 800 rale por franco, pela delegacia em.19indres, • ao (Arroio da França, pelo transito,
, Requerimen ro despachado
•
territorial o maritium das corrospondencias'
Compitnlii% Lloyd 13razileiro, pedindo o
expediias pelo correio bra,zileiro durante .
p ::gamonto 'do contas do passagens.— Comanno de 1901 (aviso n. 809)
p ',roça !. 2 0 secção 'desta directoria Oral,
•
Dia 2•1
par •, esclarecimentos.
• .
De 2:350$9l9 O. Socidle Anongitne du
consumo do gaz feito na Etra, ,lit do Forro
,DIRECTORIA GERL D03 CORREIOS
40 trimestre do anuo
Contra do Brazil
-I
Pó" do 2-1 do, corrento, mupassado (aviso n. 898);
para. Concordia, a denominação da
.De 1:304707 a diversos, fornecimentos á: dada
mesma,em dezembro. ultimo (requisit :do 'por, agencia do Corrão do Sete Posses, no Estado
de Minas Gers,es.
officio n. 291, aviso ii. 809);
f
De 11:51.6.3822,, difforenca, correspOndente,
ao'pa,garuento do juroda Estrad s de Ferso
Requerimento despachado
de San t o Eduardo ao Cachoeiro do kpomerim, no 20 Amostre do anno passado (aviso.
• Diar 22 de março de 1902
n. 900;

Nos mercados do consumo deverão sor estudadas as differentes qualidades o origem,
o gráo da procura e o melhor acondicionamento, fazendo-Se a comparação dos diversos
Do -300$, restdtuição a Frauciso Vieira
productos e colligindo-se os dados estati•, ticos necessarios ao estudo das questões;
., rola- Aga,rez (SE Comp. (aviso n. 901)
tiVas i. concurrencia.
De 300$, ideal a Antonio Gonçalves Leite
(aviso ii. 902)
•De 300$, idem a, Gonçalves Castro (S: Comp.
! • Logo,que tiver concluido os trabalhos da
cozi-mini.° no 'Chile, deverá o commiss10- (aviso• n.'00p) ;_ .
41 .

Interiores

Oliveira, Azo-vedo, Barros ,SE Comp., recorrendo da pena dá muLa, impota pelo a tnitnistrador :dos Correios do District!) Federal, por infrseção do art. 263 do regulaMento vigente.-1ferido, . á vista das informações. •

Terça-falra a. 5

SENADO FE-M.',-PAli
• ACTA EM 24 DE MARÇO ,DE 1902

DIARIO OFFICIAL
Discussão unica do parecer n. 1, dó 1902,
da Coinmissão de Constituição, .Poderes o.
Diplomacia, opinando -pela e,oncessão •da lircença, solicitada polo Sy. Senador Sigismundo
Gonçalve.3 ;

Presidenea. do Sr. Manoel do ,Queiroz

Discussão unlea do parecer n. 2,• do 1902,1
da Cominissão do . Constituição, Poderes o
presentes os Srs. Senadores Ma,nciel de Q11011. Diplomacia, opinando poda concessão da li-'
roz, -J. Catuuda, Henrique Coutinho, Gene'. CORO, 44 0liciti,da, pelo Sr.' Senador Vicente
.
roso Ponce, Consta,ntino Nery, Joaquim Sara' Machado..
monto, Pires Ferreira, João 'CordOro, Bezerril Fon-teflon°, José Bernardo, , Ferreira
Chaves, Almeida Barroto,' Abdon afilanez,
Manoel Duarte, Coelho e Campos, 'Leandro CÂMARA DOS DEPUTADOS
Arthur Rios, Joaquim 'do 'Soliza, A. •
Azarado o Julio 'Frota (20):
ACTA DE 21 DE M.ARÇO.DE 1902 •
Deixam do comparecer com civás,
pada os.Srs. Alberto Gonçalves, Manoel . Ba•
rata, Lauro Sollré, BeIfort Vioira.
Pes:denea do Sr. Vaz de galo
Mendes: Nogueira Paranaguá. Podro
Alvr,ro Machado, Jos6 Marco] lino.Sigisnitiodo..
Ao .moio-dia- procedese á . • chamada á qual
onolves, B, do Mendonça Sobrinho. Gomes. respondem os Srs. Vaz do Mollo,
Urbano SanRibeiroaalartinho Gaita. Virgilio Damazio, tos, Carlos do Novaes. -A,gapto dos Santos,
ltny'llarbosa, Siqueira Lima, Cloto Nunes, José Bolteux, Gastão da Ctiplia,' Gabriel SalMartins Torres, barata Ribeiro, Thou-loa:Dela gado.' Sá, Poixoto,Rodrigues Fernandes,Cunha
fino, Lopes Trovão, Buono Brandão, - Feli- 1-Martins, Anizio do Abreu, , Sergio Saboya,
ciano Poliria, Gonçalves Chaves, Paula Souza, 'Gonçalo Souto, Eloy 'do Sorria, Tavares do
Berna:Mino dó Canpos. Rodrigues Jardim, Lyaa, Um'. Filho Cornelin da .Fonseca,
Leopoldo do ! Bulhões. Metei lo, Brazilita da lio • de Mello, José Duarte, Araujo Gaios, .ArLuz, Vicente Machado, Lan,'o Maller, Gus-. roxellas Gaivão, Raymundo do Miranda,
taro Richard o' Ramiro Baxcellos '• e som' Jo-viniano do Carvalho, Soabra, Manoel Caecausa 03 Srs. Jonathas Pedrosa„ Justo Chér-- tano, Alvos Barbosa, • Tolentino dos Sa,ntos,
mont, Benedicto Leite, Gomas do Castro, Paranhos ! Montenegro, - Pinheiro Junior,
Herculano Bandeira, Moraes Barros, • 'ror- .Celso dos Reis, Sá Freire, Nilo Peçonha,
cilio Luz o Pinheiro Machado (42).
ALve..s do, Brito, Silva , Castro, Oliveira'FiLeonel 'Filho, , Mayrink, Olegario,
O Sr. 1 0 Secretario declara que. asnoiredo,
Ma,ciel, Gustavo Goiloy,• Dominastes do Casnão ,lia oxpediento.
tro, Oliveira Braga', Reboliços de Carvalho,
Cajado, Cincinato Braga, Hormonegildo do
O Sr. a. Secretario (servindo Moraes,'
Urbano de Gouvêa, Lamenlia Lins,
d (i 20)10 e veáa iniprimir, para entrar na.
Carlos Cavalcanti, Francisco Tolentino, Gerordem dos trabalhos, o seguinte:
iriam; Hasslocher, Vespitsiand de Albuquerque oalaiogo Fortuna (52).
PARECER
. A t•meia hora depois do -meio-dia, acham-se

LaaP01120 de Dulbzes.— Pres Ferrejra,
Joaquim de Souza .—Manoel Martins .Torres.
—I. Bernardo.

Deixam de comparecor, com causa participada, .03 Srs'. Satyro Dias, Angelo- .Neto,
Luiz Gualbor0, Artlittr LornosaPedro Chermont, Hossainali de Oliveira, Antonio Bastes,
Miado. Brazil, Luiz Dominguos, José Euzebio, Guedelha. Mourão, João Gayoso, Thornaz.
Accioly, Virgilio Brig,ido, Nogueira Accioly,
João Lopos, Frederico Borges, ,Pereira' Reis,
Sooros Noiva, Silva Mariz, Ermita() CindiMio,' Celso do Soma, Teixoira • -de Sá,' Gomos
ao Mattos, Brido 'Filho, Malaquias GonçalVem, Moreira Alvos, Estacio Coimbra, • Elpidio
Figueiredo. Pedro Pornambuao, Afronso
Costa, Sylvio Romoro, . Castro Rebello;
Noiva, Milton, Tosta, Francisco Sodra.a Folia
Gaspar, P tuia Guimarães, • Vorgne de Abreu,.
Augusto de Freitas, Rodrigues Lima, DionySio Corquoira, ',Tosa • Marcollino, ! ' siunptio
Ferraz, lIonriquo•Iawden, Raul Barroso, Martiniu) C unpos, Custodio Coelho, Aureliano
dos Santos, Rangol Pestana. .Estovão Lobo,
Francisco Veiga, José TImilfactoa•Joãto'Lliii,
Monteiro de Barros, Iblofonso Advim, ponido
Filho, Esparidião, Alfredo Pinto, Antonio
Zacarias, Nogueira atinida, .Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, Lamartine, Miranda
Azevedo, • Moreira da Silva, Dino Bueno,.
Valeis do C astro, Adolpho Gordo, Rodolpho
do afirmada, Joaquim Alvaro, Edmundo da
Fonaocia- Paulino Carlos, Alfredo Ellis. Azevedo Marques, Ovidio Abrantes, Lindolpho
Serra,' Xavier do Valle, João Condido, Alencar Guimarãos, Paula Ramos, Francisco
Moura, Angelo Pinheiro, Francisco .Aloncastro, Viotormo Monteiro, Alfredo ,Varolja o
Cassiano do Nascimento.

4) Sr. Ib residente—Teudo comparecido apenas 20 Srs. Senadores hoje não
pôde haver sessão.
A ordem do dia par.a sossã,o seguinte é:
•
Votação das matulas cuja discussão ficou
encerrada

E Sam causa os Srs. Carlos Marcollino, Albuquerque Sorojo, Sorzodello Corrêa, • Christino Cruz, Joaquim Pires,Raymoindo Arthur,1
Trio-ina Cavalcanti, Francisco Sá, Augusto
Severo, Trindade, Carnillo de tiolLanda„ João
Vieira, Pereira do Lyra, Medeiros o Albuquerque, Esmeraldino Bandeira, Epaminon-

N. 3-1902
A Mesa do Senado, á qual foi remottida.
por força do art. 102 do Regimento, a indicação alterando o art. 126 do mesmo Regimento. para que a 2 . discussão do Projecto
do Codigo Civil seja fita por tantos. nata
tom a oppor ás 'razões que oxpoz ao Sonalo
o primeiro signátario da indicação, o 6 de
parecer que a mesma está no caso do .sor
ap,provada pelo Senado. que em sua, sabe-.
doria raSolverá o que for Melhor.
'Sala das Com m issões,21 do março do 1002.
--J:lan.oel de Queiroz Matoso Ribeiro, VicePresidente. — Joahint dO. Calunda, 1 0 SacrotNrio..—ffertrique da Silva Continha servindo
do .20 Secrotario.—Gencaoso,Ponco, 4 0 Secretario, servindo do 2a-1lnton(0 Azeredo; servindo do 40 Secretario.
Indkaçab a que se refere o parecer supra
Indicamos que na discussão o votação do
Codi0 Civil se observe o seguinte:
1 0, a 2a discussão e votação ao farão por
tittulos, sen.lo consideraria a lei 'preliminar
corno mu titulo.
2., a 3a discussão o votação só farão em
giobo.
'Sala das seasões, 22 do março do 1002.—
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das Graeindoa Itodrigues Daria, Fausto Cardoso, Augusto França, Eirgenio Tourioito, Adalberto Guimarães, .Eduardo . Ramos, • Mareolino Moura, Galdino Loreto,
José Monjardim, Horodaa do Sá, urinou
Machado, Nelson tio Vasconcellos, Oscar
•Godoy, ',Augusto de Va,sconcollos, Barros
'Franco Junior, Antonino Fiaflio, Doocleciano
-deSouzá, Lourenço Baptista, Pereira Lima,
(Julio Santos, Martins Teixeira, Joaquim
[Provias, Theopliiio Ottoni, Viriato Mascaro!nicas, Monteiro (1,a, Silveira, Buono do Paiva,
! Carlidire do Reándo, Francisco Sanes, Adallbor0 Ferraz,. ,Ialmounier Godofredo, HenriLandifiplio do ,,Magalliãos, Carlos
(Ottoni, Arthair , Torres, Manoel. , Fulgoncio,
(Eduardo P,imen to', Padaa Rozondo, Fornanalo preitos, • Costa Junior, Bliono .do .Andraida, Luiz Piza, Antonio Cintra, Teixeira
!Brandão,' gen e- dicto do Sonza, `Manoel Alves,
13arbosa Lima, Manai ÉscobaraSoaros dos
1Santos' * Rivadavia Corréa, Auroliano Bar!bOsa,1Pinto da Rocha o Campos Cartier.
.
1 O Sr. + Presidente—Respondorani
•4 chofrada apenas 52 Srs. Deputados.
Hojernão lia sessão.
Dosigno phra amanhã o mesma ordem da
dia do—hojo, isto- 3,;
Trabalhos do Commissões.

NOTICIÁRIO
-Tribunal de Contas—Sessão ordinaria -ern 21 de março de 1902—Prosidetida do Sr. !• Dr. Didimo da Veiga—Representante interino do Ministorio Publico
Dr. Monteiro do Barros Lima—Secretario,
S
Presentes os' Srs. Rodolpiano Padillta,
funceionando como director da 1° directoria.
e interino da 2° o sub-director J. M, da Silva
Portilho, exercendo interinamente o cargo
de director da 3., foi aberta a sessão.
Relatado pelo
Rododpiano Padilha,:
Couto I TO`es. •

' — Ministorio da Industrio, Viação o Obras
Publicas—Avisos:
N. • 14, de 14 do corrente, cem as cõPias
dos contractos celebrados pela Directoria.
da Estrada do Ferro Central do Brazil com
Virgilio alwliado & Moreira, o Pedro Botim
Paos Leme para o fornecimento do dorMentes do madoiras do lei á dita 'estrada, no
Corrente anno.-0 tribunal ordenou o roSpoctivo registro.
Sem numero, do ,15, transmittindo a.cdpia
do decreto n. 4.353, de 3, que abre o credito
do 40:000$, para ser applicado á liquidação
das despozas do enrolei() de 1001, realizadas
com as obras coraplementaros do açude do
Quixadá„ no Estado 'h Ceará. — O tribunal
fez registrar o crédito o officiar sobro o engano occorrado em relação á data do decreto,
que é anterior, á da consulta relativa á,
abertura do Mesmo Credito.
N. 795„ de 17, informando que o material
constante das duas contas do Norton alegaw
& Comp., annexaa aos avisos ns. 506 o 561,
do 21 as 26 do fevereiro proximo findo, - e do
total do 295:005$254 foi adquirido com
tino á conclusão das 'obras da Estrada de
Forro Central do Bra,zil, adarn da estação
Silva Xavier, serviço para o qual foi fixada
na lei orçamentaria. do , exercicio do 1901 o
credito do 300:000$ na consignação «Linhas
desvios, etc.—, titulo ! «Obras Novas», da,
verba 12. . » O tribunal determinou que se
registro a dosposa.

