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ACTOS 113 PER EXECUTIVO
DECRETO'N. 4.308—DE 22 DE MARÇO DE 1002
Crea mais uma brigada de °avaliaria de guardas
nacionaes na comarca da Capital, no Estado do'
Rio'Grande do Sul

O Presidente da Republica dos Estados
Unidos do 'Brun, para execução do decreto
n. 431, de 14(10 dezembro de 1890, decreta
• Artigo unico'. Fica crea.da na guarda nacional da comarca da Capital, no Estado do
Rio Grande do Sul, mais uma brigada de cavallaria, com a designação do 44 . . a qual se
constituirá do dons regimentos sob ns. 87 o
88. que so organizarão com os guardas qualificados nos districto3 da referida comarca;
revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 22 do março de 1902, 14''
da Republica,.
M. FEanAz ri: CAMPOS SALLES.
Sabino Barroso Junior.'
e
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Capitães-ajudantes de ordens, José Alves
de
Miranda Filho o Graciliano de Fari.t
Crea mais uma brigada de cavallaria de guardas
• nacionaes na comarca da Cruz Alta, no Es- Ortiz ;
tado do Rio Grande do Sul
Major-cirurgião, Candido Luiz Corrêa,.
O Presidente da Republica dos Estados
870 regimento do cavalla,ria
Unidos do Brazil, para execução do decreto
Estado-maior—
Tenente-coronel comman,n. 431, do 14 de dezembro de 1896, de(tanto, Julio Maxim° Viegas ;
creta
Artigo unico. Fica creada, na guarda na- • Major-fiscal, Marcos Christino da Silveira;
cional da comarca da Cruz Alta, no Estado
Capitão-ajudante, Augusto Olivaes.
do Rio Grande do Sul, mais uma brigada de
Tenente-secretario, Hortencio do Amorim ;
ca.vallaria, com a designação de 45 a, a qual
se constituirá do dons regimentos- sob ns. 89
Tenente quartel-mestre, Cyrillo Luiz de
o 90, quo se organizarão com`, Os guardas Medeiros ;
qualificados nos districtos da rettrida coCapitão-cirurgião, Francisco Monto
marca; revogadas as- disposiç5o,s em conSilva ;
trario.
.
Atfore3-veterinario, Gonorino José Bar?.
Capital Federal, 22 de março do 1902,
nardo.
14 da Republica,.
1 0 e.3quadrão—Capita,o, Feliz Barcellos da
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.
Rocha ;
b;no Barroso Junior.
Tenentes, Antonio Silveira do Amorim
13,e1arinin'o José Bernardo
•
••
Alferes, Antonio Casar de Oliveira o AlTonso
DECRETO N.4.370 — DE 22 DE MARÇO DE 1932
Pa,eboco.
Crea duas brigadas de infantaria e uma de cavai2, esquadrão — Capitão, Luiz Barcollos
lana de guard . is nacionaes na comarca de Santa
Maria da Rima d .) Monte, no Estado do Ria Rocha ;
Grande do Sul
Tenente3, alma •dino da Silva Amorim o
O Presidente' da Republica do; Estalos Laudolino do Andrade
Alteram, José silveira do Amorim e Julio
Unidos (to BraziL para execução do dwroto
n. 431, do 14 ce dezembro do 1800, decreta
Gomes da Cunha. .
30 esquadrão—Capitão, Bernardo Jaccomo.;
Artigo unjo°. Ficam creadas na gaar.Ia
Tenentes, Alziro Claro da Rocha e Heranacional da 'c onari:a do santa Mari t da
Bocca do Monte, no Estado do Rio Orando clitó Eza,rios Cevar;
do Sul, duas brigadas do infantaria e . uma
Alferes, Alcides . Barcellos da Rocha e João
do canil tria, a.quellas com as designações Cycolle.
•
do 42a o 43 ,, que so constituirão de troa ba4"
esquadrão
—
Capitão,
Francisco
da
Siltalhões do serviço active e um do da reserva, cada unia, sob na. 124, 125, 123, 127, treina Dias
Tenentes, Eugenio Antonio Dias o Mar,"
18, 129, 42. o 43 o esta com a de 46a, que
Se constituirá, de dona regimentos ns.91 e ciano de Souza Rocha;
92, os quae4 ao organizarão com os guardas
Alferes, Pedro Teixeira e José Ferreira
qualificados nos districtos da reforida, co- Jardim. marca; revogadas ns disNsições em contrario.
88" regimento de ca,valla.ria
Capital Federal, 22 de março do 19021014°
Estado-ma'or—Tenente-coronel cominamda Republica.
,•
dante, Felippo Schmith ;
M. FERRAZ DE CAMP3S SALLES.
Major-fisol, João Baptista Brochier
2a7,-.no Barroso Jun:or.
Ca,pitão-ajudante,José Alves Ferraz d'Elly:
Tenent,tt-seentario, Ernesto da Silva Ro•
lim ;
Ministerio da Justiça e Negocios
Tonento-quartel-mestre, Luiz Fritz SchIntori o rcs
mitt
Capitão cirurgião, Manoel Alves Rotim
Por decretos de 22 do corrente mez, foram
nomeados para a guarda nacional:
Alferes-veterinario, Mons() Antonio Camar
a.
ESTADO ' DO RIO GRANDE DO SUL
1° esquadrão — Capitão, Maximiano da
Comarca da Capitai
Silva Rollin
Tenentes, Antonio da Silva Oliveira Filhe8a brigada do cavallaria
e Edu •.•edo Brochier:
. Coronel- commandante, Mario Pereira
Alferes, Alfredo de Almeida Bittencourt o
Pinto.
Francisco Antonio da Silva.
44a bri,,atla de cavallaria
2° osqu adrão—Cap i.tão, Manoel Ignacio da,
Coronel-comma,ndante, Antonio Mariante. Silveira
Estado-maior—Capitães-assistentes, Emiti°
João Francisco do Borba o José
Pinheiro de Bareellos o Reynaldo Martins do I Tenentes,
) Gomos dos Santos ;
Vargas ;
DECRETO N. 4.309 — on 22 DE
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Alferes, Joaquim da Silva Figueird e Leopo/dino Ivo Fernandos.
3a esquadrão—Capitão, Carlos Seu;
Tenentes. Antonio Pereira Lessa e Joaquim Pedro do Alcantara ;
Alferes, Cand,do Bento da Silva e Jose Alves Cabral.
•
4° esquadrão — Capitão, João da Silva
Butte
Tenentes, Antonio José Pires e Simão
Abrahão
Alferes Felippe José dos Santos e Augusto
Martina àenck
Comarca da Cruz Alta
453 brigada de .cavallaria.
Coronel-eommandante; Josino Eleutherio
dos Santos.
Estado-maior — Capitães-assistentes, João
Müller o Ang,elino Ardenghi
Capitães ajudantes do ordens, Francisco
Thomaz Cavalheiro o José Estevam Pinheiro;
Major-cirurgião, Antonio Teixeira do
Amaral.
89° regimento de cavallaria,
Estado-maior — Tenente-coronel commandante, Franklin Candido do Assis ;
Major-fiscal, Antonio. ArcLonghi ;
Capitão-ajudante, Vicente Pereira Soares ;
Tenente-secretario, Crecencio do Amaral e
Silva ;
Tenente -quartel-mostre, João Baptista
Martins ;
Capitão-cirurgião, Ad.olpho Teixeira do
Amaral
Alferes-voterinario, lzidoro Egger.
1° e,squadrão — Capitão,' Sabino Roque
Machado ;
•
Tenentes, Polydoro José da Silva e Therencio José da, Silva ;Alferes, Antonio Antunes Portella e
AlveS da Silva.
20 esquadrão — Capitão, Alfredo Marques
Antunes
Tenentes, Seraphim Marques Antunes o
Agostinho Nery da Veiga ;
Alferes, José Rodrigues Floroncio e Libero
Ribeiro Maciel.
30 esquadrão — Capitão, Arthur Modesto
Franco
Tenentes, Miguel Marques de _Oliveira e
Franklin Modesto Franco
Alferes, Militão José do Oliveira e . Miguel
Roque machado.
4° esquadrão — Capitão, Camillo de Souza
Bueno ;
Tenentes, Olympio -.13ueno da Rosa e Matheus de Souza Bueno ;
Alferes, Antonio Mondes Castanho e Joaquim Marques do Oliveira.

10 esquadrão—Capitão, Antonio Pinheiro
dos Santos
Tenentes, Josa Julio Ribeiro ' e Joaquim
Pinheiro dos Santos
Alferes, Malaquias Pinheiro dos Santos e
Laurottano Pinheiro dos Santos.
2° esquadrão—Capitão, João Antonio da
Rocha ;
Tenentes, Manoel Teixeira, da Rocha e
Jayme Borges Gonçalves,
Alferes, Fernando da Silva Prado e Amado
Cosar da Silva.
3° esquadrão—Capitão, João Pedro Lopes
Tenentes, Antonio Marciano Lopes e 011terio Marques do Oliveira ;
Alferes, José Pinheiro dos Santos o Aleixo
Roque Machado.
- 4° esquadrão— Capitão, Fidencio Mondes
da Costa
Tenentes, Aureliano Moreira dos Santos e
Marcellino Rodrigues da Silva
Alferes, Ladisláu Leito do Amarale Onofre
Marques do Oliveira.
Comarca de Santa Maria da Bocca do Monte
42° brigada de infantaria
Coronel-commandante, Ra,miro Oliveira.
Estado-maior—Capitães-assistentes, Estacio Mariense de Lemos o Josué Fontoura ;
. Capitães-ajudantes de ordens, José da Silva
Brazil e Herculano dos Santos
Major-cirurgião, José Penna do Moraes.
124° batalhão do infantaria

Estado-maior—Tenento-coronel commandanto, Dr. Olavo Franco do Goloy ;
Major-fiscal, Ernesto Marques da Rocha ;
Capitão-ajudante, Manoel Ortiz '1\ rachado
Tenente-secretario, Francisco Moraes
Tenente-quartel-mostre, Florindo Pires
Capitão-cirurgião,Francisco. Becker Pinto.
l a companhia—Capitão,Achylles Cezimbra;
Tenente, Francisco Canal:aba
• Alferes, João Foliciano Nioderauer o Celso
Penna de Moraes.
2a companhia—Capitão, João I,ens
Tenente, Eduardo Marciay
Alferes, Ramiro Machado e Alfredo Rodrigues da Costa.
3a companhia—Capitão, Julio Laydner
Tenente, Reynaldo do Almeida Grott
41.feres, Manoel do Almeida Grott o Ame;
rico do Oliveira Santos.
4a companhia — Capitão, Julio Edolo do
Carvalho
Tenente, Arthur Mergner
Alferes, Frederico Drayer Fi14o o Julio
Bock.
125° batalhão do infantaria
Estado-maior-ITenente-coronel commandante, Octa,viano Vieira de Araujo ;
900 regimento de cavallaria
Major-fiscal, José da Silva Job
Estado-maior— Tenente-coronel commanCapitão-ajudante, João Monteiro do Valle
dante, Erasmo Loureiro de Mello
Machado
Major-fiscal, João Gua,lberto Bueno.;
• Tenente-secretario, Eduardo Martins
Capitão-ajudante, Jeronymo Cardoso
França
Tenente-secretario, Alfredo Pinto 1>randão;
Tenente-quartel-Mestre, Gabriel Camara
Tenente-quartel-moeire, Herminio Pereira
Capitão-cirurgião, Dr. Victor Teliz.
dos Santos ;
l a comPanhia—Capitão, Albertó Alfien ;
Capitão-cirurgião, Angelino dos Santos
Tenento, Maurilio Angelo
Petinga ;
Alferes, Emilio Jorge o Antenor Brandão.
Alferes voterinario, Benedicto Leiria, de
Paula.
2a companhia—Capitão, Joaquim Novos