1
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— Ministerio da Justiça e Negocios Interiores—Avisos : •
•
.• .
N. 627, de 6 deste mez; • pedindo que seja
entregue ao director 'da": Secaetaria da -Camara -doa Deputados a quantia-de, 49 : 768$118,
votada para as consignaçõos da Verba 8 %. do
corrente • exercido, indicadas nó alludido
aviso.-0 tribunal autorizou o registro da,
dita quantia como credito diStribuido á Secretaria daquella Casa do Congresso ;
N. 641, de 8; consultando' áceréa da abertura, do credito de 155:438$725,supplementar
á verba a-Soccorros publicas 'Hdo exercicio
de 1902.-0 tribtinaV foi -de parecer que o
credito pôde ser legalmente aberto, devendo
as ordens de pagamento guardar conformidade com a demenstração -que acompanhou
o citado -aviso. . ••-• - •
N. 715, de 15, requisitandô 4. no seja' •distribuiclo á Secretaria; do 'Senado o credito de
201:132$118, votado'•para despimos com o
material .da•verba,"6, do art. '2° da lei do orçamento do actual " exercido.— O tribunal
mandou registrar a distribuição do credito.
N. 754; do 18; remettenda a cópia do (le-.
ereto n. 4.365, do' 17; que' abre o credito
. especial do 400:000$, para pagamento dos
Juizes do direito que foram nomeados polo
Governo Federal :após a . promulgação da
Constituição •da Republica e antes da orga•-•
niZRÇãO judiciaria dos Estados.— O tribunal
Ordenou o competente registro. .
•
— Relatados po.,lb mesmo Sr. director em
exercido, interino, na 2a directoria:
Ministerio da Faienda:'
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A D. Maria do Godoy Paiva, viuvo do
2° officio" da Administração dos Correios do
Estado do S. Paulo ' , João Verissimo Paiva,
na importando animal de 750$ o a seus filhos
mencires Dono :icto, Or.emiro, Antonietta,
Evangelina,
Ruth, Eduardo e Carlos, na do 93$750,
b a cada um
• A D. Frodoviala Chaves de Castro Ramos,
viuvo do amanuense da Estrada de Ferro do
Baturité José Francisco Ramos', na importancia 'animal do 200$,o a suas Olhas menores
Is :ura, Maria, Euricina, Eilelburg,a o Beatriz, na de 40$ a cada uma;
A menor Maria, filha do falleci.to desenhista-ale 2a classe da Estrada do Ferro.Contral do 13razil Jorge Allen, na importancia
annual ao 800$000;
A D. Maria da Conceição Mata Chagas,
viuvo do escripturario da Estrada de Ferro
Central do Brazil Alfredo Pessoa Condido
das Chagas, na importancia annual de 400$,
e a seus filhos 'menores Severino o Antonio
na do 200$ a cada um;
•
A DD. La,vinia .Burlamaqui Cástello 'Brano
co e Sophia Burlamaqui Castello Branco,
mãe e irmã solteira do finado amanuense da
Administração dos Correios do District° Federal Tiberio Burlamaqui Castello Branco,
na importancia anual de 433$333 a cada
uma;
Aos menores Pedro, Christian°, Loura,
Olympla o Maria Magdalena, filhos do finado
'Anidro engenheiro da Estrada do Forro
Contrai do Pernambuco Dr. Mano& Clementino Carneiro da Cunha Aranha, na importando a.nnual do 350$ a cada um.

Do meio soldo e montepio:
Informação dá 2a Sub-Directoria de Contabilidade do Thesouro•Feclortsl, do 17 do corA D.' Ursula Lima do Albuquerque, viuvo
rente,. relativa t. distribuição dos credites do alferes do exercito Pedro Tendo de Alno total d o . 9)7:013$088 'ás Delegadas Fiscaes buquerque Neto„ nas importancias mensaus
para despezas das verbas . 16 a , 17 a o 20° do do 28$300 e 60$900.
.
exercicio do 1901; :por conta do credito
De pensão
aberto polo decreto n. 4.354, de 4 deste mez.
—O tribunal resolveu registrar aquela disA D. Izabol Thompson Esteves, viuvo do
•
tribuição.
senador Antonio Justiniano Estoves Junior,
Processos de -concessão
na importancia mensal do 300$, de conformidado com o decreto legislativo n. 826, do
De 'montepio civil
28 de dezembro do anno passado.
Aos menores Humberto,. Ruth e Antonio, . Do aposentadoria'
filhos do falecido . 1° escriptura,rio da Rocebo.toria .da -Capital' Federal Antonio Corrêa
Ao guarda da Escola Proparatoria o do
dr. Silva Pereira, na importando anual de Tacaca . do Rio Pardo, no Estado do Rio
Grande do Sul, João Rodri gues Braga, com
606$660 a cada um ;
A D. Maioria', Rosa, da Cunha, viuvo. irmã o .vencimento anual de 873$444, correspondo finado amanuense do Inspecção Geral das dente a 21 tinos, 10 MOUS e um dia do . sorObras -Public.s Cyrillo Machado de Souza, viço publico.— O tribunal, attendondo a que
foram nos processos observadas as disposie
na, inipoaLancia anual de . 1:000$000. •
ções em vigor, julgou legal . a concessão das
penes ada aposentadoria do que se trata,
De moio soldo •-1
•
o Mandou registrar a despoza, na fôrma dos
A D. Litiza Carolina Martins da Silva, pareceres.
filha do falecido coronel do exercito Luiz
Do montepio civil":
Mitooel 'Martins da '•Silva, na importando
monaal de 100'3000.a•
A D. Amelia.; Augusta do Souza Santos,
viuvo dO diçeetor do extincto lilláspital de.
Do meio soldo o montepio : •
Santa Barbara Dr. Eduardo ' Augusto de
A D. Custodia;.. Ribeiro Toques, . mãe do Souza Santos. , 'na importando anual cle
finado alferos. do exercito Joaquirri Leite do 1:200$,..o a 'sotts filhos D .D. Alice o Esteai, de
Liam, nas import.mci s monsaes do •28$800 o Souza Santos e menor Eduardo, na de 400$
eo$000.
a °Oda una,-0 tribunal, julgou legal a con•
O tribunal, -attenclendo a, que foram nos cessão, e mandou registrar a despeza conprocasos observadas as disposições em vigor. stante dos pareceres, e °Melar no sentido de
julgou leg'al' a concessão dás . referidas pen- ser feita no titulo do menor Eduardo rectificação da, época em que elle completa a
sões.
maioridado.
De montepio civil
A D. Josephina Pereira, viuvo do Mote
cathedratico
do Gyinnasio Nacional Ti motheo
A Daaid •olina Gonçalves Doiclimancaviuva
do capitão • da brigada policial Fernando Pereira, na importando annualdo 2:000$000;
A D. Iracema do Barros Faria, viuvo do
DM/imanta . na importando animal do
alferes' da brigada policial da Capital Fe1:200$000
A D. Edwiges da Motta, Pi pos, viuvo do doraI Enéas liiogo do Faria, na importoncio
chefe da pautação da. Imprensa Nacional anual do 360$, o a seus filhos menores
Daniel Augusto Corrêa Pires, na importa.u- Enéas, Risoleta. o 'salina, na do 120$ a cada
•
um.
cia -anilar de 1 :119$960 ; : •

1

O tribunal, julgando legal a concessão das
pensões, detoritinou que seja registrada a
despoza o se officio no sentido do serem feitos
os descontos a que se referem os pareceres.
— Do montepio do exercito
A D. Clara', Martins •' do Miranda Reis,
viuvo do :tenente Ignacio Raymundo dos
Reis, na importando. • mensal .do 35$', o a
suas filhas menores Constança, Maria Magdalena, Elsa, Floreocia e 'lavrando, na do
7$ a cada uma.-0 tribunal julgou illeg,a1 a
concessão, Por dever partilhar-se pelos filhos
do primeiro matrimonio do officio" a quota •
que lhos cabo da metade da pensão, incorporando-se a parte que compete aos do se-.
gundo matrimonio ci da viuvo,.
•
•
Officio da Directoria ,do Expediente do Thesouro Federal, ri. 3, do 27 de fevereiro praximo findo, apresentando novamente ao Tribunal, em virtude do despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, do 19, o 'processo do concessão*
de montepio a D. Maria,na Gouvéa, da Costa,
viuvo do tenente Francisco Antunes da Costa,
o sobro o qual.deliborou o Tribunal, em 1
do outubro do 1901, que fossem °apedidos o
titulos dos filhos doearimeiro inaf; •inionio d
official.-0 Tribunal resolveu manter o despacho de fis. 35 v.; do processo o converter
a julgamento do montepio em diligencia,
Para, o elreito de serem expedidos aos filhos
do primeiro ma.trirnonio do Contribuinte os
ti tulos da pensão a-aque :toem direito' em face do disposto no decreto legislativo n. 632,
'de 6 de novembre de 1899. •
Umente o - Tribnal de Contas tom a fa.euldado do julgar da legalidade do direito á
pensão do montepio militar ; tal faculdade
concretizada, na jurisdicção administrativa,
cpie com a politica, e a judiciaria, forniam o
conjuncto das ottribuiçoes funccionaea que
lho confere a sua lei organica (art. 2°, §§ 10
e 2°, o art. 3' do decreto legislativo n. 392,
do 8 de outubro do 1896), promana da natureza do tribunal Adrainistrativo, que lho
imprimiu o seu estatuto organico, inspirado
no do instituto -congenere da Italia, para o
qual o poder do julgar das pensões do toda a
•esPecio ( de inactividade o pose mortem) é
considerado um complemento da.competencia
que lho é conferida corno tribunal de jurisdicçãoadministratiVa., • (GENNauo Gneco,R nuono
diritto amminstratito italiano, pag. 287, infiiie ), o que exercita independentemente de
provocação directa da parto, antes mesmo
inaud:ta parte:,'desde que o processo otrereça,
elementos do . apreciação ao direito á pensão
(Pasim; La corte dei conti dei .regno d'Italia,

n. 75).
- Sendo esta, não uma resultante de estipu-

lação contractual, mas do dispositivo do lei'
que a conferO ao funccionariO que fez a contribuição, e tendo esta, não o caracter do
uma prestação convencional, mas de um imposto (contribuição) exigido no intuito do
attonuar o encargo assumido pelo thasouro.
publico ao obrigar-se ao pagamento da
pensão (LAjERPaisan, Tra-:td de ia jnrisdi-,
ction administrative, vol. 2° pag. 182 o 183; •
VON STEIN,

n.

sciencia da ddnunistraçao
fine ; 3IENc.Institu.uone de

181,

diritto ammin .:strat.vo, pags. 217 e seguintes,
não é licito ao ,tribunal deixar do proferir
decisão sobro o direito ti, pensão, quando
comprovado pelos elementos . instrutivos do
piaicesse, o que entende, • não ema a •funcção
contenciosa, mas com a administrativa do
Tribunal (GTÀNQUINTO, Corso de Di'r, tto Publico
,Anminc:stratvo, vol. 3 0 , lis. 1.7230 1.725.
Accresce; o este fundamento é decisivo,
que não pôde o tribunal julgar isoladamente
o direito da viuva, cuja pensão sorti em seu'
quantitativo affectada pela dos filhos do primeiro matrimonio do •Ciciai, e o Thesouro
para 'manter coherencia no sou procedimento, do arredar o direito delias, devora

Terça-feira 2 5

DIARIO OFFICIAL

Março - 1902 12:3N
---nneeer,

ter conferido a pensão por inteiro á viuvo o
aguardar que os filhos do primeiro matrimonio se habilitassem.
•
.
Conferindo, porém, á viuva sómento a
pensão que lho pode competir, si os filhos do
primeiro matrimonio do contribuinte tiveTem direito á pensão, importa reconhecer
implicitamente este direito e, reconheceudo-o, não podia deixar de expedir-lhos os
titulos.
A razão da proscripçã.o é especiosa; os menores estão ao abrigo delia tampam minores
o, cronseguin tomento, a tutela não affecta tal
-Ministerio da Marinha-Avisos
N. 52, do 17 do janeiro ultimo, remettonclo
os contractos celebrados, pela Capitania do
Porto no Estado de Santa Catharina com
João Chrysostomo Corréa de Mello, .lomão
Junior & Soim, Oliveira Carvalho &Irmão e
• Anastacio Silveira de Souza, para o fornecimento de voados artigos aos estabelecimantos do marinha o navios do guerra que
aportarem ao referido Estado, durante o
corrente anno.-0 tribunal deu rogistro aos
contractos sob ns. 2, 4, 5 o 6, effectuo,dos
com os tres primeiros negociantes, o rocusou-o aos do ns. 1 o 3, do Anastacio Silveira do Souza, por não ter sido feita á Delegacia Fiscal naquollo Estado distribuição
do eruditos, á conta dos qua,es . teorn do correr
as despezas miudas de Usos' contractos.
N. 113, do 3 do fevereiro findo, enviando
os oontractos celebrados pelo cornmandanto
da flotilha do Rio Grande do Sul com os negociantes Miguel José do Araujo. Joaquim
Domingn s Pereira e João dos Santos Rocha,
para o forneci . nonto do varies artigos aos
navios do guerra o estabelecimentos do marinha no dito Estado, durante o atino de
1902.-0 tribunal determinou que sejam registra)los os contractos.
-Ministerio da Guerra:
Avisos.
N. .192, do 12 do corrente, relativo á concessão do credito de 15:589$840 à Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal no Estado do Paraná, para dospezas da consignação n. 33 d.s
verba 15°-Materia1- do exerc.cio do 1901.
' 'a distribuição do
-O tribunal fez registrar
credito.
N. 10, do 15, consultando sabre a abertura
do credito especial do 480$, para occorrer
ao pagamento ao tenente-coronel do quadro
especiol do exercito José Faustino da. Silva,
da, gratificação que, .como professor da extineta Escola Militar do Ceará, deixou de J . ocober no poriodo de 1 de janeiro a• 18 do
abril de 1893.-0 tribuaol foi do parecer que
o credito pódo sor legalmente aborto.
N. 12, do 19, tra.nsmittindo a cópia do
decreto n. 4.366 do 18, que abro o credito
do 127:090$329, supplementor á verba' 11°
-Classes inactivas-, do exercido de 1901.
-O tribunal autorizou o registro do credito.
Relatados pelo Sr. subdirector J. M. da
Silva Portilho.
Prucossos:
Do tomada de contas:
Do ex-collector do Iguassii, no Estado do
Rio do Janeiro, Valentim Britz Tinoco da
Silva, relativas ao porioSo do sua gestão,
do 3 do janeiro do 1887 a 19 de novembro
do 1888;
Do ox-escrivão da Collectoria do Riachuolo,
Estado do Sortipe, Dionysio Menezes Barreto, de 15 de dezembro do 1890 a 12 do janeiro do 1893, em que exerceu interinamente
o cargo de collector.

O tribunal julgou quito o primeiro dos
rep trtção dos Tolegraphos, no ine .z do de/
monciona4os rosponsaveis cem credito póla dezembro do anuo pr ,xiino passado
qua,nti s de 1$100 o segundo o resolveu que
N. 809, de 13 do corrente, idom de 87$,
se solicite o lovantamento das fianças preItodri„0: nos & Comp. do fornecimooto
stadas, lavrando-se nosso sentido os nocessa- Estrada do Ferro Conta . ..1 do Brazil em derios accordãos.
zembro ultimo
Da ex . collector do Limoeiro ., no Estado de
N. 708, do 14 do corrente, idem do
Pernambuco Aquilino Coutinho da Silveira, 2:880$973 á Soeiété Annonyme du Gaz do Rio
comprehendidas nos periodos de 21 de ja- de Janeiro. do gaz consumido polo rop a • tineiro a 31 do maio, do 7 dejulho a 31 do çã;o tios Telographos, durante o 4° trimestre
domnbro de 1800 o do 1 do ja oiro a 10 do do anno proximo passado
•
abril de 1891;
N. 865, do 20 do corrente, Unir do
Do ex-colector de Santa Theroza. do Ca- 1:702:$320 a Carvalho Cabral & 'Comp., do
xias, no Estado do Rio Grande do Sul, Do- fornocimooto á Estrado. do Ferro Central do
mingos Pinto Guimarães, referentes ao pe- Brazil uni fevereiro ultimo
rio lo de 19 de abril do 1891 a 4 de maio de
N. 842, do 19 do corrente, (dom do 10$000
1895.
á Companhia Carris Urbanos, do p's ses conO tribunal mandou lavrar accorctão consi- cedidos á Directoria Ger dos Correios, duderando quites os rosponsaveis, e &Mor ra itp o rnez de janeiro ultimo
remisitando os eschrocimentos a que se
N. 3.006, do 22 do novembro do 1901,
referem os paroceres sobro as fianças presta,
idem do 2.000:000$000 á Compahia Norte
ta las.
Mineira, ropresontada polo Sr. José Domingues Mondes, pela rescisão do contracto ceDo prescripção de contas:
lebrado por aquolla companhia com o goDo os-Mini:listra, lor dc Mesa do Rendas do verno em 31 de dezembro do 1890.
Itajahy, em Santa Cathorioa, Manool GonN. 2.994, de 10 de novembro do 1901,idom
çalves Pereira, concernente ao perlo lo da
sua gestão, decorri .o :e 1 do abril e 1881 . a . do 1 500:000 á Companhia Colonizaç'm o In12 do janeiro do 1886.-0 tribunal julgou dustrio, do Sani.a C itharina. pela rascisS,o dos
dirimi Ia por prescripção a responsabili ..a :e contr çct- s celebrados poIo Govono da União
-do dito ex-administrador o autorizou o levan- com Cari is N PePta, Gust svo Ritamento da fiança prestada, lavranito'se ch trd o Emiti° Bucho, para fundação de burgos agric&as naquolle Estado;
nosso sentido o competente accordão.
N. 3.052, de 27 de novembro de 1901, idem
Ordens do pagamento, sobre as gimes pro- de 309:000$ á Companhia Feroea o Viação,
feriu despacho de registro, em 24 do cor- pela rescislo dos coa tractos do quo é eassiorente, o Sr. presidente deste tribunal:
.da ;
Ministerio da Industria, Viação o Obras
N. 849, de 19 do corrente, idom do 4:500$
Publicas:
á . Companhia Lloyd Brazileiro, da subvenção
relativa á 2° Viagem na linha do sul polo
Avisos:
paquo',e 'Vistoria, no moz de fevereiro ulN. 750, de 13 do corrente, pagamento do timo;
N. 814, do 18 de corrente, idem de 52$600
103 a Leuzinger & Comp., do fornecimentos
commissão do melhoramentos do porto da á Est ssd s de Forro Central do Brazil, de pass '.gons concedidas á Directoria Geral dos
Parally-ba, no moz do fevereiro ultimo ;
Correios, durante o moz do dezembro do anno
N. 850, de 19 do corrente, idem de prox
imo passado;
7:444$080 a M. Lana & Comp., de oleo fornecido á Estrada do Ferro Central do Bra.zil,
N. 812. da mesma data, idem do 379$422
em fevereiro ultimo ;
Estrada de Forre Central do Brazil,' da forneN. .823, do 19 do corrente, idem do cimento do gaz o illuminação olectrfca á Di7:035$130 a diveosos, do fornecimentos á Es- rectoria Geral dos Correios, daranto o 40 tritrada de Forro Central do Brazil, em dezem- mestre do mono proximo passado;
bro ultimo;;
. N. 830, do 19 da corronto,. idem de 339$ á
N. 786, de •- 14 do corrente, idem do Companhia Lloyd. 13 .. ozileiro, de pa's.tgens
1:02%6'10 á Companhia Lloyd Brazileiro,- do concedidas á Directoria Giostl dos Correios,
passagens concedidas a imini2rantes, durante em dezembro do .anno proximo possade
os mozes de novembro o dezembro do anuo
N. 813, do 18 do corrente, idem de 180$ a
proximo passado;
José Ribeiro do Amaral, de trabalhos ¡Ex•
N. 848, de 19 da corrente, idem do 22:500$ ecutados em proveito da Diaeetorin, Geral dos
á mesma, da subvenção relat.va á- decima Correios, em dezembro do animo proximo
viagem realizada na linha do Matto Grosso passado;
polo paquete DátmanUno, no mez de noven
Ministerio da Justiça o Negocios Interiores
bro ultimo;
-Avisos
Ns. 437v 778, de 15 de fevereiro e 14 do
corrente, ido:n de 1:6543000, a' diversos do
N. 722, de 15 do corrente, pagamento do
fornecimentos á Directoria Gorai dos Cor- 205$100 a Alberto de Alrimida & Comp.. do
reios durante o mez do dezembro ultimo;
fornecimento para as obras do novo Deposito
N. 778,de 14 do corante, idem do 4:486$760 Publico, em dezembro ultimo
a Rudolfe Diehl, de forno simooto a repartição
N. 719; da mesma data, idem do 8:900$ a
dos Telographos, no mez do dezembro ul- Lopes
("zc Sobrinho, do fornecimentos o tratimo
balhos de' estuinulor em divorsas depenN. 780, do 17 . do corrente, idem de (lendas do edithdo destinado aa Supremo
277Ss:100. a diversos, do fornecimento á Ins- Tribunal Federal, duran ;e o rnez de (luzempecção Geral do Obras Publicas nos mezes de brs do arra) pro cimo passado
setembro. novembro o dezembro do anuo
N. 749, do 18 do corrent idom do 150$ á
proximo passado
Superintendencia do Serviço da Limpeza PuN. 810, da 18 do corrente, ide 0(10 71$170 blica a Particular, do serviço de remoção
a Rodrigues Comp., fornecimerros á do lixo da Secretaria. da Poliest, dit 'ante o
Diretoria Geral do Estatistiea, nos mezes de 4't trimestre do anuo proximo passodo
setembro, outubro o novembro ultiinos
N.671, do 11 do'corrente, idem de 234111,
N. 787, de- 14 - do corrente, idom do' das folhas • dos auxiliares intorinos da 13i4: 486$760, a Rudolf Diohl do forneohnento bliotheca, Nacional, do fevereiro ultimo ;

•

l
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N. 687, de 11 do corrente, idem do 46$426
a José Pacheco Dantas, do ,ordenado a que
tom diroito, duoante o poriodo do 3 a 28 do
fevereiro _ultimo, ; .
N •. • 718, de 15 do ocorrente, idem ' do
1:494$ a diversos, ode fornecimentos; em janeircaultimO, á Bibliotheca Nacional do Rio
de Janeiro; •
N. 745, de 18 do tbrrente, idem de
2:953$332, da- folha do aluguel de algumas
estações o postos polidOes, nos mezes de janeiro' o fevereiro ultimos
. N. 723, do' 15 do corrente, idem de
115$700 'o,usou Jacque.s, -de trabalhos' executados na Secretaria :de-Estado, nos mezes
•
do janeiro e fevereiro iiltimosa
N. 726, da tiiesma data, idem de 1:916$628
•to capitão do 'corpo do bomObeiros Henrique
Loureiro, do despezasOniudas gra,tit'cação
de resiloncia, no UM do fevereiro ultimo.
N. 111, de 11 do janeiro, idem de 2:400$
ao juiz de direito. endisponibilidade, Manoel
Godofrodo do Alencastro Autran, de ordenado que lhe compete ono actual exercicio
N. 079, de 11 do corrente, idem do 1:500$
a Alberto Jose Guignárd, do algo-o/et dos
predios °ocupados pela repartição da policia,
no TileZ 'cio fevereiro ultimo
N. 670, da mesma data, idem -de 204$500
Companhia Lloyd Braziloiro, do passagons
concedidas, em outubro ultimo, á Directoria,
Geral do Sande Publica ; •
N.-759, de 20 do corrente, pagamento de
21:577$100, a diversos, do fornecimentos o
transporte de materiaos para as obras do
Lazareto de Tamandaré ;
N. 721, do 15 dd corronto, pagamento do
' 16:224714 •a diversos, de material adquirido
pelo Corpo do Bombeiros, no moz de fevereiro
ultimo •
N. 717,
' de 15 do Corronto, pagamonto do
'4:71.4620 a diversos, d6 fornecimentos e
trabalhos feitos, em janeiro 'e fevereiro
unimos, á Bibliotheca Nacional do Rio do
Janeiro;
N. 674, do 11 do corrente, idem do 25$, da
despoza feita, no 'noz do fevereiro ultimo,
com o-asseio do . edificio onde tancciona o
juizo federal na sução do Rio de Janeiro;
N. 706, d613 do corrente, idem de 74$200
Louzinger & Comp. de objectos de oxpoMento fornecidos - ."Archivo Publico Nacional. cm fevereiro ultimo
N. 707, da másrna data, idom , de 16$, aos
mesmos, de :fornecimentos, em fevereiro
ultimo, aoArc.hivo P. ublioo Nacional ;
N. 697, de "1,3 do corrente, idem^ do 300$,
da folha relativa, ao'ndez do tenreiro ultimo,
dós vencimodos do preparador interino da
Escola . Pobotechnica, engenheiro Joaquim
Ignacio do Almeida Lisboa ;
N. 746, de l 18 do corrente, idem de 500$ a
Soares Baptista, de trabalhos executados em.
dezembro 'do anno peoximo passado, para a
Directoria Geral de Saude Publica.
.Ministorio das Rela,ções.Exteriores
•
Avisos : •
N. 83, de 8 do corrente, pagamento' de
1 :928$504 a, Eduardo Chartier,ex-auxiliar
,
corninioSão'do limites com a Bolivia, do gra.tifiéaçã,o no poriodo do Iodo janeiro a 245 d e
foVeraiã do corrente annoa
N. 93, do 20 'do corrente, idem do 24 á
Repartição Geral dos Telographos, do material fornecido oto setembro do a,nno proximo pasSado, para trabalhos executados em
proveito desto ministerio.
- Ministorio da Fazenda :
Oo
•
N. 96, do Loboratorio Nadional do Abalyses. deo7 do corrente; .pagamenti do 1513
a V. Werneck Comp., do reactivos o instrumentos fornecidos ao laboratorio, no inoz
do linde° ultimo;
N. 97, do mosnio olaboratorio, da mesma
data. idion do 35$ a blonooldla Silva Motto.
Clara', de concertos ettectuados no laboratorio, em Tovereiro ultimo;
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N. 95, do mesmo, de 6 do corrente, idem
de 73$700, do despes is de prompto 'pagamento effeatuadas pelo con:ervado: porteiro
do labogatorio, durante o mez de fevereiro
ulemo;
• N. 93, do momo, do 7 do corrente, idem
de 322$ a V. Werneck (5.: Comp., de vaocina
fornecida ao laboratório, em fevereiro ultimo.
N. 24, da Estatistica Commercial, de 5 do
corrente, idem do 200$, da folha, do ser,
vento daquella repartição no ineí do fev6reiro ultimo ; • • •
N. 22, da Alfandoga do Rio do Janeiro, de
8 do janeiro, idem do 42003, credito
á.quella ropartição, para pagamento deSubstitifição divida, no 'noz de dezembro ula
timo, a empregados daquella, repartição ;
N. 26, da Recebedoria desta Capital, de
10 do corrente, idem do 704.a Francisco
Josa Monteiro, do fornecimento ilquella repartição, no ilioz do dezembro ultimo ;
N. 116,. deste tribunal, do 3 do corrente,
Mein do 3:576$500 á Imprensa Nacionairde
fornecimentos e trabalhos para o tribunal,
no exercido do 1901
N. 660, da Delegacia Fiscal no Paraná, de
9 de novembro de- 1900, credito do 413$330
aquella, Delegacia, para pagamento de dividas em exoroicios findos
N. 111, da Delegacia Fiscal na Parahybk
de 5 do dezembro d., 1900, idem da quantia
de 1:154954 áqualla Delegacia, idem, idem;
N. 12, da Delogacia Fiscal no Ceará, do
28 do janeiro„, idem do 2:497$486 áquella
Delegacia, idorii, idem ;
N. 146, da Delegacia FisCal eirc •Cuyabá,, de
13 'de abril do 1901, idem do 1:171$634
áquolla Delegacia, idem,- idem; „
N. $2, da Alfaudoga do Pôrto Alegro, do
18 do março de 1898, idem do 534780 á Delegacia Fiscal em Porto Alegro, idem, idem;
N. 29, da Recebedoria desta Capital, de
10 do corrente, pagamento de 131$, d3 folha
dd dospeza desta repartição, no mez de fevereiro ultimo ;
N. 27, da mesma repartição, da mOrna.
data„ Mein dó 1:364590 a Pacheco, Silva Sz
Conip., de fornecimOntd á,quella, repartição,
•
Oin janeiro ultimo ;
Requerimentos:
-. •
Do Lloyd Brazileiro, pagamento do 8'4$140,
do transporte de seis caixas contendo soltos
de consumo, concedido por conta dote ministorio ;
.Da Tice Leopoldna Railioay Company, LÀmf:ted, idem do 46$580, do transporto eito.ctuado por conta deste ministorio durante
os .mexes do janeiro o dezembro 'do anno
praxiino passado ;
.15a Companhia Lloyd • Brazileiro,.idom do
8:317$500, do frete e passagem concebidos
por conta deste ministorio, no exercido
do 1901.
Exercidos 11 ndos-Requerimento s
Do D. Maria 'Pereira da Conceição Lameira, pagamento do 4:030$90,1 de meio
soldo e montepio, no poriodo do 20 de outubro de .1396 a'31 do dezembro do 1900, Do Paulo Tinoeca idem do 13:663$530,' de
fornecimento ao Ministerio da Guerra, no
armo do 1898;
Do -Manoel Alvos Pereira, idem de 103$ dó
gratificação de e;nbarque. no armo de 1897;
.Do Maria Caadota Pereira da Cunha, idem
do 230$142;do inoio-soldo no periodo de 26
de remada° a 31 de O Jzonabro de 1000;
•
- D3 Lucinla Ca.ndida do Moura, idem do
1:087$992, de montepio, no pooiodo dO 7 de
junho a 31 do dezembro de 190);
De Alexandre José da Trindado, idem de
118$. do porcentagem pela venda de soltos,
lo Correio, nos mexes do sotembro a de-•
zombai de 1398;
• Do Gomes da, Silva Comp., idem do 377$
do fornecimentos ao Ministorio tia Marinha,
no anuo do 1830