Tenente, Nicoláo Schorer Sobrinho.;
Alferes, Octacilio Baptist.•, Tinam ,o flermini° Dutra da Costa. •
3° companhia—Capitão; João Gauer Filho ;
Tenente, João Pedro Gauer ;
Alferes, Felippo Weisheimer Sobrinho e
João Kuhn.
43 companhia—Capitão, Mathias Jupper ; Tenente, Valentim Ganer Sobrinho;
Alferes, João Reginaldo Scherer e José Pedro Espindola.
1260 batalhão do infantaria, •
Estado-maior— Tenonte•coronel commandante,• João Gonçalvos Caminha ;
Major fiscal, Amancio Pires de Arruda
Capitão ajudante, João MorsSock
Tenente-secretario, Roscio da ' Fontoura
Chagas ;
•
• Umente-quartel-mestre, Miguel, Lenhardt;
Capitão-cirurgião, Manoel Carneiro de Almeida.
l a cornpanhia,—CapitãO, Camillo da Rocha
Barcollos
Tenente, * Ludgero da Rocha Ba,i•éellos,;
Alferes, Iforacio da Silva Brazil o Arnobio
da/Silva Bra,zil.
2' companhia — Capitão, Manoel Martins
Rodrigues ;
,
Tenente, Frederico Guilherme Buner.
Alferes, José MurisSo o Alexandre Gomos
da Rocha.
33 companhia—Capitão, Luiz Dama. •
Tenente, José Soares Pires.
Alferes, João Antonio de Oliveira o Diniz
Antonio do Oliveira.
4a companhia— Capitai:), Antonio Pires do *
Arruda
Tenente, Honorato Campello
Alferes, Abilio Antonio Pereira o Luiz
Gonzaga Martins. • ,
420 batalhão da reserva •
Estado-maior— Tenente-coronel commandante, Manoel José Dutra da Villa,
Major-fiscal, Antonio Appel Filho
Capitão-ajudante, -Arthur Rabelle Flores ;
Tenente-secretario, José Falcão Villa
Tenente-quartel-mestre, Francisco Falcão
Villa. ;
Capitão-cirurgião, Guilherme Fischer.
la companhia— Capitão, Nicoláo Antonio
Caiafio;
Tenente, José Graffomborg
Alferes, Euribiados Falcão Villa e Augusto
i •
Falcão Villa,.
24 companhia— Capitão, 'João Felizardo
Dutra ;
Tenente, BoaVontura,
Rodrigues do Nasci.
mento';
Alferes, João folippo Dutra e João Linhares.
ja companhia—Capitão, José Felizzola
Tenente, Felesbino José da, Costa
Alferes, Frederico La,nde,cic e João Dutra.
4° companhia—Capitão. Leou Bealliamai
Tenente, José . Francisco Linhares
Alferes, Honorio Pereira da Costa, o Francisco do Oliveira Costa. •
431 bágada
infanta...ia
,
•
Coronel commandante, Henrique Pedro
Schere
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Estado-maio'— Capitães assistontes, João
companhia—Capitão, Vendelin Berh
Tenente-secretario, Edmundo Castello
Ignaeio do Souza e Ignac.o Monteiro do Vette
Tenente, Ileddldho M. Niodrauer
Branco e Silva ;
Machado
Alforos, elartim Zimmerma.na Filho o VirTonentoem atei-mostro, João do Oliveira
Capetãos-ajudantes de Ordens, José Au- gilio Marinho de Borba.
Filho gusto Rist o Raul Soveral ;
4e companhia — Capitão, Carlos Alberto
Capitão-cirurgião, Torquato Mauricio do
Majer-cirurgião. 1):. Astrogildo Casar de Gehm
Souza
Azevedo.
Tenonte, Angusto Scherer ;
Alferes-veterinario, Octavio Ribeiro dos
Alferes, Pedro Marte! e Christian° Zim- Santos.
mermann..
1° esquadrão — Capitão, Condido Antonio
Ife70 batalhão do infanta:eia
Ferraz;
43° batalhão da reserva
Tenentes, Felippe José Machado e Modesto
Estado-maior — Tenente-coronel .commendente, Ileneique Druck
Estado-maior — Tenente-coronel comman- Gonçalves Pinheiro
• Alferes, Claudino Antonio Ferraz e Elidio
Major fiscal, João Munzer
da,nte, Jorge Matirer;
José da Silva.
Capitão a,j idante, Atenha, Cezimbra.
Major-fiscal, Manoel Pithan;
esquadrão — Capitão, João IIypolito
Tononte-socrotario, Luiz Paga,no
Capitão-ajudante, Pedro Rietzel:
Tenente-quartel-mostre, José Pellegrini ;
Tenente-secretario, Oresto Toffoli Cula.n; de Oliveira
Tenentes, Pedro Seegor o I.udgero José
Capitão-cirurgião, Jeronyino d 1 Costa . Tenente-quartel-mostro, Eugenio Krebs;
Pereira
Gomos.
Capitão-cirurgião, Carlos Weimnia,nn.
Alferes, Carlos Niodoranor o Manoel
4 companhia — Capitão, João. Antonio
a companhia — Capitão, Carlos Daniel
Viola.
Feldmann ;
Mimei;
.3° esquadrão — Capitão, Comino' Jacintho
Tenente, José Pedro Sehimith
Tonente, Jacob Schimith;
• Alferes, Arsonio Alvos Cabral e Ricardo 'Alferes, Octaviano do Oliveira Costa e Padillia
Tenentes, Pedro Dias de Menezes e ErnesTehbenschleg.
Thoodoro Poelko Filho.
2' compenhia—Capitão, Carlos Feldmann ;
cimpanhia — Capitão, Guilherme Sol- to Jaciutho Soares ;
Alferes, Gabriel Francisco Xavier e FrodoTenente, Luiz Graffemberg,
;
lino DreSsler.
Alferes, Pe lro Jorge da Costa e Ame,ndio
Tenente, João Agostini;
4° esquadrão — Capitão, Adolpho Ignacio
Xavier dos Santos.
Alferes, Pedro Carlos Timm' e Francisco
Xavier;
3' companhia, — Capitão, Ambrozino Pe- Pedro Timm.
Tenentes, Ignacio Martins I lonorato o Zoreira Henrique
3' companhia—Capitão, João Gerencio do
ferino Gonçalves de Borba ;
•Tenente, Luas Plinio Barbosa ;
Bom ;
Alferes, Gaivão José Machado o José AnAlfons, Francisco Macha.to Percha o Ga. •Tenente, André Salustiano Timm;
beiel Fornaudes Diniz.
Alferes, João Carlos Kiimol o'"Armando tonio Casar.
s. companhia —Capitão, Antei'o Gonçalves Caries Mimei.
(*.o Almeida
c,impanhia,—Capitão, Carlos Hoffmann;
Tenente, 'Ricardo José Nunes Filho
Tenente, Martim Mauzer 'Filho;
11,1inisterio da Fazenda
'Alferes, João Vullandro e José Folizzola
Alferes, Leopoldo Poachort o Pedro RioFilho.
Por decretos de 25 do corrente :
tzel Filho.
123° batalhão, de infantaria
Foram
nomeados
46° brigada de cavallaria
O 1° eseripturario da Alfanclaga, do Estado
Estado-maior — Tenonte-coronel-commenCoronel-commanda,nte, etentero Corrêa de do Rio Grande do Norte Francisco de Salles
dento, Manoel Augusto do Carmo;
Barros.
da Silva Barros para o legar de inspector,
•
Major-fiscal. Theodoro Ehlors;
Estado-maior—Capitães-assistentes, Daniel em comrnissã,o, da Alfandega do Penedo,
Capitão-ajudante, José Conceição dos Fernandes
o Miguel Assumpção;
Estado do Alagoas ; •
Santos;
Capitães-aju lantes de ordens, Raul Pinto
O 30 os :rIpturario da Alfandega de Porto
Tenente-secretario, Janua.rio R. de Vas- e Coserino
Candido Coute:
Alegre, Estado. do Rio Grande do Sul, José
concellos;
,
major-cirurgião,
Dr.
Thomaz
de
Campos
Antonio de Azevedo Mello, para identicOIJTeimo to . quartel-mestre, Christian° liüor; Velho.
Capitão-cirurgião, Carlos Luiz Marchand.
ga,r na Delegacia Fiscal do Thesouro Federal
no mesmo Estado
a companhia—Capitão,, José Pedro do
01° regimento do ca,vallaria
Carvalho;
O 4° escripturario da mesma alfandega.
Tenente, João Canina° do Oliveira;
Estado-maior—Tenente-coronel comman-: Marcilio Francisco da Costa Freitas para o
Alferes, José Candido Leal o Thome Corrêa dant°, Regulo de Moraos;
log,ar de 30 escripturario da mesma reparMajor-fiscal, Estavam 13randão;
Diniz.
tição;
Capitão-ajudante, CarloslIta.ul do Moraes;
s• companhia—Capitão, Julio Frederico
O 4. escripturario daquella delegacia AnTenente-secretario, João Scherer;
nibal Fornandes da Silva Sã para idontico
Tenente quartel-mestre, Claudio Damo;
Tenente, Eugenio Ramos;
lograr na Alfa,ndega de Porto Alegre ;
Capitão-cirurgião, João Rosa Lopes;
Alferes, Pedro Ilijor e Heraclito Tolentino
João de Araujo Romero para o logar do
Alferes-vetermario, • José -Silveira do
Rodembuch.
40 escriptura,rio da Alfa.ndega do Manáos,
3° companhia—Capitão, Vidal de Oliveira Freitas.
1 0 esquadrão—Capitão, Antonio Pacheco ; Estado do Amazonas ;
Castilho;
Xisto Vieira Filho e Luiz Polinca do OliTenentes, •olio Martins Dockom e Nestor
Tenente, Joáé Joaquim Rodrigo
e, veira Lila para os legares do 4 .° 'escripturaAlferes, Cear Castilho e João Druck.
de Oliveira;
Alferes, Alfredo Coelho e João Bertho- rios da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal
4e companhia—Capitão, N'irgilio da Silva
no Estado do Pará.
Brazil;
lucci.
—' Foi dispensado, a seu pedido, o chefe
Tenente, Emiti() Diehl;
esq, uadrão—Capitão, Tancredo Penne. de
de secção 'da Alfandega de Maceió Salathiel
Alferes, Julio da. Silva 13razil e João Pedro Moraes;
Tenentes, Bornardino Corrêa Gomes e do Paiva do loga.r do inspector, em comRodriwius.
missão, da Alfa.ndoga de Penedo.
Pedro elorsiiach;
Alferes, João Beek o Alfredo Carvalho.
1290 batalhão do infantaria
•
30 esquadrão—Capitão, Podro José dos
Estado-maior — Tenente-coronel comma,n- Santos;
Tenentes, Jose Scherer e João Vieira Modente, Josó Claro do Oliveira
Major-flical, João da Fonseca Paira
reira;
Capitão-ajudante, Antonio Londero
Alforee Serafim Vallandro e Olavo GiaMinisterio da Justiça e Negócios
Tenente-secretario, Flordoaldo Matzem- nelli.
bacher
Interiores
40 esquadrão—Capitão, Antonio da Silveira
Tenente quartel-mestre, João Baptista Marques;
Expediente de 2 .2 de março de 1902
Boss
Tenentes, Izidoro Manoel Teixeira, e
Capitão-cirurgião, Jose 13ortoldi.
Ulyssos Ribeiro;
DIRECTORIA DE CONTABILIDADE
le companhia—Capitão, João Markt ;
Alferes, Antidio Rocha e Albino Brenner.
Tenente, Maximiano Gonçalves do AlRequisitaramese providencias ao Ministerio
meida;
da Fazenda afim de serem postos por tele920 regimento de cavallarie
• gramma, os creditos:
Alferes, João Ceceou o Pedro JOrgo
Estado-maior
Tenente-coronel
commanCosta.
De 10:000$, na Delegacia Fiscal do The2' companhia — Capitão, Cristiano Borer dente, Justo José da Rochae
souro no Estado do Pará, á disposição da
Major-liseal, Jorge Ilenrieue Timm
Filho ;
directoria do 30 districto sanitario mariti;ao
Capitão-ajudante, Manoel Vieira do Nasei-; para °ocorrer ao pagamento de coinbustivel
Tenonto„loão Frederico Mame,
mento
Alferes, João Costa e Jacob Engel.
e lubrificantes;
3'
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De 666$666, na em Santa Catharina, para
pagamento de gratificação, relativa ao periodo de 21 de setembro a 31 de dezembro
findo, que compete ao Dr. Virgilio de Aquino
Braga, delegado do sande do porto do S.Francisco do Sul.
- Solicitou-se ao mesmo .Ministerio:
Que seja adeantada ao engenheiro das
obras deste Ministerio a quantia do 10:000$,
sendo 5:000$ p va o pagamento de operarios que trabalham no Laz &reto da Ilha
Grande e 5:000$ para os das obras do Deposito
Publico ;
Que seja paga a importancia de 369.
de obras realizadas, em fevare' .o findo, noedifieio em que funcciona, a Junta Com
mercial.
- Transmittiu-se ao Tribunal de Contas
cópia do decreto n. 4.367, do 22 de março
corrente, abrindo a este Ministerio novo
credito de 155:434725, supplementar á verba-Soccorros publicos-..e 1901.
Expediente de 25 de março de 1902
DIRECTORIA DE CONTABILIDADE

Solicitaram-se ao M:nisterio da Fazenda
os pagamentos relativos a 1901:
De 736$230, fornecimentos e taxas de esgoto, relativos ao Hospicio Na: ior al;
De 1:440$, acerescimo de ver cimentos que
compete ao lento da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro Dr. João Pizarro
Gabizo;
Do 136:741$786, fornecimentos feitos á
D'rectoria Gorai de Saude Publica, Hospital
Paula Candido, Lazareto da Ilha Grande e
Laboratorio Bacteriologico.
-Requisitou-se o adeantament ) de 9:470$
ao almoxarife do Lazareto da Ilha Grande.
-Remetteram-se. á Directora de Contabilidade do Thesouro Federal os titulos do montepio de D. Maria Eugen.a Cesar ds Silva e
do seus filhos menores.
Expediente de 26 de março de 1902
DIRECTORIA DE CONTABILIDADE

Solicitaram-se ao Ministerio da Fazenda
os pagamentos :
De 310$, cal fornecida para as: obras do
novo &ilido do Supremo Tribunal ;
De 84$, folha, do servente da Directoria
Geral de Soado Publica, relativa a fevereiro

-

nialkora

aro- t9O2

De 778$730, despeno feitas por José Mariz
e Antero Tobias Reis com o Instituto Serotherapico Federal e Laboratorio BacterioLogic° ;
Do 555$700, fornecimento á Escola de
Bellas Artes ;
De 60$, enterramentos de pessoas indigentes
De 2:800$, ajudas do custo do vinda e
volta que, na actual sessão, competem a
Senado 'es e Deputados ;
Do 182$450, fornecimento ao Tribunal
Civil e ao do Jury ;
De 22$300, despem miudas do dito tribunal;
De 38$500, passagens concedidas na Estrada de Ferro Oeste de Minas.
Expediente de 20 de março de 1902
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

Accusou-se
Ao inspector geral das obras publicas, o
recebimento do officio n. 102, de 15 do corrente ;
Ao inspector de saude do porto do Espirito
Santo, idem n. 8, de 5 do corrente ;
Ao director geral de hygiene e assistencia
publica, idem n. 499, de 18 de corrente.
- Remetteram-se
Ao director da Estrada de Ferro Central
do Brazil. os laudos dos exames do validez
de Gregorio José Teixeira, Manoel Pinto da
Silva„João Chrysostomo da Encarnação Silva,
Luiz Medolla da Silva o Jacintbo José Dias ;
Ao director da Faculdade do Medicina,
idem de Alfredo Jeronymo Coelho da Rosa ;
Ao chefe de policia, idem do Luiz de
An Irado.
Dia 21
Accusou-so
Ao director do 3° districto sanitario maritimo, o recebimento do officio n. 42, de
5 do corrente ;
Ao inspecaor do saude dos portos do Ceará,
idem n. 76, de 5 do corrente ;
Ao director do Observatorio, idem n. 31,
de 19 do corrente.
- Remetteram-se
Ao director geral da contabilidade deste
Ministerio, diversas contas na importancia
total de 635$959, de fornecimentos feitos ao
Lazareto da Ilha Grande, em outubro ultimo;
Ao director da Estrada do Forro Contrai
do Brazil, os laudos dos exames de validez
de Eduardo Corrêa Autran o Antonio Mariano da Costa.