Março - 1902
Do- Dr. -Alvaro Agostinho. Rozauro do
Alrnefd
a, idem do 521$970, LO etapas vencidas •
nos annos do -1894 o 1895 ;oi- o
Da 1 0 tonente • Engomo Eloy do, Andrade
Camara, idem do.35:895$306 do ovencimentos •
que lhe competompor ter sido annullaato o
000roto de sua, reforma a
•••
Do . Joaquim Teixeira', Leitão,. idem
43$535 dos Vencimentos dosmoze'S do outubro
a dezembro do 1900;
Do • D: Maria Eula,lia do Lima Soares.- idem'
de 545$ do funeral e montepio no periodo'do
4 do junho a 31 do dezembro ao 1900 ;
•
Do D. Izidora da Rocha Barreto, Wein d.e
361::$777, do meio-soldo' no poriolo do 25 do
dozeinbfo. ' do '1895 • a'-; 31 de dezembro • do
1808; ^.
Miuistorio da Marinha-Avisos: . .
N. 35, de 15 de janeiro o spi 0,e 1 do:corrente,' pagamento do ,125$ das despezas oitoctua. As pelo porteiaida bibliotheca .0 museu
de Marinha, Mirante o mez do dezembro do*
anuo passa lo. •
;
Ministerio da Guerra-Aviso 1
N. 190, de 12 'cOrrea to, Pagamento do
49:454320 ibCompa4liia 1,103'd Braziloiro, do,
tran;porte.d6 tropas, freto, etc., por conta
deste Ministerio, duranto . o ' bxercicio do
1901. •,
Págatilorial,;(110 Therssiartro
drared-Provine,s6 ás poSSoas que' toem
contas e vencimentos a receber do exercido
do 1901. que o ,fadai até 31 do cdrrehto
mez, afim de não rcalrioein em exercidos findos. •
(.
o,
•
Correio Esta repartição oxpodirá
mala, hoje, poios sogointos paquotos:
Poli) Orellana,'OraT-os Estados Unidos •dó
Nerto, S. Viceate, Europa, via Lishoaarecerecebendo impressos 'até ás' 9 'torna da manhã, cartas para o,interior„.até ás 9 1/2,
ditas com porte dupla 6para o exterior ató
ás 10.
Polo Prudente . de Moraes para Santos e
Mais portos do sul,' recebendo impressos até
ás '8 horas da manhã, cartas Para o interior
até ás 8 1/2 6' ditas corePorto dúbio -até
ás 9.
_ ,
. ,o
.Pelo'Ilab,'ra, para Bahia o Perna.mbuo0,
recebe acto impressos "ato 'a 1 hora da tordo,
cartas para o; in,tenio7 até a 1 IR; ditos çoiu
porto duplo até-ás 2. e objoetoso para regis'
• "
trar atéits 12da, m anhã.'
-1 •
,
•
•
•
Polo Lca Piata, para ,,Dakar e Europa,. via
Lisboa, recebendo impressos até ás 11 horas
da, manhã, cartas para. o exterior até ás 12
o objecto para, registrar até ás 10.
Pelo Here:abei, para Santos e Nova Orloans,
recebendo impressos Otclots 11 horas da 'manhã, . cartas par'a õ interior até dá. 111/2,
ditas, com porte duplo o para o exterior
até ás 12 o objectos para registrar até á,s 10.
•Polo Unigo, para Mossoro, recebondo
pressos até, ás 9 horas çla manhã, , cartas
para o interior até ás' 8' 1/2 da. 'tarde, ditas
com porte duplo até ás 8 o objoCtos para registrar até. n18 G horas da tarde do bojo...
Pelo Carangota, para S. João da Barra,
medindo impressos D.C, a 1 - hora da tardo,
cartas para o interior até á 1 1/2 da manhã,
ditas coai, porto duplo até as 2, e , objectos
para rogistra,r até ás 12, d'.1,111N11115:.
Pelo Albano, para, Victoria o Nova. York,
reco.bondto impressa atá á 1 hora da tarde,
cartas para o interior até ás 1 1/2, ditas
cim . porth duplo e para o exterior. até . ás 2
registrar até ás' 12 horas.
e objoetos , Para
.
, • ,
Nota-Saques para , Portugal e vales pos.
trios para o interior, nos dias uteis, até ás
2 1/2 libras da' tardo.
o o
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llireetorla de Meteorologia do MinIsterio da Marinha - Repartição da Carta Maritlrna - Resumo
meteorologico o rnagnetico do dia 23 de março de 1902 (domingo)
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METEOROS
-

OBSERVAÇÕES PEITAS UMA VEZ
'Ell. 24 HORAS
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3a.
6 a.
9 a.
1/2 d.
3p.
6 p.
9 p.
1/2 n.
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4

o
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758.98
759.05
760.45
75.9.80
758.71
759.01
700.07
700.06

22.3
22.1
23.0
21.9
25:3
24.1
23.7
22.9

19.84
19:45
19.95
21.29
.22.19
18.73
18.79
18.49

99.0 Calma, O
-,
98.0 NE'
. 2 Incerto
05.7 Calma p Incerto
87.0 SSE
4' I ncorto
88.0 SSE • 6/
c.,1
_._.
84.0 SSE
80.1 SE
4 Incerto
81.0 SE
41
--

Nevoeiro
Nevoeiro tenue
•- .
.
Nev, temi() baixo

-. - - ..
,10 -----N.
10 -----li.C.K.NK O - - 0.0 3.90 - - - - - -70.00
KC.KN.N 0 24.6 2.1.0 22.5 - -.-

Observações das Estações dos Estados a O h m. de Greentoich (9 h .07 02 a. t. m. da ~tal)

•

hm
--

Recife.. ..... 9.40 a 759.20 27.8
Aracajú...... 9.32 a 702.50 29.0
Florianopolis. 8.40 a 765.70 21.5
Rio Grande.. 8.32 a 765.20 22.6
.

19.84
20.71
17.50
18.24

71.0
69.8
92.0
89.4
,.

5
4
O
1

SE
ESE
Calma
NNW
.

•-•
• - ,
Incerto
Bom
Muito bom
Bom

- - ••
Novoeiro tonue
Nevoeiro tonue
Nevoeiro tenue
Nevoeiro termo

8
3
1
3

..
..
..
..

- 29.2 25.2 - - 29.4 24.9 - - 27.5 18.5 - - 23.4 18.9 -. -

-

-

•

Occurrencias

Na Capital calliram'elluvisco3 pela amanlilla intorvallol e choveu algumas VOUS duranta a noito.
Errata-M temperaturas maxima exposta, mama ft sombra, o mirim% do 21 de rauço c/arreato, que não sa.ltirant publicadas,
foram rez7pectivamento 25. 07, 250.7 o 230.4.
RESULTADOS MAGNETICOS DA ESTAÇÃO CENTRAL
Não 4ouvo observaço por ser domingo
Errata-A inclinação magnetica a 21 do marçe corrente, foi -13^.338 e:não-13039' 08", cem° foi publicado.

OBSERVAÇÕES A OhM. DE GRW. FEITAS PELOS CAPITÃES DOS PORTOS ( 9 h0701 T. M. DA CAPITAL)
POSTOS
DE OBSERVAÇÃO

Belém,
S. Luiz
Pa.rnahyba
Fortaleza
Natal.
Pa.rahyba.
Rocint.
Maceió
Araeajú .
S. Salvador
VictOria
Santos
Paranagt0.
Florianopolis
Rio Grande
Itaqui

ESTADO DO CÉ0

Encoberto .
encoberto''
Quasi limpo
Meio encoberto
Qua,si limpo.'
Quast encoberto
()mui encoberto
Limpo •
()nas' limpo
Qqasi oncoberto
Limpo.
lencoberto
Quasi encoberto
Limpo
Qua,si limpo
Quasi limpo

ESTADO
ATMOSPI1ERICO

Sombrio. .
BOM •
Bom
Bom
Incerto
Incerto
Incerto
Bom
Bom,
Bom
Claro
Bom

METEOROS

• 1,

•

Nevoeiro tona° alto
Chuviscos •
Nevoeiro tenue
Nevoeiro tenue
Nevoeiro temia baixo,
Novoetro tenue alto
Nevoeiro teime
- ,

Muito bom ricial I

Bom

Nevoeiro toou°
Nevoeiro tenue alto

•
Em Jaragutt cahlram ligeiros chuviscos hontem a noute.
Em Santos chuviscou hontoin a noute.

OCCURRENCIAS

•
DIRECÇAO DO
VENTO

ESE
ENE
ENE
SE

, S
E

SE

E
ESE
ENE
SE
NNW
ENE

FORÇA'

Aragem
Fraco
Regular
Fraco .
Fraco
Fraco
Regular
Fraco
Fraco
Fraco
Multe fraco
Calma
Muito fraco
Ca,!ma,
Bafagem
Muito fraco

ESTADO DO
MAR

Tranquillo
'
Chão
Chão
Peq. vagas
Chko
Chio
chão..
Tranquillo

Chão

ESTADO
AT5.105PIJERI CO NA
VESPERA

Bom
Bom
Claro
Va.riavel
Bom
Encoberto
Incerto
Bem
Bom
Variavel
Muito bom.
Variavel
Má.to
Bom
Bom
Muito bom
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Observatorio do Rio do Janeiro - Boletim Moteorologico - Dia 21 do março de 1902.
cÉo

VENTOS

HORAS

1h. na....
4 h. na....
7 h. na....
10 h. na....
1h t
4 h. t
7 h. t
10 h. na
Médios.-

Tensão .o i Humidade
Barametro Temperatura
vapor 1 relativa
a 0°
centigrada

756.3
755.7
756.8
758.1
757.4
756.5
759.0
758.8
757.32 1

24.2
23.4
23.8
24.3
23.3
23.3
23.0
22.6

23.49 1

-

ej,
o

Nuvens

Direcção

tn

D2 •

.., e) O
$24-,2
e3
ee t,-.
i> .';
'50
C) el)
f.

.Jd

PI
O

o
ca

00
r3 ;,.o.,
P4

Ao
CD

/
20.2
19.2
20.0
18.4
18.5
18.9
17.3
16.5

90
90
91
82
87
89
83
77

1.2
0.0
0.0
11.1
6.6
6.6
1.0
2.0

18.62

86.87

3.6

Nullo
Nullo
SE
SSE
'SSE

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
• 1.0

KN
KN
KN. CK
CK. KN
CK. KN. N
CK. KN. N
CK. KN
CK. KN
11n•n•

Extremos da temperatura: Maximo, 4h. da tardo, 25, .0; minimo, 7h. da manhã, 230.1.- Ozone: 7 h. da m., 1.
Eva,poraçã,'o em 24 horas, 1m/r0,6.
Chuva cahida: ás 7 h. da manhã, gottas. Total em 24 h., gottas..

Observatorio do Rio de Janeiro - Boletim Meteorologico - Dia 22 de março de 1902.
CO
É

VENTOS
HORAS

Barometro Temperatura
a 0° centigrada

Tensão

do vapor

Humidade
relativa
o

1 h. na....
4 h. na....
7 h. na....
10 h. na....
1 h. t
4 h. t
7 h. t.
10 h. na
Médios

759.0
758.6
760.0
760.7
759.8
759.3
759,3
759.6

22.8
22.4
22.6
24.3
23.6
23.6
23.0
22.6

18.8
18.4
17.1
18.8
18.7
18.5
18.5
19.5

91
91
84
83
86
87
88
95

1.0
0.0
3.3
5.5
5.5
3.3
2.0
1.0

759.54

23.71

18.54

88.1

2.7

Nuvens

Direcção

i-I114
NW
Nullo
NE
NW

SE
SE
SE
SW

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

CK
CK
CK
CK. KN
CK KN
CK. KN
CK. KN
K. KN. N

1

Extremos da temperatura: Maxim° 4 li. da tarde, 24°,8; minimo 7 h. da mahã, 21 0,5.- Ozone: 7 h. da m., O; 7 li. da n., 3.
Evaporação em 24 horas, 0,9.
Chuva cabida: ás 7 h. da manhã, gottas; 7 h. da noute. 17." 1 /r°,74. Total em 24 horas, 17,T°P2,74.

Externato do Gymnasio Nacional-Neste estabelecimento são, ama-

do Gymnaslo NaEscola do Realengn - §ogunda- Internato
- Effectuam-se no dia 26 (quartanhã. ás 9 1/2 horas da manhã., admittidos a feira, 31 de março corrente, haverá, nesta cional
feira), ás 11 horas da manhã, neste internato,
prova escripta, os alumnos do 1 0 ao5° armo escola, reunião do conselho de instrucção, os
exames de portuguez, franeez, inglez e
que requereram exames de francez, inglez, afim de tratar-se da abertura das aulas.
mathematic%
do 3° anuo.
geographia, allemão e historia.

1
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Obituario— Sepultaram-se
no dia
5. Maiores
de
12
annos
de março 55 pessoas, fal/ecidas de:
Menores de 12 annos
Accosso pernicioso
Febre arnarella
Variola
Outras causas

1
, 3
1
37
42

Nacionaes
Estrangeiros

..

36
12
42

Do sexo masculino
Do sexo feminino

• Maiores do 12 annos
Menores de 12 annos ..

' Indigentes

@anta Casa da Minericordia
—O movimento do Hospital da Santa Casa da
Ilisericordia, dos Hospiciaa do Nossa Senhora
da Saude.. de S. Joao Baptista, de Nossa
Senhora do Soccorro e de Nossa Senhora das
Dores, em Caseadura, foi, no dia 14 de março
do 1902, o seguinte :

Existiam
Entraram
Sahiram
Falleceram
Existem

1.096
34
26
12
1.092

841 1.937
19
53

26
52
2
14
832 1.921

14

Access° pernicioso
13eriberi
•.
Febre atnarella,
Febres diversas
Variola `
Outras causas

2
1
4
4'
1
47

O movimento da sala do banco e dos oong aitorio g publicas foi, no mesmo dia, de 669
consulte ntku, para os quaes se aviaram 872
receitas. .
Fizeaa,m'-se 55 extracçõe.s do dentes.
— No dia 15:

59
.. 42

Nacionaes'
Estrangeiros

17

59
Do sexo masculino
Do sexo feminino...

33
26
rio

Maiores do 12 anos
Menores do 12 anuas.. ,

36
23
59

Indigentes

15

— No dia 7:
Febre amarella
Febres diversas
Outras causas

3
1
38
42

Nacionaes
Estrangeiro s

23
19
.12

Do sexo masculino
Do sexo feminino

21
18

4
42

=111

Existiam
Entraram
Sahlram
Fallecoram
Existem

1.092
18
11
11
1.088

832 1.924
17
35
5
16
5
16
839 1.927

O movimento da sala do banco e dos coosoltorios publicas foi, no mesmo dia, de 100
sonsultantea, 'para os quaes se aviaraui 105
receitas.
Fizeaam-se 2 obturações do dentes.
-= No dia 16:

Existiam
Entraram
Sabiram
Fallocerarn
Existem

1

2

4

19

— No dia 6:

— No dia 17:

42

20
22

42
Indigentes

29
13

1.088
22
13
7

839 1.927
21
43
15
28
4
11
841 1.931

4
E.

g

841 1.931
20
50
80
26
12
6
829 1.889
-O movimento da sala do banco o dos consultarias 'Milicos foi, no mesmo dia, do 834
consultantas, para os quaes se aviaram 9I;b6
receitas.
Fizeram-se 43 extracções do dentes.
Ezistiara

Entraram
Saldram
Falleceraul
Existem

1.690
30
5.;
61
1.0601

MARCAS REGISTRADAS
N. 3.313
Augusto Norsback & Comp., negociantes
estabelecidos nesta praça com fabrica e commoreia de Cigarros á rua do Gonçalvos Dias
n. 18, vem apresentar á moritissima Junta.
Commorcial a marca acima coitada adoptada
pelos suppl [Cantes para distinguir os cigarros
do seu, fabrico o commercio a qual consisto
ao seguinte: Uffi rotulo grande dividido em
cinco rectangulos, um maior e quatro menores aos lados. No reetanaulo maior em
um circulo, • Vê-s0 Qul um vasto rampa rodeado do montanhas a figura de urna mulher
contada em um Iscara, amido na mão direita
um elgarros fumeg nte, o abaixo desta em
typos grandes a p kiavra, Premiados, em duss
fachas superior o inferiormente em sentido
eurvelineo os dizeres Cigarros Espeeiaes.
Aos lados deste reetangulo na parte inferior
veen-se dons pequenos circulas com os a3.100
o na inferior em um 10 o em outro 20. Nos
dous restangulos menores que ladoam o maior
la-se a firma, dos supplicantes—Augusto Nersbach & Comp. lua Gonçalves .Dias 18 o nos
domais superior o inferiormente o sekuinto
20 ciganos 20.. Superiores.Â rafariaa lu troa
•ora unia poios supplica,ntes em forma do
carteirinlia, ou maços que contiverem os cigarros lio sou fabrico o cominarei° podendo
variar mu COls (38 o dirnensõos, agia do bom
distinguir o melhor g ‘ranür os seus direitos
de propried ume á de coulalercio. Achava-se
colada, urna estampilha de300 réis inutilizada
da seguinte fôrma- Rio do .1a,neiro,3 de fevereiro do 1902.—Augusto Nersbaelt & COMI).
Apresentado na Secretaria da Junta Commoreál da C Titia , Feder ti ás li horas da.
manhã. do 3,.d.e favore.ra do .1902.-0 secretario Catar de Oliveira.
Registrada sob n. 3.313 por despacho da
Junta Commercial, em sessão do lusjo. Pagou
• no primeiro 'exemplas 6.609 • do sello por
estampilhas. Rio do Ja.noiro, 20 de março de
1.002.-0 seeset •,rio Cesar de Otive;:ra. Achava-se, ao lado o carimbo da Junta Commercial.
,
•
N. • 3.3 a 7-

ainSa. sosapiim Gnmes, estabelecido nesta
isaaça a sua J ,3S. Jo6 il. 48, cola cmainercio O r.lb 'ica d .S licores e xaeapos, valo all.'0e.Ont'e a esta janta a sua anu . C.% acim calO movimento da sala do banco o dos coo tad a adopt id. pci, supPlie
tnto parst distinsoltarias pablicos foi, no rnesino'ilia, de 110 guir s, babida,--Agirkpé Espoai
d do Loura-a:1e
consultantes, para osquaes se aviaram 505 ssu cominorcha a, qual consisto no soguinte:
receitas.
Um rotulo em sentido oval, vendo-se no
c intr.) uns graade cacho de uvas o na
Fizoaam-se 42 extracçõss de dentes.
1.090
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parto superior, em sentido curvelineo, os
dizere4;Aguapé,Especfal o inferiormente a palav maca será usada pelo
supplicanto nos barris dein:doira do divor- Externato do Gymnasio Nases tainaulios, em p,pas o garrafa.s, pailona°
cional
variar eia cõres o dimensões, afim do bom
EXAMES
DE ADMISSÃO
distingui? o melhor gaçafitir os seus di:mitos do propriodado e commorcio. EsDe ordera do Sr. director faço publico para
tava collada uma estampilha do 300 reis,
inutilizada da seguinte 'fôrma: Rio da Ja- conhecimonto dos interessados que do dia
noivo, 17 de fevereiro de 1902.— José Joa- 17 ao dia 31 do março do corrente, ás 2
horas da tarde, acham-se abortas nesta secrequinz Gomes.
Apresentada na Secretaria da Junta Com- taria as ioscripções 'para exames do admissão a qualquer armo do curso.
marcial da Capital Federal, ás 11 ho..as
Soc.reta,ria do Extornato do Gymnasio Namatilia de 17 do,fes-eroi .:o de 1902.-0 secre• cional, li março do 1902.— O secretario,
tario, Cesar dá 'Olit:eika.

EDI.TAES E AVISO

Paulo Tavares.

Registrada Sob n. 3.317, por despacho
da Junta . Commorcial, em sessão do hoje. Externato do Gyrunasio NaPagou no primeira . exompliar G.600 do
cional
adio por estampil1ias.l1Rio do Janeiro, 20
• MATRICULAS
de março do 1902. — o' secretario, Cesar de
Oliveira. Achr.va,se collado ao lado o carimbo
Do ordein do Sr. director, faço publico, para
da Junto. Commorcial: •
conhecimento dos interessados, que se acham
ti
abertas as matriculas dos alumnos deste
extorne f,o atnS o dia 14 de abril proximo.
See-etaria do Externato do Gymnasio Na'
cional, 21 do março do 1902.-0 secretario,
•,/
(.
Paula 2'avar'es.
ALFANDEGA . Do 'RIO DE JANEIRO .

Marca ACL—HCH: 5 volumes ns. 1:322/26,
consignados a • John A. Finlay, vindos polo
vapor inglez Danube, entrado em 18 do fevereiro do 1902, rotulada com os dizeres :
A. _MAM— Manchester r— Cottage Fed.:
. Marca cn : 5 volumes; ns. 191/5, consignados a C. N. Lefebre; ' vindos pelo vapor
.inglez Magtialena, entrado em 21 do janeiro
do 1902.
A analyse .do producto, contido nos volumes
mencionados, revelou a' existencia de acido
borico.
• Alfandega, do Rio do Janeiro, 24 do março
de 1002.-0 Inspector, Tionorio Alonso Da.
I

pt:sta Franco,

Contadoria da Marinha
PAGADORIA

Do ordem do Sr. contador, scientifico aos
interessadas no recebimento do quaesquor
quantias, provenientes ' de vencimentos ou 4,
contas relativamente ao exercido do 1901,
que se apresentem nesta pagadoria, até o
dia 27 do corrente, MIM do-evitar que ir.os
vencimentos ou contas' caiam em exercido
findo
Pagadoria da Úa,rinlia, 20 de março do
O escrivão, Apolknario Gomos de
Instituto Nacional de Musica 1902.—
(.
'Carvalho.
Ronda do dia 1 a 22 do março
coNowso DE ADMISSÃO
4 , 085 : 179$364
do 192
F ..ço' publico que no dia 26 do ar:Tonto, á,s Direcção Geral de ContabiIdem do dia 24: • • fr
11 horas, realizam-se os concursos de harpa,
lidade da Guerra
239:884124
Em papel
violoncello, contrabaixo, flauta, oboo o clari67;805$276
Em ouro
Scientifico aos interessados no recebimento
neto, devendo sr chamados os candidatos,
'
accurdo com as -listas affixadas na por- de quaesquor quantias, á conta' do exercicio
307:688$400
de 1901, que se apresmtem até o dia 29 do
taria do illSàGuto.
Secretaria do Instituto Nacional de Musica, eorronts afim de ovitar que caiam em ex4. 392: 867$764
•
21 tio março de 1902.— O secretario,. Arthar orcicio findo.
•
Em 24 . do março do 1902.H3 director.
(.
EM igual periolo 4. 1901... 3.387.:950$871 Tolentino da Costa.

•RENDÁS 1.1113LICA3

Carlos Corrêa da Silva Lages.

RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS OERAES
NA CAPITAL FEDERAL

Institut,o . Nacional de Musica naboratorio Chimico
CONCURSO DE ADMISSÃO

Arrecadação do dia 24 do
• março ee 1902... .....
Do 1 p, 24
Em igual , periode r do armo
"
pa,s.sado

31:817M84
publico que nos dias .24 e25 do cor373:330$325 ,rooFaça'
to, As 11 horas, realizam•so os concursos
,ir 1, 2a o ,`P épocas do piano, devendo com293:364712 parce,r tolos os c in.iidatos quo se acham
ins ;ripais n as diversas listas affixad •is na
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL
Por taal a do Instituto.
Secretaria do Instituto Nacional de MuRoda arrecadada d.) 1 a
1.283:42&i121 se a 23 do março do • 1002.— O secretario,
22 do março da 1902
(.
Idem ideai dal dia 24
60:583$340 Arlitur Tolcntino da Costa.
1.344:011$76f
Em igual periodo do 1901... 1.412:93072
RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL

Renda do dia 24 do março de 1002
if

ifiter10"

17:055$320

Cmsumo
4:164100
Fumo...,
, 2:4678600
Babbla.s
Phosphoros....;, 25:006000
-2:820000
E. pliarmacou742,000
Coas. ...... J..
2908(100
25a000
2•280a000.

Bongalas
Itegist-os

33:213.:P00
4:799 ..s527
213•:;,)00 ;

Extrata-Minaria,
Depositas
Ronda com aplicação espoial
' Ronda do 1 a 23 do março..
;
•

ji

488,:•.887
• 6();:a-;:i • •a ii
1.2s3421
'
"7":
34

0 1 :.jej.""
41

flarandega do 1.-Zio de Janeiro
O inspoctpr,
accôrdo com a circular
n. 16, de 11 do março do 1897, faz publico
Laboratorio Nacional de Analyses, julgou nocivo á sande publica o seguinte produeto :Presunto', vindo do Southampton nos vapores e datas abaixo enumerados, encapado
em panno branco ou em palmo listrado do
azul e • vermelho, trazendo os seguintes dizeres impressos : C. Mortais — .Une
Yorkshire—Tram— London, com as marcas e
consignatavios segnintes
' Marca FM & C. •dous volumes, consignados
a Fo:aunato Menéros Corri., •vindos.pelo
vapor inglez numes, entrado em 3 de Leverei .a) da 1902
Marca A&B : 5 volumes, ns. 0338/6512,
consignados a Araujo & Bastos vindos pelo
vapor inglez Magdalena, entrado em 21 de
jauoiro de 1902
Marca CDp—M : 6, volumes ns. 178/83,
o° nsignados 41 Coolho Dias & Comp ., vindos
polo mos ,!c) yapor e • na mesma data
Mapca. CNIC 4 volumes, consignados a
Casta Marques & C ,mp., vindos pelo mesmo
vspar e na ma ma dat ;
Marca CPS : volumes, consignados a
Constantino Pereira dos Santos, vindós polo'
RI031110 vapor e na mesma data ;

maceutico

l De ordem do Sr. tenente-coronel presidente
aa Commissão do Compras deste laboratorio,
para cumprimento do aviso 'n. 30, do 17 do
terrento, do Ministerio da Guerra, faço publico que a MOSM3, commissão se reunirá no
44lia 2 de • abril proximo, ao meio-dia, na
Sala da directoria do mesmo laboratorio
para o recebimento do propostas para o
fornecimento da :drogaS o productos pharMaceuticos nacionaes, do conformidade com
a.S condições que se acham publicadas no
Mario Official de 6, 8. 11, 13 c 16 do fovotoiro ultimo, sendo indispofisavel O. apresentação das amostras das drogas no acto da
ooncurrencia.
Commissão do Compras do Laboratorio
rhimico.Pharmaceutico Militar, 21 do março
de 1902.— José , Antono de Azeredo Vianna,
éseripturario, secretario da commissão. (.
Directoria Geral dos
j Correios
CONCURRENCIA, . PARA FORNECIMENTO DE
CAIXAS PARA COLLECTA E RESPECTIVAS
BOLSAS
'

Do ordem da Sr. director geral faço publico que, dentro do prazo do 60 dias, a contar da data da presente edital, esta sub-directoria recebo propostas em carta fachada
O lacrada para o fornecimento de caixas do
conecto, edil; as competentes bolsas, do systema mais aporfoiçoado; devendo os senhores proponentes apresentar, os desenhos, o
descripçao- minuciosa das mesmas.
As propoStas devem ser selladas de aocorda .com a lei do solto em viger, o devem
ser os:criptas cora tina preta, não contendo
emendas, 2-Muras , borres ou: „qualquer defeito que possa occosnar duvidas futuras.
A abertura das propostas que forem recebidas realizar-se-ha no dia seguinte ao en;
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cerramento, á 1 hora da tarde, no gabinete
da • sub-directoria, ficando desde já os Srs.
proponentes convidados para assistir a esse
acto.
• Sub-directoria dos Correios, Capital Federal, 30 do janelro de 1902.— O sub-dire
ctor, J. G. de Miranda e Horta.