Ministerio das Relações Exteriores
3' Secção-N. 2-Consulado doo Estados Unidos do Brazil na
Suecia e Noruega.-Stockholnio, 15 de janeird de 1902.
Sr. Ministro.-De aceordo com o art. n. 274 da consolidação
das leis, decretos e decisões, approvada pelo Decreto n. 3259 de 11
de abril de 1899, tenho a honra de remetter a V. Ex. aqui incluso
quatro mappas, sendo um do vice-consulado em Vieby, contendo a
estatistiea do movimento maritimo e commerc ial entre os Reinos
Unidos e o Brazil durante o 4° trimestre de 1001.
Os mappas os. 1 e 2 demonstram que sahiu deste districto para
o Brazil sómente um navio de vela com 364,8 toneladas de capacidade e 10 pessoas de tripolação ; os generos exportados foram 686
metros cubieos de taboado no valor de francos 45 300: ou coroas
32.616. O mappa n. 3 demonstra a cotação dos cambias, taxa de
desconto e fretamento das embarcações.
Aproveito esta opportunidade para offerecer-vos os protestos da
minha mais alta estima e subida consideração.
Saud° e fraternidade-O consul, Knuth BAsnan.
Ao Exm. Sr. Dr. Olyntho do Magalhães, dignissimo ministro de
Estado das Relações Exteriores-Rio de Janeiro.

3. Secçã,o-N. 3-Consulado dos Estados Unidos do Brazil na
Suada e Nornega.-Stockholmo, 15 de janeiro de 1902.
Sr. Ministro.-De aceordo com os arte. ns. 273, 274, 275 e 279
da consolidação das leis, decretos .e decisões, approvada pelo decreto
n. 3259 de 11 de abril de 1899, tenho a honra de remetter-vos aqui
incluso deus mappas, demonstrando o movimmto maritimo e commercial entre estes Reinos Unidos e o Brazil, durante o anno de 1901.

Requerimento despachado

Ramiro RAbello Teixeira. -Concedo a
licença.
Dia 22
Accusou-se
Ao director do 20 districto sanitario mar!timo, o recebimento do officio de 10 do corrente ;
•
Ao director do 30 distrieto sanitario maritimo, idem n. 43, d 5 do corrente.
- Solicitaro.nase do director geral da
Contabilidade dosto ist irio providencias
par que seja ado oitada ao almoxarife do
Laza 'coto da Ilha Orando a quantia do 9:470$
para occorrar ao pagamento do pessoal jornaleiro extraordinario daquello estabelecimento, no moz do dezembro ultimo.
Dia 24
Communicou-59:
•
Ao inspector da Alfandeg a que esta diroctoria nada tom a oppor á sahida de uma
caixa contendo chá (Jhambord, destinada a
Rudolf Neubaner
Ao capitão do porto,que foi concedida licença para que o vapor ingloz afadia atraque,
por tres dias, á ponte d companhia The Rio
Fiour Mills Granar,1mited.
Dia 25
Salicita:-am-se ao director geral da cantabil i dade deste Ministerio providencias para
que seja rusto á disposição do director do
3° districto sanitario maritimo o credito de
l0:00 para occarrer ao pagamonto do
combustivel e lubrificantes despendidos com
o serviço sanit rio oxtraordina,rio no armo
findo.
- Communicouso ao mesmo director que
o credito da 2:404 existente na Delegacia
Fiscal cm Santa C:;tharina é para ocearror
ao pa,'.ramont ) da gratificação que compete
ao Dr. Pedro Fornira e Silva, delegado de
saude do porto do Itajahy.
POLICIA DO DISTRICTO FEDERAL

Por portaria do 26 do corrente foi nomeado inspector seccional inte-ino da 2° circamscripoão suburbana o eidadá,o Augusto
Macedo do Moraos Junior.

Como nos annos precedentes não tem havido importação directa do Brazil para Suecia e Noruega, não entrou nemhuma embarcação nas paragens destes Reinos Unidos duranto esse corinto.
Sahiram dos portos deste distrieto consular para os do Brazil
conforme o mappa n. 5, sómente tres navios com 1110,97 toneladas
de capacidade e 28 homens de tripolação. O valor dos generos exportados ou 1729 metros cubas:is de madsira e 636 metros 'sublocai de
taboado foi 158.826 francos ou 112.815 Kronor 02 õre como consta do
mappa n. 4.
Tendso igualmente a honra de rernetter o mappa comparativo
n. 6 relativo ao movimento maritimo e commercial no triennio
de 1899-1901.
Como consta destes mappas continua a ser demasiadamente insignificante aquelle movimento, e entre as caus ts desta circumstapeia predominam os altos preços e a viva sabida para outros paizes
na Europa do artigo madeira, o mais importante artigo de exportação; todavia parece ser preeminente uma alteração nesta circuinstancia, sendo os preços por ~quanto bastante baixos, o que
fará possivel exportar a nossa madeira para o Brazil no armo corrente, esperando eu por isso que sejam mais frequentes as embarcações do mon districto para o Brazil durante a navegação que vem.
Tenho a honra de acrescentar que segundo a circular n. 14 do 13
de novembro de 1900, enviarei copias dos malvas os. 4, 5 e 6 á Estatistica Commercial nessa.
Aproveito a oc,aisião para offerecer a V. Ex. os protestos da
minha mais alta estima e mais subida consideração.
Saude e fraternidade-O consul, Knut4.Bo18nion.
Ao Exmo. Sr. Dr. Olyntho de Magalraes, diguissimo ministro
de Estado das Relaçõos Exteriores-Rio de Janeiro.
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NappaiN. 1 — Do movimento da navegação entre o Drazil e os reinos =lides da Suecia e Noruega no 4° quartel de 1901
ENTRADAS
•

, Não houve
SAIIIDAS
VALOR EXPORTADO

ÉmoAncAçtw.s

NUMERO

TONELADAS

Em moeda do paiz

EQUIPAGEM

Em francos

Hre

Kronor

Estrangeiras

1

364,8
10
45;300
•
Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Stockholmo, aos 15 de Janeiro do 1902.-0 consul, Kriv h Bohman.

Mappa-N. 2 — Preço corrente e quantidade dos generos exportados dos reinos unidos da
trimestre de 1901
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32,616

686

Não ha

Outubro

1

Novembro

Dezembro

C 9 pinho vermelho
•C 7. 5/ pinho branco

Stockholmo, aos 15 do janeiro de 1901.— O Consul, Knuth Bognutni

Mappa N. 3 — Quadro das cotaçOes de cambios e taras de descontos e fretamento das embarcaçUs no mercado de Stockholmo correspondente
ao 40 trimestre de 1901
CAMBIOS
DESTINOS

OUTUBRO

Sobre o Brazil
Sobre a França por 100 francos
Sobre a Inglaterra por 1 libra esterlina •
Sobro a Alemanha por 100 marcos

Nominal
71,95
18,12
88,85

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Nominal
71,95
18,14
88,85

Nominal
72
18,15
88,85

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

5 0/.
5 ./o•
Não lia

5 0/.
5 o/.
Não ha

5 0/.
, 5 °A,
Não ha

•

TAXA DE DESCONTOS
ORIGEM

Banco de Estado
Banco de Steckliclmo
Era praça

9
PREÇO DE FRETE ( NAVIO)
Rio do Janeiro

... ,49

Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Stockholmo,
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Xappa a. 4 - Dos geamos exportados dos portos doe reinos unidos da Mola e Noruega para os portos do Dradl o anuo de 1901
VALOR DA. EXPORTAÇÃO
CADA, PORTO

VALOR

TABOA

VALOR

MAMIRRA

Dl

PORTOS

Metros
Ore . cubicos Francos

.
Francos Kronor
cubicos

977

75.700

54.504

30

752

35.826

25.894

72

1.729 111.526

80.199

02

Rio de Janeiro
_Santos
Total

686
686

Kronor

Ore

Francos Kronor

Ore

45.300
-

32.616
-

-

121.000

87.120
25.694

30
72.