•

Do ordem do Sr..Dr. director geral faço
publico que, attoodondo-se aos pedidos de
varias proponentes, fica p •orogado por mais
30 , dias o prazo para a concairrencia do que.„
trata o edital supra, terminando, Portanto,
essa concurrencia no dia 30 do abril proximo.
• Sub-Directoria dos Correios, Capital Fedoral,. 19 do foveroiro •de 1902. subdirector, J. C. de Miranda e Horta.;
EDITAES .
'Tribunal Civil 'Criminal
.
cAMA.RA. COmmERCIAL . •

prazo de 30 dias, aos credores de J. C. Pedrosa para dizereni sobre
o pecCdo de rehal,ilitação pelo mesmo regue-,
rida, na• fárma abaixo

• De eitaçao, cora o

• O Dr. José Luiz do Bulhões podreira, juiz
da Camara Commercial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Verloral, etc.:
Faz sabor aos que o presente edital virem
que, por este juizo o eartorio do escrivão'.que
esto slabscrovo, processam-se os autos; de
fLaloncia do J. C. Pod.roszt o orayor parte
do mesmo lhe foi'
o
a potiçao do teõr
sesminto
: Exm. Sr. 1)r. juiz da Camara
a
Coramereial.—J. C. Pedrosa, por ter sido
julgada cumprida a. sua . coocordata, vem
.requeror a V. Ex. it expodição 'do editaes
de imilabilitação, com o prazo o normalidades,
'lekaoS, ouvido o Dr. dura lor das massas fiai:,
"lidas.' Notos tez:MOS. P: deferimento. Rio.
. do Jánoiro,• 22, do março de \ 1902.-J. C.
Pedrosa." (Estava legalmente Sol lada). Dospa-:
cho : Sim. Rio, 22 do Março 'de 1002. —B.„
Pedreira. Ern Virtude do • 'quó so •passou opresento edital polo taaor do qual citam.sceo
credores do 'J. O. PodrJsa para, no prazo
do 30 dias, dizerbin sobro o pedido do rel yibilittçãti pelo mesmo requerida, sob pena de,
á revelia se prccoder como for do direito.
E, Para constar,passaram-se este o mais dotas!
'do igual toor, que sorão. publicados e aflitados na !briosa da lei. Dado o passado nesta
Capital FodOral aos' 21, do março de 10O2.—
Eu, Francisco do Borja. do Almeida Corto,
Eu,
Real. escrivão. o .subscrovi.—José, Lue.:

13ullg3es Pedreira.

(?

•

cónvocaça dos credores de Figueiredo
Comp., para se reunirem na sala dasauca dós Inval'idos'
encs deste jui zo, á .i-o
W4f.
n. 108, no dia 3 de abril prox:baro,
2 horas da tarde. afim de ,rer,•ficareá.
erclitos e, estes approvados, assisUrem
le tara do ,parecer da comWssrto de syndicana'a da cessa° de bens pelos mesmos :nipe••
Irada, naiiirma abaiwo
O Dr. JosO Luiz do Bulliõos Pedreira, juiz
•da Camara Commorcial do Tribunal Civil e
Criminal da Capital Federal, etc. , • Faz sabor aos que o prosonto edital virem
que, por esto juizo o cartorio do oscrivão rpm
esto' subscreve, , processam-se os antas' de
coSsão do bens impetrado, por Figutaredo
Comp., os gumes foram iniciados coma potição
do teor sógunate: Esmo Sr. Dr. prosidoo ;o da
Carna,ta, CO m :ume ial — ig ei (S.c Comp. ,
negociantes nesta praça,- á rua do Rosario
n. 133, com firma inscripta na Junta Commoreia!, sem titulo do obrigação morcutil,
protostado , por falta do pagamento, VO''
pelo prosonte, nos termos do decreto n. 917,
de 24 de obril de 1820, art. 131, o para os
fins abi estabe.locidos, fazer cessão do todos
os bens que possuenows sons criadores para
que por alies se paguem o fiquem os supplicantes exonerados da responsabilidade que
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toem. A deliberação à quo foram levados os
supplicaniks é uma consequencia Movitaval
daeossão de bens riaquerida pela firma Souza
Alvo; & Comp. Assim é que são este; os
unicos credores que toem os' roquorentes,
por. lettras que os sappiicantes accoita.riam o que, - descontadas por Souza Alves
& Comp. • em 'eStabolcoimontos banca.rios
desta. Cidade, não podam proseai:mento sor
resgatadas poios supplican toa, . pula, falta
do iminorario, doteorninada polia Salta de
transacções, vista a. parztlys aça° do commareio o difficuklado de recebimento do
quaatiaa que lhes são devidas. StleeetiO ainda
que a Uma reqtuarente, atteata a sua fonda,ção, tem do ser naturalmente absorvida na
liquidação daquel/a,, pois todos os membros do
firma Figueiredo & Comp. ofazondo parte da
flama . Souza, Alvos & Comp., ' devem 'sons
bons presentes ser aorecadadoS na cessão do
bons 'a, esta, maximo não to ido, com ) já
disseram, immodiatamen te outro c rodor,corao
co verifica, do balanço junto. Nestas condições os Supplicantes relatarem que, distrlbifida esta a nu, dos juik s da cornava rine
V. Ex. proSide, o conloogrindo esto d ) altogalo halo. do 'proceder na . Nona da lei:
P. deferimento. Rio da, Janeiro, 17 de
março de 1004—Figuss:redo (S.; Comp. (Estava
legahnente selada.) D.33paCho: Ao- Sr. Dr.
B. Pedreira. Rio. 17 do março de .1902. —
T. Torres.. Delpaalto: D. A. á coaclusão. Rio,
. B. Pedreira. Distri17 de março de 1902—
buição: D. a C. Real. em 17 do março de
1902.— O distribuidor, J. Conceição. Subindo
o; autos ái eonolusão; nanes foi proferido
despacho notneand.o membros da coa/missão
de synalicanCia os Drs. Arthor Feoroiro, de
Mello e Eugenio do Nascimento Silva, que
assignaram O' respectivo termo. ' Feitas, por
ostes, as diligencias legam, ora por parto dos
me;m0s lhe foi dirigida a petição do teor
sogainte: Exm. Sr. Dr. juiz da Camara
Co narnercill (Dr. Bulhões Porlroira)— Os syndicas nomeados na USSIO de bons do Figireirodo & Comp. requerem a V. Ex. se digoe
mandar publicar o; odi toes exigidos por liai.
PI deferimento. E-lo de Janeiro, 19 de
março do•1902..—Eugenio do Nascimento Silva,
syndico. (Estava logalmento solialia:) [acapacho: Sim. Rio, 19 do março de 1902a—,
13. Pedreira. Em virtude do que se passou' o
presente edital pel a teor tto qii al co ovocaiu-se os credores do Figueiredo kçc Comp.,
' para se reunirem na sala das aulioncias,
tlesto juizo, alo rua dos Invalitlos n. 103; no
dia 3 de abril •proximo, ,ás 2 horas dá tarde,
alim de verificaram oskreilitos e, estes appraa
Vades, as iistirerà r't leitura do parteser da
donunissão do syn licancia da cessão de bons.
poios mesmos impetrado, na fôrma do
art..135, de acento n. 917, do 24 de outubro.
il'%_ri
1890, Sob pena do a rovetra se prossaler,
co o for de direito, sobre ' a alta cessão do
i.13 S. li,para constar, passaram- zo osto e roais
dotas de ignal teor, que serão publicados o
atroados .- na fórzna da lei. Dado o pass alo
neÁta, Capitai looderal, aos 20 do m aro do
1902. I.,:•nz, Fr.ttni,wo da Boda do AIrtioida
Ciirte Real, escrivão, o sub.icrevi.' ....W Luis
dá 11 allic3e3 :Pearem.
•

que, tendo procodido á classificarão dos
croditoa respectivos, segundo as categorizas
dos arts. 07 o seguintes do docroto n. 917,
, do 2, Lde outubro de 1390, com a assistoncia
.conunisstio fiscal, que a. mesma assigna.veren
;apresentai-a a V'. Ex. e requerer o sou julgamonto, caso, depois do comunicada por
elikatpelo espaço do 10 dias, contados do
sua puialicação, não se apresento c'ontra nula
Octana:aça° alguma. .13 . deferimento. Rio,
2$ do-fevereiro do 1902. —ointnoin da Mella, advogado. (Estava legalmente sei bala.)
Despacho: — Sina. Rio, 27 do foveroiro do
1202. -4. de Oliveira.,"

,
o prazo de 10 dias, aos credores d.:? José Pinhe;ro Coztho, para diz Jrent,
sobre a classifi"ação de ceai:tos junta aos'
autos, na I;irina aba,..rà

De ebtacao. Copt

O DY. José Luiz do Bulhões Poiroira, juiz

Camara Commorcial do Tribunal Civil e
Crimiaal da Capit, d Foierol, etc.:
Faz Sabor aos que o presente edital virem
que, ator cate juiz .) o enriaorio do oserivão
que esto subscrevo,' processam-se Os autos de
falloncIa . de .14)&1
Coelho e.
parte dos syndicos, Lie foi dirigida a petição
do teor seguinte:—«Ilitn. Eni, Sr. Dr. juiz
daCamara. Comruereial—Dizera os syndicos
da, missa 'a Unida do JOsé Pinheiro Coelho
da

2261

Classificação de cred• tos da fonans;oz di joSè
.

.1xfnhe:ro Coelho

dredorbs privilogiados— Por alugueis :
Mau .ml 13/4aCisco dos Santos Deveza
2:504000
Por dePos Au;
Miguel Alatoado da Silva Braga 1G:G10000
Credores chirog,rapharlos:
.Teruoymo da Silva Guimarães 7:200000
5 :40:),000
José 10 MireaLia Outoiro
Ribeiro & Fanzeros
: 3ormoo
4:810000
José laorgos Fauzeros
GregOrie Aptonor do Oliveira 2785a090
Antonio Monteiro de Moura Ju2250$00
maior
Mano4 Francisco OS Santos •

2:2504)00
Doveza 2: 000.(100
Alexandre 4.96 Riboiro ••
Francisco Antonio Gonçalves _
Manool JnaCtUipi Fornandos..,
1 95000
Josa dos Reis da Silve Pereira 12:001000
Crodoaes por hypotheca :
24:O00 )00
Antonio Luiz de Souza
Salvador do Sarau a
''' *
Rio do ,Janeiro,
d4 :°()4'd°
de fevereiro 1o19,21)—
Manoel, Joaquim Feracinti. Pranetsco Antonio Gon p -INes: (Estava legalmente sellada.)

EM virtude do, 'que so passou o presente
polo teor do rimo eit am•a° os oradores do
J0 ti Pinli,eiro Ç; Oeillo, para, no pi azo do
10 , dias, dizerem sobro e .classNação do
creditoa, sob pena do mi rOirdia se. proceder
co 'co for do direito. E, pari constar, passaran2-se este o m is dons do igual teor, que
scasao publicados , o atrIxadoS na fóruns, da
lei. Dado c'passado num -Capital Federal,
em 24 do março ijo 1901. E eu, Francisco de
Boda, do Airooidza. COrte 'Real, escrivão, o
subscrevi. —Tose; LW.; de Bulhões Pedec:ra,
De elueiro, com o ¡+» .azo de 10 dias, aos credores-da fiAna T. Benito Martfnez tec Comp.,
esieblec&la l i-Wz da Uruguaylna m. 13.
„para,dentro'claquelle praz), 'tuo córrerd em
cartorío, nos ters do- art. 143 do decreto a. Dr7;, de, 24 de outubro da 1890, dizerem sobre+, o ped do , de homologaçao
conoordata feita, pela ntesuut firma com os
_seUs erelores; na fUrnza aba/se para os fins
dos arts. 120 e ',segu;ntes do cita lo decreto n. 017
•'

•

O De. Ataulfo Na,polea de Paiva, juiz da.
Camara Commiarciala do Tribunal Civil o
Criminal da Capital Pe./orai, etc;:
Faço saber aos Too o presontk edital do
citação virem Orn koino, por parte do T.
limito Martinez Consp., foi dirigida ao Sr.
presidente e a mim dist oboida pdtição do
teor seguinte : 4 'Sarna Sr.Dr. presidente
da Ca nora Commorci. — T. Bonito Martinez & Comp.. astabelocidos no 4a • praça,
tinido a soa firma dovid amoato registrada,
aa. requ ;ror a V. Ex. quefaça
insLruir o poeseotaa p.o. mordo3 juhos, afira
do siac homologada a sua concordata extrajodici (doe. n. apoia Ia. antes oie proveito (doc. n. 3). por numero legal do crodore,s, como se -verifica da relação geral
os onosmos (doc. ,n. 4) e, expedidos os
editam de estylo, proluza afinal a ineSma
•

1

120 2
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concordata todos os effoitos do art. 128 do
decreto n. 917; do • 24 da woutubro de 1890.
Assim pedem deferimento: Rio de Janeiro,
12 .de noo.rço de 1902.—Por peocuração de
T. Bonito Martinez Comp., José Benito
Martino:- (Estava sellada)—Dospacho : Ao
Sr. Dr. Ataulfo. Rio, 13 de março do 1902.
—T. Torres. Distribuição—D. a Puna, em
13 de março do 1902.-0 distribuidor, J.
Conce:'0"o. •Etn virtude, do que so passou o
presente edital com o teor do qual são citados os credores da firma T. Bonito Martinez Comp. para, dentro do prazo de 10
dias,quo correrá em cartorio, nos termos do
art. 193 do decreto n. 917, do 24-de outubro
de 1890, dizerem sobrenpedido de homologação de concordata feita pela mesma firma
com os seus credoras, na forma o para os
fins dos a,rts. 120 o soguintes do citado decreto n. 917. E, para constara passaram-se
este e mais dous. do ' igual teor, que serão
:publicados e" affixados na fôrma da lei pelo
porteiro dos auditorios, que de assim o haver
cumprido 1 ;orará a compotento certidão,
para sor junta aos autos. Dado e passado
mesta Capital Federal, aos 13 do março de
11902. Eu, João do Souza Pinto Junior, eacrevonto juramentado, o escrevi. Eu, Joa,quico Benicio Alves Penca, escrivão, subescrevi. — Alaulfo Napole.s de Paiva.