45.300

32.616

-

156.826 112.815

02

35.826

Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Stockholmo, aos 15 de janeiro de 1902.-0 consul, Knuth Bohnian.

Xappa a. 5. - Das embarcações qtto sahiram dos portos dos reinos unidos da Sucia e Noruega para os do Brasil do sano de 1901
PORTOS

o

VALOR DA EXPEDIÇÃO DE 41'
CADA PORTO

NUMERO

EMBARCAÇÕES

X

1

Estrangeira
...

2

Somma

1

De onde
procedem

Para
onde foram

Visbi
Gamleby

Rio de Janeiro
Santos

Toneladas Equip.

o

75.700

9

35.826

54.504
25.694

30
72

744,17

18

111.526

80.199

02

264,80

10

45.300

32.616

264,80

10

45.300

32.616

1.110,97

28

156.828

112.815

Rio de Janeiro

Visby

Somma
3

Total

Ore

432,92
313,25

•••

Estrangeira

Kronor

Francos

Consulado dos Estados Unidos do Brasil em Stockbolmo, aos 15 de janeiro de 1902.-0 consul,

•••••

02

Knuth Bohman.

Mappa 21. 6. - Dos generos aportados dos portos dos MINS Unidos da Sucia e Noruega, para os portos do Brasil no triennic
de 1899 - 1901
.
QUANTIDADE
MERCADORIAS

MOEDA DO PAIZ DE ORIGEM

PESO OU MEDIDA

1899
1899

1900

Kilogrammaa

Metros uubicos
Kilogrammas
Metros cubicos

42 849

4.769,65

5.511
4.719,938

1901.

1901

.1899
Kronor

Ferro
Madeira
Pasta de papel
Taboado

1900

VALOR EM FRANCO

1.729
686

Total

8.651

Kronor

õre

õre

Kronor

1900

1901

õre

152.657
152.700
110 526

52
28
56
48

80.199

02 212.024

2.616

973
153.609

272.535

84

112.815

02 378.522

--

12.016

111.526
45.300
156.826

Consulado do Brasil em Stockolmo, aos 15 de Janeiro de 1902.-0 c pnsul, Knuth Bohman.

liappa das embarcações que talaram dos portos do Vice-Consulado em Wisby para os portos do Brasil ao 4 0 trimestr e de 1901
-,
TONELAGEM
MEZ

EMBARCÀÇÕES

CAPITÃO
METROS
TONELADAS
OUBICOS

Outubro 26

R

Vaterfor s. .

M. Missen.

364 8/100

r4
rx2 g
o
c
r.
E-.7.c.). 1
cd O O
o
a+

PORTO
PARX ONDE
FORAM
.

1:Lo

1.030 34/100 Wisby

Rio de Janeiro.
--

VIc e-Consulado do Brasil em Wisby, 1 0 de janeiro de 1902.-0 vice.consul, Cari Ekman.
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3' Secção. —N. 1. — Consulado dos Estados Unidos do Brasil,
Não ha, aqui na E scossia, publicação ofileial de preços correntes:
Glasgow, 6 do janeiro do 1902.
as principaes casas, fabricas e estawelecitnentos, de tempos a tempos,
publicam os seus particulares catalogos e por altas se guiam, fazendo,
Senhor Ministro.— Com os inclusos mappas, de ns. 1 a 4, que por assim dizer, o seu preço, que quasi sempre guarda equivalenda
vos mostrarão o movimento comercial e da navegação entre o com o das praças de Liverpool e Londres ; convindo não esquecer,
Brasil e os portos deste districto consular de Glasgow, tenho a que a grande e riquissima especialidade de Glasguw reside nas conhonra do vos apresentar este lelatorio, concernente ao 4° quartel strucções navaes. E', para isso, positivamente a primeira cidade e,
de 1901:
neste anno de 1901, Mos construcções clieg,aram a represontar o
Informações commerciaes.— Não houve, durante o 40 quartel importante algarismo do mais de 500,000 toneladas.
do 1901 entradas de navios, vindos do Brasil para os portos deste
Receita e saldo.— A receita do districto consular de Glasgow
districto consular, e a importação continuou a ser nulla. As foi, no 4° quartel de 1901, de 1:801$260 — 202.— 12 shillings e
sahidas foram em numero 13 embarcações, com a equipagem de 418 9 1/4. dinheiros. Pagas as despesas antorisadas, já. remetti fio
tripulantes e a arqueação de 26.068 toneladas. Dessas 13 embar- S r . Delegado do Tfiesouro Federal em Londres o saldo total de
cações, 3 partiram de Leith, 10 de Glasgow, o nenhuma do Dundee. 475$632 — 53.— 10 shillings o 2 dinheiros.
O valor total das mercadorias transportadas foi de 42.487.--- 19
shillin gs o 7 dinheiros, pertencendo á exportação por parte de
Vice-Consulados de Leith e Dundee --No Vice-Consulado do
Glasgow 29.814.— 19 shillaigs e 7 dinheiros, e por parte de Leith Leith já assumiu as funcções de Vice-Consul o definitivamente no12.873. Dessas 13 embarcações duas eram de vala e 11 vapores
meado Sr. David William Stevenson, e as do agente commercial o
uma norueguense. uma belga e 11 britannicas.
Sr. James Chalmers. No de Dundee, e por proposta do respectivo
Considerando, que a exportação no anterior quartel foi do valor Vice-Consul, foi provisoriamente nomeado agente commercial o
total de 97.879.— 17 sceillings e 5 dinheiros, verifica-se, que Sr. William Scott, e tal nomeação está seguindo os seus tramites
•houve, neste . 40 quartel de 1901, a enorme diferença de 55.391. para a definitiva approvaç:ão do Governo.
— 17 sbillings o 10 dinheiros, para menos. Contribuiu para isso, , Exposiçab de Glasgoto.— Encerrou-se a 9 de novembro de 1901
até certo ponto, o reapparecimento da peste bubonica em Glasgow, a Grande Exposição Internacional de Glasgow, que esteve aberta
e dahi a retirada do alguns navios, que estavam para vir tomar desde 2 do maio. Foi uru verdadeiro success°, pois que o total .das
carga neste porto.
entradas de visitantes elevou-se a mais de onze milhões, tendo sido
As mercadorias exportadas de Glssgow foram as segu i ntes :— o maior concurso o do dia do encerramento, que, só elle, contou
algodão (e diversas manunicturas com base nesse artigo ) no valor 173,266 visitantes. Como previ, e o disse em auteriores relatorios,
de 7.896.— 14 shillings e 10 dinheiros '• carvão no valor de
foi pena, que o Brazit, nessa Exposição, não figurasse corri os seus
5.931.— 15 shillines e 5 dinheiros ; ferro( e diversas manuf. icturas principaes productos, principalmente quando se considera, que puna
com base nesse artigo ) no valor de 4.085; machinas diversas ( e á a importação, ao menos directa, de taes produtos nesta rica
pertences para as mesmas ) no valor do 7.609.— 14 schillings e 2 Escossia.
•
dinheiros ; whisky no valor de 431 ; o mercadorias diversas (maiPeste bubottica.— A 1° de novembro de 1901 foi ofilcialmente
sena, couros, oleos, presuntos, etc.), no valor de 3.c60.-15 shillings e 2 dinheiros. Entre as machinas exportadas grande numero. declarado o reapparechnento da peste bubonica nesta cidado do
Glasgow, e a 22 do mesmo mas e anuo tombem ofilcialmente declaforam, qual habitualmente, machinas de costura.
rada a extincção da dita peste. Admitida • a exactidão do diagnos• Os preços correntes foram os habituaes : pouco varia neste mer- tico, tudo reduziu-se a cinco unicos accommettidos, tendo um faltecado do Gtasgow o preço dos artigos, que formam a principal expor- cido e quatro alcançado alta, todos tratados em hospital da isolatação da Escossia para o Brasil.. Na verdade; o preço corrente do mento e sendo todos os cinco empregados do (Central Station Hotel».
carvão oscilla de 10 a 11 shillings por tonelada ; notando-se que a Em devido tempo de tudo informei, já por telegrammas, e já por
sua maior exportação faz-se, quando elle é um pouco mais barato, detalhados officios, á nossa Legação em Londres, tendo Lambem °Misto é, de maio a setembro, isto é, durante o verão e o outono na dado a essa secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Escossia. O ferro em bruto, segundo a qualidade, vende-se, de 55 a
E' o que de mais importante me cumpre, senhor Ministro, re70 shillings a tonelada ; o forro em barra, de 7 a 8 por tonelada ; latar-vos.
canos do ferro fundido, de 5 a 6, por tonelada ; canos de ferro batido de .e 12 a 15, por tonelada. As machina.s de costura, de 85 a
Sande e fraternidade. — L B. N. Gonzaga Filho, consul.
95, por tonelada. A maisena, do .e 22 a 25, por tonelada'. O algodão
Ao Sr. Dr. Olyntlio de Magalhães, Ministro de Estado das Relamanufacturado, de 4 1/2 a 6 shillings, por kilo. O whisky de 18
ções Exteriores.
a 30 shillings, por 12 garrafas.
1.-211appa do

movimento da navegação entre o Drazil e os portos deste District° Consular de Glasgow (Glasglow, Leith
no 4° quartel de 1101

e Unhe

•0
iNTRADAS

a

Nenhuma

,

•
SABIDAS

EMBARCAÇÕES

Brasileiras
Estrangeiras
Total

TONELADAS

NTJàlERO

13

I 26.638

13

26.068

EQUIPAGEM

,

VALOR EXPORTADO

418

.e 42.487 --19 --7

418

42.487--19--7

N. B. A exportação 42.487— 19— 7 pertence a Glasgow e Leith, não tendo havido exportação do porto de Dundee, sendo para
Glasgow 29.614-19-7, e para Leith .0 12.873.
Consulado dos Estados Unidos do Brasil em Glasgow, aos 6 dias do

MU

de Janeiro de 1902.— Dr. J. B. N. Gonzaga Filho, consul.
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•• •T: 2.—Mapta dos preços oortehtos, quantidade e valor dos gano' importados usa pragas deste dietrloto Consular de Glastow, no to

quartel de 1901

Genros

imporDireitos de alfandega Quantidade
tada em kilos

Valor importado

Preços

Outubro, Novembro
e Dezembro

Não houve importação durante o 40 quartel de 1901.
Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Glasgow, acs 6 dias do mez de janeiro dá 1902.— Dr. J. B. N. Gonzaga Filho, consul.

N. 3.— Mappa dos preços cirrentes e valor dos gemera exportados do porto de illasgow para os do Erar.11, no 4 0 quartel de 1901

GENERAS

DIREITOS DE AL..
FANDEGA

Algodão (manufacturas de )..
Carvão
Ferro ( manufactura de ) • • • • )
Machinas diversas e pertences
Whisky...
Mercadorias diversas

Não ha direitos
de exportação
sobre estas mercadorias.

Total

VALOR EXPORTADO EM

PR Eço CORRENTE

OU TU BRO

7.898-14-10
5.931--15-- 5 Regularam os
4.085-- 0-- O
preços habi7.609--14-- 2
tua"
isto é
431-- O-- O
3.660-15-- 2

NOVEMBRO

DEZEMBRO

5/ a 5 1/2 schillings por kilo
10/ a 11/ shillings a tonelada
6 a 7 por tonelada
1 por 12 garrafas

29.614-19— 7

Consulado dos Estados Unidos do Brazil em Glasgow, aos 6 dias do mez de janeiro de 1902.— Dr. J. B. N. Gonzaga Filho, consul.

N. 1.— Mappa da g:Lotação do cainbio, taxa de descontos, e fretamento das embarcaç'ões no mercado de Glasgow no

quartel de 1901

;-•

CÂMBIOS
OUTUBRO

DESTINOS

N C VEM BRO

DEZEMBRO

Sobre o Brazil. Não ha operações de cambio da Inglaterra para o Brazil. As taxas cambiaes são estabelscidas pelos banqueiros do Brazil
.
'. 5.31 a 25.40
» a França, 3 mazes de data •
25.31 a 25.40
25.32 a 25.40
25.16 a 25.25
»
25.16 a 25.25
3 dias de vista
25.16 a 25.25
»
12.3 1/8 a 12.4
12.3 1/8 a 12.4
12.3 1/8 a 124
» Amsterdam, 3 mezes de data

•

TAXA DE DESCONTOS
OlUBRO

ORIGEM

.

40/° a 4 1/2 o/,
1 15/16 0 / 0 a 2 °/,

BInco d) Inglaterra
Em praça

NOVEMBRO

DEzEanmici

4 0/. a 4 1/2 0/0
1 15/16 o/, a 2 °/,

4 010 a 4 1/2 o/0
1 15/16 a 2 0/,

PREÇO DO FRETE
DESTINO

Bailia o Pernambuco
Rio de Janeiro
Santos
Pará, Maranhão e Ceará

OUTUBRO

35s/ a 45s/
45o/
458
50s/ a 55s/

NOVEbl

35s/ a 45s/
45s/
45s/
50s/ a 55s/

DEZEMBRO

35s/
50s/

a 45s/
45s/
458/
a 550/

Consulado doo Estados Unidos do Brazil em Glasgow, aos 6 dias do mez de janeiro de 1902. Dr. J. B. N. Gonzaga Filho, consul.

p Quinta-feira

3s Seco- N. 1 - Consii 1 à do da Republica dos Estados Unidos
do Brazil - Porto, 7 de jalaeiro ele 1902.
•
Exm. Sr. Ministro - De accordo com o que determina a Consolidação do Leis Consulares, tenho a honra de remetter,vos o relatorio'
e os mappas, referentes á navegação e no cornmereib entre o Brazil
e este districto consular, no segundo trimestre de 1901.
Dr. Allierto Cenrada.
Sairia é fraternidade
A6Exm; Sr. 'Dr. Olyntlto do Magalhães, digno Ministro das
•
Relações Exteriores.
-•'

movimento de navegação entre a barra do
atiegaçfle
Douro: o porto de Leixões e os portos do Brazil, no segundo trimestre
.
do 1901, foto seguinte: •
. ROI radaS TIM9 embarcações, arqueadilo.2.211 tonelidas, tendo
67 homens de equipagem ; dessas, uma era brazileira, arqueava 251
toneladas e a sua tripulação constava de nove homens, as outras
• duas eram estrangeiras, tinham 1.960 toneladas e 38 pessoas do
- •
marinhagem.
Sahidas - 62 navios, quasi todos a vapor, arqueando 110.640
toneladas e com uma equipagem do 2.917 homens desses navios, um
ora brazileiro, tinha 179 toneladas , e sua tripulação . compunha-se de
oito homens; 61 arvoraram o pavilhão estrangeiro, sommavam
118.645 toneladLlso tinhain 2.939 homens de equipagem.*
Dos pavilhões estrangeiros sob 'que navegavam essas embarcações foram o inglez o o allemão que mais predominaram nesse movimento.
Em tritneStres iguses, ROR ultlinog sala annOS, compirados com o
de 1991, foi esta a navegação entre'o Brazil e o Porto:
. ENTRADAS

Ségundo do
,
)1.

o

liem

Namoros

1895 . /g
1896
4
6
. ,1897
1898
8
7
. 1899
'4
1900
1901

Tonelag em

Equipagem

9.075

191

2.109
4.513

47
100

4.123.
2.798
3 GG/
2.211

116
102
91
67

No mesmo periodo foi este o movimento , das sahidas:

49.207-12-8
a
.» 530.219-16-4

importação
Exportação

Resulta desses dados, que nossa importação para esta praça
neste trimestre foi de muito excedida pela exportação. Representa
isso uru caso isolado ?. Vejamos o que nos mostra o que em annos
anteriores em igual período foi o intercambio entre o . nosso paiz e
esse districto consular, segundo o quadro que abaixo transcrevo.
5

Trimestre

Segundo de
»

»

•

'

Anuns

/mportaçko

Eape'rtavlo

1895
1890
'1897
1893
1899
1900
1901

125.606-14-11
o 25.447-17- 3
»( 05.9/514- 6
90.691-17-ll
'o 98.553- 7- 1 1
107.382-13» 49.207-12-- 8

435.900- 7--11
» 493.400-11-12
569.661-19- 2
453.533--17-- 7
» 491.073-17-- 4
» 532.297-13» 580.219--16-- 4

Comparando-se estes numeros vê-se quanto o intercambio com o
Brazil foi foravel a Portugal nessa época do atino, Mas é só
neste periodo que o DORSO cornmercio para aqui é excedido ?. Não.
Em meu relatorio de 1900 já indiquei que é isso um facto constante e
o que é peior, que emquanto a nossa importação vae seusivelmento
dlinInnindo, a exportação por tugueza para as nossas praças augtnenta
a grandes passos, donde vem desequilibrio enorme .na J.) a I ano ),
cornmercial contra nós.,
Tomemos quatro de nosso's principaes productos, qua ainda por
aqui se vendem, tomemos igualmente quatro dos productos portaguezes que tnais' vão para o Bratil o vejamos qual foi o movimento
de entrada de uns e da sabida dos outros, no segundo quartel
desses tres ultimos [mins:
Trimotru

Ádipe brailleiros

loto gamarei

Tonelagem

Equipagem

•

dl... 1895
1890
A
1897
1898
A . .... h.
. ... *a 1899
1900
1901

Segundo de
'A

›

42
52 .
47
61
61
51
62

48.214
' 71.972
68.284
99,675
100.171
88.186
118.640

1.901
1.643
1.322
• 2.554
2.265
•
2.200
2.947

Café no

»
7/

Assu. car no

QuautItlade

A
A
A

A
A
A

,

1899
1000
1901

1.834

1000
1901

7.444

1899.
1900
1901

Couros no

1899
1990
1901

•
krtigos p irtogiezei

Azeite no

1.240

1.090.269
1.728.243
590.494
241.378
63.925
270.057
LITROS

»

1899
1900
1901

7.796.512
8.010.950
9.595.969

A
A
A

1899
1900
1901

15.412
31.834
25.997

A

1890
1900
1901

5.845
3.032
, 2.638

A

Vinho no

310
6C
60

1899

Algodão no

Vinagre no
Como podeis Ver por esta resenha, o numero de embarcações
procedentes do Brazil aqui entradas, tem sempre diminuído, ao passo
que as sabidas para os nossos portos tem augnaentado, com ligeira
variante.
• Quasi todos' os navios que neáseS trimestres vieram ao porto
de Leixões e entraram á barra do Douro eram estrangeiros, sendo o
pavilhão brazi/eiro Mediocremente representado. De resto, ha muito
que isso se dá durante todo o armo. A principal razão desse facto
consiste no pouco que este paiz ccmpra ao Brazil. Não conveni aos
nossos armadores mandarem seus navios am lastro, pois o frete do
volta não compensaã, longa viagem o á estadia no porto. Em geral,
as nossas embarcaçõ3'§ que aportam por estas paragens veern fazer
concertos no Pinto ou em Villa do Conde, onde essas operações são
mais baratas, que entre nós.