PARTE• COMMERCIAL
cantara! S'yn.diezeol dos Corretores de 14"undos Publieos
Capital. Ire.-loral
CURVO OFFICIALDE CAM.3 I0 E MOEDA METALLICA

• 90 tlIv

A Camara Syndical dos Corretores do Fundos Pablicoa ti; Capital Federal, em sessão
desta data. resolve admittir á venda em
Bolsa e á rotpectiva cotação officio1 os titulas lin arimeiro emorostimo contrahido pela
Companhia do Fiação e Tecelagem Carioca,
na impot%annia do mil o oitocontos contos de
réis, dividido ora 9.000 debontures do valor
nominal, cada um, dá 200$. vencendo- o juro
armila! do 7 °/a, pago por semestres vencido:
nos dias 30 de abril o 31 do outubro do cad.a,
anisa 05onaoa são designados pela. denominação do .1 4 sooio.
Na o :rataria desta Cam Ira acham-se ar.:
chi va lo: um spacimen, dos tioslos'dofinitivos
e dom ;is docamentos lega.es.
Socretasia da Camara Syndie ;1 da Capital
Fedoral, 24 do março de 19,12.--T. Claudio
da Silo syndico.
-A Camara Synd:cal dos Corretores do Fundos Pablim ; da Capital Fedoral. em sessão
do hoje, abolvem admittir á venda eia Bolsa
e á risos:Siva, cotação oficial os ti oitos do
s.o,guitlo emprestimo contraindo pela Compaa
nina iie Fiação e Tocelagem Carioca, na 1111p )m 'meia de mil o duzentos contos do réis,
dividi io em 6.000 debentures, sob a denominação de sogund ; serie, do valor notam ;I.
cada um, d? 200$, vencendo o juro do 7 °/.
anno, p tg,ot por semestres vencidos nos dias
30 da ,bril e 31 de outubro de cada. anuo.
Na Secretaria desta Cavara acham-se arChiv elos mm speo'»ten dos titules delluitivos
o domois documou.ns legaes.
.81)c:retido da Camara Syndiend,24 d.o março
de 1902.—J.. Clottd,o da Silva, syndico.
Janta dos Corretores do Mer
eadorias o Navios

A' vista

COTA(2 7.5ES DO DIA 22 Do MARÇO DE 1902
12 /16 1 12 1/69
Londres
Al godão em rama, P. sorte, da Parahyba,
$791
$793 8$109
• Pariz
por 10 kilos.
;.;98()
$976
• Haraburgo.....,
Dito idem Wein, do Penedo, 8$ idem.'
$725
• Italia
Dito idem, regular, de Sergio . ), 7,00 idem.
$'49
1, Portugal
Assuar branco, crystal, da Bahia, 250 réis
4$114 por
N'ova York
kilo.
•Dito idem idem, do Pernambuco, 260 réis
2$?.60 lom.
Valos de ouro nacional, por 1$000..
C ;fé typo n. 6. 4$763 a 4$83 ,1 por 10 kilos.
Dito idem n. 7, 4$493 idem.
CURSO OFFICIAL DE FUNDOS PU1314C08
Dito idem n. 8, 4:5153 idem.
Di:o idem n. 9, 3$813 a 3$881 idem.
Apolicos de 3 0 /0 (inscripOes),
670 mo
Faoinho, de trigo americana, marcas Conom
836jal00 docas, 19 s/o 31 por 2/2 sa,ccos.
Ditas geraes : de 5 0 /.. de 1:000$
9(12$1no
Ditas do Emprestimo de 1897,por t.
Dita idem idem., Castilla, 27$509 por bar9645000 rica.
Ditas idem idem i(lern, nom
Ditas do Emprestimo Municipal,
Dita idem. do Rio da Prata, marca Tou150$600 ro, 21$ a 24$:500 por 2/2 saccos.
do 1896, port
• 11$750
Comp. Melhoramentos no Brazil.
Np de Janeiro, 24 de março do 1902.—
70$000
Dita Transportes o Carruagens...
Baptista Deleluque, presidente.—Joaquim
1250)0 Jo(To
Dita Tecido S. Pearo de Alcali:tara
da Cunha Fi•e,ire Sobrinho, secretario.
176$O00
fiança
Industrial
..,
Dita Cá
osa
ltaas000
Dobs. Coar-ris Urbanos, de 200$
19%1)00
Ditos Bra zil Industrial
Capital Federal, 24 do. março do 1902.sJ. Claudio da Silva. syndico.
Companhia, Progresso
Industrial
Amanhã", não fun ceio n ará a bol ta .

Sobre

it
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• convidou para sea,reta,rios os Srs. Diogones
José Pereira dos Santos o Josa Joaquim rornandes que oocupaaam seus lagares.
O Sr. presidente disse que os fins da companhia já eram conhecidos pelos accionistas
em asaembléa geral prepara,toria que se roaLiou em tres do junho dá mil novecentos o
um e na qual foram lidos os eatatutos que
se acham presont os como consta da rospeciava
acta cuja leitura manda' proceder pelo primoiro secretario.
••
O S.a Manool Joaquim Feroaii 4es,4ncorporodos da companhia, podo a palavra, que lho '
O concodida polo presidente e disso: Sr. prosiden te. dovid.) • a multiplas irregularidades,
umas em extravios de' diferentes liva.os
companhia, livros de actos, de emissões, etc.;
falta do cumprimento da. clausula da parto
de directoresdo aat. 11 dos estatutosanmea
pôde esta companhia funccionar, isto' é, dar
inicio o. suas'operaçõos, si bem que •já tonlia •
p xga.) o imposto sob o capital da companhia.
l0:.):000$, registrado .na Junta Commercial,*
registro de itypoth :cas, impostos, rimo (mino
se vê no recibo it. 894. •do 26. de junho do •
1901, do Tho,souro Fodem,l, mijo • capital é
representado, como os Srs. accionistas são
sabedoras, Pola cart ...patente de sua invenção n. 3.3 To . do 1 -de junho de 1901, denornioadas «Adobo P ao sressos.
-A' -vista dá expoSto, tomei: a deliberação
do convocar esta' assomblOa, geral, afim do
inst ;Uiva dofiuitivamento esta companhia do
accorlo COM a lei das sociedades anonymas
e sfisido no valioso' concurso dos sons accionistas o di motores, que seaãá nomeados, ospo em breve, vôa a nossa empraza dar um
vigoroso impulso -á agricultura o lavoura,
uma das riquezas do
O Sr. Manoel Joaquim Fernamdes, findo o
seu discurso, manda á mesa uma indicação
dos munes dos Srs. accionistas que devem
servir : no p :Bueiro armo como directores,
conselho fiscal e supplontos, lista que sendo
lida pelo 1° secretario foi approvada unaulmemento.
Não tendo nánhum accionista pedindo a palavra para fazer observações, o Sr. presidente
disse que folgava em declarar, para todos 03
efeitos. installada, a Companhia Progresso
Industrial;deciarando empossados os' directo -es, cuja lista tinha sido approvada unanimeate o cujos nomes seguem:
•

Directoria

.
João Martins, Diagenos José Pereira dos
Santos o Manoel Joaquim Fernandes.
, Conselho fiscal
Eugenio iPinto, Alexandre Cataldo o João
José 'de Araujo.
Supplentes

José Joaquim Fernandes, Antonio Serpa o
Gaspar Jorio.
Dando por cone/atidos os trabalhos do installaçãos o Sr. presidente proferiu algumas
palavras: fazendo votos pela prosperidade da
companhia, I tvrando-se em seguida a presente acta que foi lida o approvada, sondo
convidada a Ines ;a assignar a mesma em
nome dos accionistas prosentes.
ACTA DA ASSEMIII,LA GERAL PE INSTALLAÇÃO Companhia de Seguros ' Mariem 25 os FEVEREIRO DE 1902
timos e Terrestres «PreviA CassaaraSyndical dos Corretores de Fundente
No dia vinte °cinco de fevereiro do mil nove.:
sàos Publicos da Capital Federal, em' sessão
ee hoje, resolveu admitir á venda em Bola centos o dons, no odiado da rua dos ourives
ACTA DA AVEMBLEA. GERAL ORDINARIA
d á respectiva cotação oficial as :loções da n.10,estando presentes.ás duashoras da tarde,
;
DOS ACCIONISTAS
Companhia Fiação e Tecelagem Carioca, do os subscriptores de aeçõos da Companhia ProA03 18 dias do mez do março de 1902, a
valoianominal, cada uma, de 200:;, em nu- gresso Indus ,,rial, em numere superior a dons
nac.ao 'de 18.00m, representando o. c ,ipital so- torço do capital subscripto, o Sr. João de 1 hora e 1/4 depois do melo-dia, . retinidos
Art.ujo j oliu (pio fosso iodicado quem pre- no escriptorio da companhia, ao becco das
•
cial de 3.600:0 1S000.
Canciolla: n. 2, primeiro andar, vinte o quaNaa secretaria; desta camara acham•se ar • á liS,3,! a sessão. vist, haver numero legal
chiva slos um .specimen das ea loaoa 3 tl soçass ;3111)3:.:Apt‘n.;.;3 e :o:liarem-se proonehiti is as tro neeionistas, representando 1.3 )1 acções,
forinaloladesame..ssirias para a installação o director, conselheiro Caetano Pinheiro da
O deotais documentos legues.
da COMp:01111.t.
Fon4le o declara quo, •ido a terceira convoSoèretaria da Camara. Syndical d
Por pràpulta do Sr. Eugenio Pinta foi vo- cação, o que é 's.ttestado pelos annuncios no
Federtai, março de 1902.— josd Clauclio da
tado para prosidouto O Sr, João Martins, eato Jornal do , ContozerM de 6, 11 o 14 do cor.
,syndico.

SMEDDES ANONYMAS
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rente, o ainda pelas cartas expedidas, na
ftirma da lei, aos accionistas do residencia
conhecida, está a assembléa, legalmente comastituida, po lendo deliber r, qualquer que
soja o capital representado pelos accionistas
presentes, o indic para presidir o te .ba.lhos
o accionista Sr. Dr. Lourival Souto. Sendo
a indicação acceita por unanimidade, asssa•mo o mesmo senhor a presidencia o convida
para' 1° o 20 secretaries os Srs. José Ramos
Perla ()José Gomes do Froitas.
Pelo 20 secretario é lida a acta da ultima
assembléa, que é approvada sem discussão).
O Sr. presidente diz que o fins da reunião
é, como consta dos annuncios da convocação,
a reforma de alguns artigos dos estatutos, o
convid a directoria a apresentar o projecto
da mesma.
O director Sr. conselheiro Caetano Pinheiro da Fonseca lè a exposição o . projecto
seguintes:
• Srs. accionistas — Tendo de entrar em
•XOCUÇãO em principias do proximo mez de
abril o regulamento da companhia do seguras,' areado por decreto n. 4.270, do 10 do
dezembro ultimo, á directoria, julgando do
cmvoniencia a alteração do algumas disposições dos estatutos p :ra adaptal-os ao novo
ragimen, deliberou convocar para asso fim
a assembléa geral extraordinaria.
Entre as disposições do regulamento. já
conhocid •ms dos Srs. accionist IS, as que a
dirac teria reputa do maior monta e que mais
do parto interesssam a companhia, são:
3< A 'limitação da responsabilidade do seguro em um só local, subordinada a 20 0/0 do
capital realizado ;
«O deposito no Thosouro do 200:000$, Podendo ser feito em apolico da divida pablica ;
«A determinação do emprego de capital o
fundo da reserva realizados.»
O deposito já foi feita do accardo com o
conselho fiscal„ visto não carecer de reforma de estatutos, nem affoctar os interesses
soei mes.
Para que a esphora das operações de seguro não fique po: domais restringida, resolveu a directoria propor-vos a tr mnsferencia que faz objecto da disposição tra,nsitoria, augmentando o capital realizado e
diminuindo a responsabilidade dos accionistas.
Si, do futuro, o desenvolvimento do operações exigir elevação • do capital social, a directoria está crente do que facil será a sua
collocação.
Alterações

As do art. 5° são resultantes do limito
imposto polo regulamento.
As dos arts. 60 o 10 são consoquencia da
disposição transitaria já referida.
As do art. 9. são offeito da designação do
•
emprego de capitaes.'
A faculdade do comprar immovois e a do
tomar estos por hypathecas pade proporcionar rendimento superior ao do outros titules de renda.
•
Projecto de reforma dos estatutos
Art. 5.° Em seguida á palavra limitações
estabelecidas na legislação vigente.
• Art. 6. 0 Supprimam-se as palavras—o
com 20 o/. realizados.
Art. 9.° Depois da palavra fiscal—diga-se:
cm predios situados nesta cidade, em llyPotheca,s sobro itrunavois urbanos e cm apolices da divida publica federal.
§ 1. 0 Redija-se—Igual applicação terá a
importancia de premios, provenientes de
operaçõos do seguros, depois de deduzida a
quantia precisa para fastos gemes, sinistros, dividendos, impostos e gratificações.

s
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A quantia destinada a estes fins poderá
ser depositada a prazo fixo ou em conta
corrente cru estabelecimentos bancados de
reconhecido credito.
O paragrapho unico passa a sor o § 2 0 .Redija-se para applicação de fundos no 1 0 e 20
casou, designados neste artigo ou para os
casos provistos no art. 8 0, a directoria, de
accordo com o conselho fiscal poderá vender,
dos titules do renda que a companhia possuir ou dos immoveis que venha a possuir,
os que para tal fim forem precisos.
Art. 10. Supprirnam-so os palavras —na
importancia do (500:000$) quinhentos contos
de reis já realizados.
I a Disposição transitaria redija-se
Da, verba—fundo de reserva— é retirada
para a do — capital realizado — a somma
do quinhentos contos de réis (500:000000) o
creditada na razão de 20°/a a cada acção.
O Sr. presidente. dando conhecimento á
assoniblea da exposição o projecto da reforma que acabam ser lidos, põe em discussão o
votação cada urna por sua vez, as alterações o modificações constantes do projecto,
que são todas approvadas por unanimidade.
O Sr. visconde do Villela, obtida a respectiva vonia. faz uso da palavra, para salientar os serviços prestados pela directoria
no desemsa.mnho do sou mandato ; alinde ás
medidas energicas e, promptas no sentido de
acautelar, tanto quanto possivel, valiosos
interesses na agencia da companhia, em
S. Paulo substituindo em novembro proximo passado o antigo agente ; considera-a
portanto merecedora de apreço o louvo
desta assemblaa.
Os Srs. Carlos Antonio de Araujo e Silva
e João Teixeira do Souza fazem suas as pa'agras do seu colloga.
A assembléa, sem a minima, divergenca,
reputa a directo:ia merecedora da moção
indicada.
O Sr. presidente dá conhecimento á assenabléa, da proposta soguinto:
accionistas da Companhia do Seguros
«Prasidente»—Componetrados do critorio com
que a actual directori m tom dirigido os negocias da companhia, concorrendo efficazmonto
para, a lisongoira situação em que esta se
acha,entendom do justiça que esta assembléa
lhe dê uma significativa demonstração do
apreço
Propõem, portanto, que lhe seja concedida
a gratificação do 10 0/. da somaa que nesta
occas l ão é abonada ás acções.
Capital Federal, 18 do março do 1932,/. Ramos Pefia.
O Sr. presidente põe a proposta em discussão o, ninauem. pedindo a palavra, aujoita-a a votos, sendo approvada som discToprancia.
A directoria não toma parte na votação.
O Sr. conselheiro Pinheiro da Fonseca
agradece, em nome da directoria, o elevado
grito do co‘flança, que acaba do merecer da
assembléa geral, já pelo assentimento unanimo cora que foram accei tas as alta:ações
dos estatutos, já pelo acolhimento que merocou a proposta do Sr. J. R. Pefia ; que a
homenagem que a directo ia vem do receber
será duplo incentivo para revigorar seus
esforços no dose oponho do mandato do que
foi investidoo e dirige louvores ao Sr. presidente da assombléa pela correcta direcção
dos trabalhos desta.
O mesmo Sr. conselheiro P. da Fonseca
justifica a conveniencia da assenabléa, autorizar uma commissão, campoata do tres ou
mais accionistas pres mates, para, com a
mesa, assignaram a acta da presente sessão.
O Sr. prosalenta consulta á asionibléa e
esta acha justa a 1111104S-a o delega poder.,
'para que sejam designados pela mos . , os
accionistas que a devora compor,.
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O Sr. presidente nomeia os Srs. José An
tonio Soares Pereira, Joronymo J. L. de
Oliveira o Da,vid Moreira Rega.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. prealdento encerra a sessão •.a qual é lavrada
esta acta que, para produzir os etTeitos devidos, é assignad.a pelo presidente, 1° e 2 0 secretarias o pela commissão para este fira
designada.—Dr. Lourivat Souto, presidente
da assembléaa—,Tosd Ramos Pena, l secretario.—José Gomes Fretas, 20 secretario.—
David Moreira Rega.—.Teronynto J. L. Olivcira.—Josd Antonio Soares Pereira.

Certifico que, por despacho da Junta Commarcial, em sessão do hoje, archivolase nesta
repartição, sob numero deus mil setecentos
o setenta oito, a acta da assombléa geral da.
Companhia do • Seguros maritimos o Terrestres «Providente», de 18 deste ITICZ, que alterou alguns artigos dos seus estatutas.
Secretaria da Junta Cominorcial da Capital Federal, 24 do março de 190.2.-0 soem-.
tario, Gesar de Oliveira.
-Acham-se duas estampilhas no valor do
5$5o0, devidamente inutilizadas, o em um dos
lados o carimbo da Junta Cornmercial.

flanco do CornmercIo
ACTA DA. ASSE1MBLÉA GEILAL EXTRAORDINARIA
EM 27 .DE FEVEZEIRO DE 1902

Aos 27 dias do mez de fevereiro de 1902,
reunidos na sala das sessões do banco os accionistas inscrip tos no livro de presença, cm
numero do 31, representando 6.358 1/2
acções, á moia • .hora dopais do meio-dia, o
directsr-presideri/ie Joaquim • Antonio do
Souza Ribeiro assumo a pre,sidencia da. -reunião e declara que, sendo esta a torcoira
convocação para a qual foram feitos os convites por cartas, determinados pelo arts 13T.
do decroto n. 434; do julho do 1891, dá por
constituida, com os accionistas presesmtes, a.
assembléa geral (3xtraordinaria corosocada,
para hoje, o con vida para secret,arios os
accionistas Dr. Fra,acisco Pires de 'Carvalho
Ap agais) o Ernilio da Barros, que occupam
o3 respectivos legares.
Constituida assim a mesa diroctora dos
trabalhos, nos termos do art. 20 dos estatutos, o presidente abro a sessão e manda,
proceder á leitura da acta da assembléia
geral do 11 do sate:rubro do 1901 o dos termos
das reuniões de 15 ,O 21 do corrent e, que são
approvadas som discussão.
Passando-se ao assumpto -quo (determinou
a convocação da a.soembléa, o presidente diz
que a administração do a anuo resom vou reunir os Srs. accionistas •Para subinotter
sua consideração a seg' ainte proposta, que
manda ler
ProS osta
Srs.

aCei aliStaS
A administração do
Banco caris :Lacrando: que, do estado actual da.,
nossa Praça comia mordial, rosulta grande escassez de negocias seguros de que provenham
lucros para a just: 3, remuneração do capitaess
elevados; acredita .ndo que esta situação ptaadurará ainda po, s longo tqmpo, e vende com
desgosto que as acções do nosso estobelecimon to estão send o cotadas por preço inferior
ao seu valor roa ,I, entendeu co n veniente o
opportuno zir o numero desa • as acções
para que alias possam attingir á posiçã.o
c orrespondanto aos credites do que gosa o
banco.
Nãa podonds.), porém, fazer sinão DO3
termas sestric tos do art. 40 do decreto
n. 434, do julho do 1891, resolveu, com ao
bansulta e aaroteneia, do vosso con solho fiscal,
convocar-voo em sessão ex ,raordi.uarma p aom,
pedir-vos que a autorizeis a arnortiasar acções
por compra, sempre abaixo do par, uanda o
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como fOr mais conveniente; até'radozir
owital...a dez mil contos tio réia, feitatleale
já a integração das anões, que tem 40 70
de capital realizado, .'na 'proporção devida.
•Para esse fim tem á. honrado submetter
VOSSO exMile. e aPprovação Seguinte p •oproposta a
a A assomblérageral 'delibora
« I. A directoria do-banco é autorizada 'a
Converter -cm acçõas 'integradas ts actuaes
acç5es -cóin 40 ./arealizadós na proporção de
duas O meia, 'destas : por uma daqUellas.
igualinento autorizada a directoria
ansortiaarascções a.té o valor nominal
. • . 'de
3,603:000$000. •• • "
III. Na conformidade tio art . 40 do decreto
n. 434, de Ispi, a amortização .$orá, feita
Com fundos disponiveis -, provenientes de lucros liquidos„quanda e como convier aos intarasses alo banco.
IV. Executadas as . doliberaçõos precedentes, o capital social ficará, ipso facto,
reduzido a 10.000:000$, alterado assim o
art. 30 dos actuaes estatutos.
Sala ..dasasessõos da a.Ésembléa, geral do
Banco do Commercie, 27 do fevereiro do
1902.— Os directores. Joaquim Antonio de
Costa Braga.
Souza Ribeiro. —Custodio
. ;t/a
.
b conselho fiscal, ale Pleno accordo com a
exposição da 'directoria, entendo que a proposta•merece sor approVada.
2. —
de fevereiro do 190
Rio 40,Janeiro,

Antonio Gomes Vi:CO'Ci de Castro.— José Luiz
Fernandes Villela.— Luiz José dos Santos
Dias.»

Posta em discussão a proposta .que acaba
de ser lida, peão a 'palavra io Sr. Dr. Cara
valho AinTji.0 O diz que, comcauanto esteja, de
pleno acordo 'com as intençõhs da directoria,
eonsigna,das na proposta, ndita : nallas ô defeito de não fixar de um -modo definitivo o
capital do banco, porque, dudo o caso 'do que
as-acçõas attinjarn o par e' não 'possam por
isso Soa amortizadas, o capital ficará. indeterminado.
ftespontle-lho o prosidentie quo o fim 'principal da administração do .banco é valorizar
as acçbes e que nada 'obsta.; a que, verificada
a hypothese provista, pelo,' Sr. Dr. Aragão,
os Srs. accionistas se rearmam em nova assombléa' e adoptem então as providencias
qua r as circumsaincias :aconselharem.' No
mesmo sentido faliam : es Srs. Emalo do
Barros o Hoorio NIULC1Z, terminando este
ultimo por pedir o encerramento da discussão.
O Sr.. Dr. Aragão, ;dizendo-se • satisfeito
com as explicações recebidas, 'declara que
não tem davidaom conceder as autorizaçõos
pedirias pois directoria.
Não havendo mais quem queira usar -da
palavra, o-Si. ..presidente 'dá por encerrada
a discussão e submetia a votos aproposta,
que é aprovada imaninaernente em todos os
seu s termos.
Pado em Seguida apalavra o Sr. Hanorio
Munia o diz que, attenilendo á, circumstancia
do ser a prestaste assetnblés, extraordinaria
convoca:Ia para. a alteração tle estatutos,
tom por 'justo o Opportuno pedir-lho que
approvo a seguinte propoita que Vao ler e
que 'justifica com abuirdancia do a.rguk mentos : ',•
, «Proposta—Osa.ccionista.s'slo Banco do ComTaerelo, eunidos liájo em lassembiéa geral
extraordinaria 'doVidama ate' coo voc•..da
Considerando ciam aos extraordinario esforços, grande dedicação o . elevado eriterio
dos carallifiros a quem foram oonfiados os
destinos deste banco, devem' os accionistas
consolidação de seus capa-tios a alies ensre: gue3 para atiminestra fazer' db-os 'produzir
Considerando ainda que, dçvl,lo á,. previ-dente t)rieistação que em tempo tiveram,
▪• conse,guiram .manter sempre 'erguido ; deste
• banco o credito o confiança da . praça., elo:
nieutos estes que ainda hoje 'faltam á quasi
Iodas os outros : bancos nacionaea e quo só por
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si constituem a base da estabilidade o prospeaidade de estabaleeimento ; dnsta ordem:
Co.a,ideect ido mais que a valuriz.tção,lents.
mas progressiva, que se está operando em
seus titulo- sons prejuizo do capital effectivo
que olles sempre representaram, é a prova
indiscutivel da.competencia de seus administradores para os cargos que ,occupam.;
.Considerando, emfun, que os relevantes
serviços prestados pela honrada directoria
são do natureza a merecerem justa recbmpensa material quenão Nd° ser manifestada
por um simples voto de louvor que, expri-.
miado apenas a nossa -sanação moral, não
indemniza, entretanto, a actividade e esfor;
ços do tão dignos cavalheiros
Resolvem -que, sem prejuizo de qualquer
outra Vantagens ou retribuição autorizada
pulos estatutos ou assembléas anteriores,
fiquem elevados Os honorarios dos actuaos
directores, a partir de 1 dó janeiro do corrente anno, para 24;000$ annualmonto ao
presidonte, 18:000$ idem ao director-secre•
tario.
S.R.—S.S. em -27 de fevereiro de 1932.
— lloaorio Guintariles Munir. — Emiti° de
Barros.»

Entragues a proposta á mesa, o presidente
diz que, tratando-se . do :assumpto que lho
cção dos trabalhos,
diz resp ao, deixa adire
e, convidando o Sr. secretario Dr. Aragão a
.retira-se da sala.
O Sr. presidenta interino, Dr. ,Aragã.o, suismetto á discussão a proposta que acaba do
ser lida pelo seu signa,tario, pelo que não'
mand s proceder a nova leitura, salvo si
algum Sr. accioniSta o desejar.
• Não havendo . quem queira fazer observações a respeito, o Sr. presidente interino dá,
por encerrada a discassã,a e submetia a votos
,a proposta, que, O approvads, por unanimidado.
Rea.ssume o cargo de presidente da asseinblés. o' Sr. Souza Ribeiro; :que' agradece em
DOMO da administração os lisonjeiros conceitos do Sr. Honorio Munjo e a approvação
dos. Srs.• accionistas, a,ssagurando que : os
actuaes directores do Banco do Commorcio
não carecem de estimules . para dar ao estabelecimento que dirigem todo o SOU 'ZOO' p
••
dedie,tção. •
Accrescenta o presidente que, tratando-se
do reforma importante dos -estatutos, como
!Seja a alteração do ,capital, eonvern qae a,
acta seja, approvada desde já., pela que pede;aos Srs., accionistas .a fineza do se demora-'
'rem algum tempo, até que o Sr. seeretario
•
tenha redigido.
Apresentada o lida pelo Sr. SOCrOtaTIO a•
,acta dos trabalhes • de hoje, •é submettida á,:discussão á approvada sem observações.
mm Sr. accionista Gomos da Silva propUd
.quo' fiquem autorizados a a-ssi,gliar a acta
:com os membros da mesa , os Srs accionistas
i llollario Guimarães Munis, Jeronymo Tei•,
xeira Boavista e José NeVes Pinto.
,Approvada esta proposta o nada mais ha-vendo a . trátar, o Sr. presidente dá por en-cerrada -a sessão o agradece aos Srs: accionistas presentes o seu comparecimento.—

1902,

ANNUM03.,
.Comp.
Eraga i Carneiro ez.
Os sOlidarlos convidam :os Srs. commà,n-

ditarios • á reunirem-se na sede social, no
dia 11 dó abril 'proximo :futuro, ein asseliabléa geral para .apresentação das contas
1901 o eleição dá conselho Uai que táxis de
iservir 'no corrente anuo,
Rio Ide Janeiro, 23 do março do 1902.
, Companhia Estrada de Ferro

de' Wictoria a .Minas
çanha ao .111.raxú) •

.

•Não tendo havido numero sufliciente do,
acções para lenimento- funecionar. a assem,- bléa geral ex;raordinaria., convocada para
24 do corrente, são os .Srs. accionistas novamente envidados a rotireirem-so, em 2,, con' vocação, 'no dia 31' do corrente inez de março?
: a 1 hora da tarde, no'l o andar do, pra° da
'rua do Rosario ti a21;para o fim de toffair
: conhecimento do parecer .plaborado pela ;cemmissãá especial noModda pela' assembléa de
27 do 'próximo passado; resolver o votar,
medidas noce.ssarias zi; execução da concesàão,'
'da accordo com as ultimas deliborações
'oriundas da lei de 30 , de dezembro do 1901. e,
finalinente, reformar os seus estatuto ou.;
•alterar-lhes as disposições, do conformicia4,
com, as : novas condições "e oxigoncias da referida
Continuam suspensas as transforoncias até
depois:da:reunião desta:assombléa.
- Rio de Janeiro, 24 do março ;de.

. Luiz da Rocha Dias. — Augusto J. Fer,
reira.

• (•

iCoMpanbia de seguros Mutuos
,São convidados os aas)ciados para uma ,asisembl
aa geral no escriptorio da companhia,
•cl rua ',.Visconde do Rio Branco n. 24, 1 . andai', no'dia 25 do corrente ao moio dia, para
¡a: prostição • do contas e deliberar sobro o
idecretd da Governo a respeito. de companhias
: de seguroS.
Capital 'Federal, 21 de março do 1902.-0
prosideicte, T.' .Couto.' "-

Cooperativa ,Operaria
Carioca

• Pela seara :.ria, • da Junta Commercial;
,desta Capit d foi, em 20 : do corrente past sad a seguinte certidão :. «Certifico que, por
;despacho da ,Junta Commercial„ens sessão
!do ai.chiv. ',rata-Sé post% repartição, sob
¡a. 2.777., os ostatutos e mais documentos
:constitutivosida Sair:iodado Anonynia CoopeJoaaw:m Antonio de Sou :a Ribe:.ro,tresidente. rativa : OPéraria Carioca,» com a carta do
—Francisco Pires de Carvatho Aragito, seara- ,autorização para fuaccionar, de 23 do:dezena.'
tario.-•---ánaio de' Barros.—Honorto ruima, ,bro
rcies Muniz.Jeronipito Texcira Boav:stá.
--Tom! Neves; Pinto.

Certifico que, por despacho da Junta Commarcial em sessão de -hoje, arehivou-se nesta
repartição, sob n. 2.770, a acta da assembléa.
:geral do Banco do Commercio, de 27 do fevereiro ultimo, que alterou alguns artigos de
Seus estatutos.
Secretaria da Junta Commercial da Capital Floral, 24 do março do 1902.-0 soare-Cario, Cear de Odire:'ra. .
Estavam (luas estampilhas no valos do
WOO, devidamente inutilizadas, e ao lado o
carimbo da-junta.

Secretaria da Junta Commercial da capital Federal; -20 '(do março do 1902.— O secretario, rezar de Oliveira.
( Estava devidamente sellada com estam• p:llias fie. ilnportancia. 'do -5500).a— E para
constar o demais fins ebuvonientes faço esta
'publicação'. •

,Qapital,Federal, 24- de março do 1902.-0
director-secretario, Antonio José Ferreira
Junior.
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