Anu

KILOS

Segundo de

SABIDAS

Trimeetue

111,210Z.3

Commereid- No 2 1 quartel de 1901 foi este o movimento com.
mesclai entre esta praça e as do Brazil:

NateEach o calundu outro o districlo comular do Porto o o Bruil,
,119 segalidO !mestre do 1901

rimest reg
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A

A
A
A

'

A

ANOORRTAS

Azeitonas no

>>

1899
1900
1901

12.117
13.912
53.291

Do estudo comparativo desses dados resulta que dos prediletos
brazileiros aqui vindos no segundo trimestre destes tres ultimo
annos, só os couros tiveram em 1901 um ligeiro augmento em relação
a 1809; todos os outros productos decresceram. O assucar e o algodão
apresentaram nessa época de 1900 uma entrada maior, mas que
não guardou a mesma progressão nos outros trimestres, o que
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trouxe no firn do anno uma grande diminuição na importação, desses
artigos.
O café, esse só vem quando algum compatriota aqui residente fal-o vir para o seu consumo o isso explica a quantidade ridicula com que figura no quadro, que acima esbocei.
Quanto aos productos Tiortuguezes, que citei, todos tiveram
augmento grande, excepção feita dos vinagres.
O que digo para esse trimestre pode-se repetir para todos QS
trimestres desses ultimes seis amos, o que documentei em meu
relatorio, em 1900.
Os preços de diversns artigos de importação o de exportação
pouco variaram neste trimestre em relação ao anterior. No mappa
n. 5, que annexo a este relatorioeencontrareis os dedos comparativos.
•
Continuo a considerar este mercado perdido para nós. Só um
tratado de commercip poderá fazer com que alguns de nossos produetos possam nesta praça entrar em commerelo com seus similares
de diferente origem. Mas quererá Portugal fazer esse tratado ? Já
li elle um jornal, cujos artigos são maduramente reflectidos e tenho
ouvido muitos cornmerciantes dizerem, que esse tratado é quasi iiiipossivel, porque as colonias portuguezas, tendo os mesmos productos
nossos, matar-se-ia essas cobaias, dando-se ao Brazil uma pauta
•
minima.
Na imprensa e naS associações e centros commerciaies de Portugal trata-se por todos bs meios de fomentar a expansão da actividade commercial e industrial da metropole para' com as colenias.
Occupando-se deste assumpto, a Associação Commercial do
Porto, em seu ultimo relatorio, assim se exprime:
e Teto vastos são Os nossos dominios coloniaes, tão opulenta variada é a suie riqueza e tão apoucados os recursos de capital, tra
"belho e população, que a, metropole possue para os valorisar, que o
concurso de todos os elementos de vida que o paiz dispõe nunca
poderá levantar attritos de coneurrencia, porque o campo, de ação
é illimitarlo e a conjuncção de esforços será util ao paiz em geral e a
cada um de seus Negregados. O que importa, portanto, é favorecer
a expansão de todas as iniciativas, e considerando quanto entre nós,
por causas diversas, ellas são vagarosas, mas, atina!, Si bem dirigidas, positivas e de resultados seguros, evitar por uma prudente
administração todas as causas, que entorpeçam a livre e fecunda
exploração do nosso patrimonio colonial, e sobretudo o enfendamento dessa riqueza a influencias absorventes, cuja apparente e artificiosa pujança contrasta com a penuria de enn estado geral esteril e
improgressivo.»
No organisação de um plano systematico de expansão colonial,
a dita Associação do Porto treta de estabelecer nessa cidade uma
instituição denominada Museu Colonial e Coinmercial — cujos
uns e constituição obedecem ao pensamento de uma propaganda
systematica, tendo per objectivo principal as colmatas e do fixar os
meios praticos de tornar essa acção persistente o fecunda.
Esse Museu Colonial e Commercial, comprehende. além de uma
expesição permanente e inovei, que se irá modificando segundo a
evolaçãO dos mercados nacionaes productores e enleiem segundo as
condições variaveis dos mercados estrangeiros e coloniaes,— uma
repartição de informações commerciaes, segundo o pro,gramma
adiante mencionado A uma repartição especial de informações e
auxilies a emigrantes, canalisando, orientando e protegendo por
via das estações officiaes e dos seus agentes no ullíamar, os, emiserrntes que se destinam ás cobaias.
A exposição permanente compreliende:
1) Todos os productos das possessões portuguezas vegetaes,
aWmaes e mineraes — no estado nactivo e naquelle em que são fornecidos ao commercio, na seguinte ordem.
ProdUctos alimenticios.
b) Fibras textis.
e) Oornmas e resinas.
de Sementes ' oleoginosas.
e) Plantas medicinaes.
f) Madeiras.
g) Minerios.
Diversos.
2) Prediletos similares de outras regiões, classificados o . analyfiados : , com o \fim de confrontação com os nacionaes, como base de
estudo para o corem:lerei° e industrie.
3) Proluctos de agricultura e artefactos de industrie nacienal
em todas as sues manifestações.
4) Productos e artefactos similares da agricultura e da industrie estrangeira e ainda outros, em que o trabalho nacional não
concorre, classificados, segundo a sua justa posição nos mercados
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consumidores coei os productos nacionaes, isto é, sobre a base Ido
preço cominercied tio venda e exemplificando:
. a) Sua qualidade intrinseca e apparente. •
b) Padrões, desenho, etc.'
c) Acondicionamento, metragem, embalagem.
(I) Outras condições favoraveis para a venda e divulgação.
• A seccão de informações annexas a este Museu inscreveria ao
lado dos produtos expostos, informações detalh idas a respeito dos
elementos.componentes do preço de cada um deites, sempre I obedecendo ao principio de comparação entre uacionaes e estrangeiros,
ten-lo por ponto de partida o preço inicial no mercado imputador,
direitos de exporteção, frete, direitos,de importação e a porcentagem
respectiva de desp ezae geras, como seguro, commissões, transferendias, embarque e descarga.
Além destas informações, seriam a cargo desta secção as seguintes:
1) Condições de pagamento, prezei o meios de transferencia.
2) Regimen pautai e fiseal nas colantes o mercados consumidores, comprehendendo todos os avisos necessarios baseados na legislação e nos regulamentos locaes e ene exacta interpretação para •
governo do commercio.
e
3) Direitos de portos, regulam
• oentos' e avisos maritimos,' fretes
tarifas fe rroev iarias
4) Informações extrahidae cies relatorios consideres e de tod,e.s
as orig ens tidedi imas sobre os productos suSceptiVeis de eoc6ntrarern
colimação nos mercados estrangeiros e coloniaes e meios de iniciar
esse commercio, adaptando-o ás exigencias dos mercados.
5) Informações reservadas sobre a situação commereial de clientes o dos merchdos consumideres."e •
6) Noticias de todos os factos que interessem b commercio e a
industrie nacional na metropole e nas praças'estrangeiras e • coloniaes, emprezas projectadas e iniciadas, alterações pautaes, :fiscaes e
regulamentares, convenções diplomaticas e commerciaes, novos
meios de communicação e obras publicas.
7) Indicação de itinerarios para caxeiros viajantes, tarifas de
passageiros, referencias e meios auxiliares.
8) Correspondencia consular.
9) Expedição e requisição de amostras.
10) Estatistiea commercial. •
11) Laboratorio de analyses. •
A secção de emigração especialmente destinada ás colonias, estabeleceria um serviço combinado com as autoridades centraes o as
ul tramarinas, fixando os log-ares mais adquadoe a nucleo3 de colonisação e determinando os meios de aproveitamento da riqueza
local, de subsistencia e condições de vida, colono, subsidies e
auxilies pratices, divulgação dos conhecimentos praticos indispenseveis aos colonos e regularisação da corrente emigratorie, segundo
p condicionalismo actual de sua fixação ao sólo.
Esse programma de uma tão vasta latitude approxima-se por
sua indole das associações promotoras do commercio exterior, que
na Allemanha teem contribuido tão poderosamente para o seu engrandecimento economico. ,
A Associação Commercial conta levar a efeito no mais curto
prazo essa idéa, obten lo do governo os auxilies necessarios, o que
julga facil por meio de uma remodelação dos actuaes museus industrines, si se trasferir para essa nova e pratica -instituição a dotação
correspondente ao Museu Industrial 'do Porto.
As questões coloniaes teem hoje uma grande importancia na
praça do Porto e busca-se fazer a prosperidade do 'norte auxiliando
a prosperidade das possessões africanas.
'
Diz a Associação -Commereial desta cidade, que entre outras
causas, que Cé agora teerá contribuido para retrahir o commercio
das cobaias, deve-se contar'como muito sérias, permanentes e profundas as seguintes: os pezedos direitos de ,exportação, os impostos
locaes de producção, as elevadissimas tarifas de transportes terrestres e maritimos, o vicioso regimen de credito predial i e bancaria,
o defeituoso syeteme de colonisação e outras graves lacunas no modo
da administração colonial, que redundam em manifesta inferioridade
de condições para a concurrencia cem as colonias estrangeiras visinha3 no caromel;cio com os gentios . e com o internacional.
Para sanar todos esses males, para aplanar todas esSasdiffiliculdades, a Associação Commercial pede o favor dos poteres pubaco3,'
a reunião de todas as energias e de tecles os esforços dos particulares,
afira de que as colonias tenharn • um brilhante futuro,' o:. • que ;reflectirá em beneficio da metronolel.
Tendo dito qual o movimento de naveeação e ce commercial
entre o Porto e o Brazil no V quartel de 1901 e dado uni resumo do
que actualmente Porttigai procura fizer pelo progresso de suas colenias, termino aqui as informações trimensaiss, que no momento
tenho a prestar-vos.
Dr. Alberto Conratloi Constil do Breu!.
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M. 1 — Mappa do movimento da navegação entre o Brasil e a praça do Porto, durante o 2 0 trimestre do ante de 1901

ENTRADA

TONELAGEM .

NUMERO

EMBARCAÇÕES

Braziloiras
Estrangeiras

2•
Total

VALOR IMPORTADJ

'EQUIPAGEM

251
1.960

o
58

.c 6.501— 1-5
.0 42.610-11-3

2.211.

67

49.207-12-8

SAHIDA

NUMERO

EMBARCAÇÕES

1
61

179
116.465

8
2.939

1.014— 2-9
á: 579.205-13-7

,62

116.644

2.947

580.219 --16 --4

Brazileiras
Estrangeiras
Total

VALOR EXPORTADO

EQUIPAGEM

\TONELAGEM

Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil do Porto, 30 de junho de 1901 — Dr. Alberto Conrado, Consul.

M. 2 — Is reço corrente e quantidade dos generos importados do Erazil ' na praça do Porte, durante o 20 trimestre do uno de 1901
PREÇOS
GENEROS

Aguardente
Algodão
Arroz
Assucar
Cacau
Café
Chifres
Couros
Doce
Estopa de embira
Farinha de mandioca
Generos diversos
Gomma
Madeiras diversas
Melaço
l'iassa ba em rama
Sebo em bruto
Tabaco em folha e rolo
Tabaco manipulado
Tapioca
Ticum em rama

PESO ou MEDIDA

1 decalitro
1 kilogramma

..n•

DIREITOS
DE
ALFANDEGA

1.930
2.360 réis
2.500
4 réis
39 réis
1201
réis
145

QU.ANTWAI n E
rm PORTA DA

599.494 kilos
300 kila
1.246 kilos

365 a 370 réis o kilo 350 a 365 reis o k. 350 réis o kilo
» Os mesmos preços Os mesmos preços
160 a 290
»
220 a 260
800 a 900 reis o kilo Os mesmos preços Os mesmos preços'

320 kilos

21
13 réis
20 réis

270.057 ki los
91 kiles

1 kilogramma

10 róis
Diversos
—
Diversos
—*
1 real

38.934 kilos
30 volumes

1 kilogramma

4.500 reis
,
2 róis

JUNHO

600 a 800 réis o litro Os mesmos preços Os mesmos preços

180 réis

1 kilogramma

MAIO

80 litros

1 kilogramma
• —
1 kilogramma

1 kilogramma

e

ABRIL

288 unidades
80.000 kilos
103 kilos
1.998 kilos

620 réis o kilo
• "Diversos preços

540 a 600 réis o I:.
Diversos preços
—
120a 160 réis o kilo Os mesmos preços
Diversos preços
Diversos preços
—
Diversos preços
Diversos preços
—
240 a 260 reis o kilo Os mesmos preços
Diversos preços

530 a 600 réis o k.
Diversos preços
—
Os mesmos preços
Diversos preços
Diversas preços
Os mesmos preços

Diversos preços
—
1 .100 a 1 .200réis o k. Os mesmos preços Os mesmos preços
Diversos preços

Consulado da Deputlica dos Estados Unidos do Brazil no Porto, 30 do junho de 1901 .—Dr. Alberto Courado, consul .
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N. 3 — rre4 o ootret0 e tinattellitz doe gêneros exportados da !moa do Porto para o Brasil, durante o 2 0 trimestre do anno da 1901

GENER OS

;_

PESO OH MEDIDA

DIREITOS
DE
ALFAN D Et . ; A

PREÇOS
QUANTIDADE
EXPORTADA

ABRIL

JUNHO

M A TO

•

Aliara
.

Azeite
Azeitonas
Calçado

Ad valorem
—
Ad valorem

1. s.
Livre
1, 5",;,

Ad valorem

1,5 ?:
Diversos
1,5

Carne suma
Chapéos
Parinaeeos
• 'Fazendas diversas ......
Ferragens
Fio cordel
. Ouro em obra
'• Peixe salgado
. Prata em obra
;Retroz
Rolhas e rolhes
'
Sal
Sebo em velas
•
Taboado
Tecidos diversos
Vinagre
.....
( branco
Vinho
commum
f. licoroso
•

Ad valorem
—
—
Ad valorem
—
Ad valorem

1 decalitro
Yfr

1. 5
1

,5

—
—
Diversos
3 reis
1 real
2 reis
50 réis

135.725 maun;as
25.997 litro.s
53.294 ancoratas
2.883 pares
25.210 kilos
71 milheitps

20 a 30 reis a ma iinca Os mesmos preços Os mesmos preços
280 a400 reis o litro
400 a 500 reis a ancor.
500 a 700 reis o par
300 a500 réis o kilo
3.00a 5.000 rs. o ml/i.
.7)
—
—
—
732.503 litros GO a 80 reis o litro Os mesmos preços Os mesmos preços
6.063 volumes
Diversos preços
Diversos preços Diversos preços
988.986 kilos
>>

108.131 kilos
120 a 160 reis o kilo Os mesmos praços Os mesmos preços
28.856 grammas 25a 30 réis a gramma
—
—
34.039 grosas 500 a 600 réis a groza Os mesmos preços Os mesmos preços
213.516 litros
10 a 20 reis o litro
—
—
—
46 volumes
Diversos preços
Diversos preços Diversos preços
2.638 kilos 120 a 190 reis o kilo Os mesmos preços Os mesmos preços
, 9.595.969 kilos 120 a 400 réis o kilo

Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brasil no Porto, 30 de junho de 1901.—Dr. Alberto Conrado, consul.
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Quadro da cotado do cambio, tara de desconto e fretamento das embanages no Mercado do Porto, Correspondente
ao 2 0 trimestre do anuo de 1901

•••nn••nn••n•...1.1.ffillYIL::•.n

CAMBIO
DESTINO

'

Sobre o Brazil
Sabre a França

'Sobre a Inglaterra...,

A ORM

Falta cambio directo
Cheque 776-778-773-776
36 "/16
•

JUNHO

MAIO

Falta cambio directo
Falta cambio directo
Cheque 768-771-764-767 Cheque 758 - 780 -764,
37 '/,
37

TAXA. DE DESCONTO
ORIGEM
•

ABRIL

•

MAIO

JUNHO

6e7

6e7

MAIO

JUNTIO

nn

Bancos
Em praça

6e7

PREÇO DO FRETE
ORIGEM

Br.; zil
Inglaterra
França

ABRIL •

300 a 500 reis por 25.41 litros
24 a 30 schillings por 1.068.98 litros
23 frs. e 10 centimos por 534,24 litros

Os mesmos preços
»
r 0

Os mesmos preços
0
0
»g
•

Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil, no Porto, 30 de junho de 1901 — Dr. Alberto Conrculo, Consul.
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• Mapa dos preços das mercadorias importadas do Brazil o exportadas para o mesmo paiz no 2 0 trimestre de 1901 confrontados com os do
lo trimestre do mesmo anno

IMPORTAÇÃO

P TRIMUTRE
ruços — MOEDA

2°• TRIMESTRE
PREÇOS
MOEDA

GENEROS

PESO OU MEDIU.

Portngueza

•

•

Aguardente
Algodão
Arroz
A ssuc,a r
Cacau
Café
Chifres
Couros
Doce
Estopa de embira
Farinha de mandioca
Generos diversos
Gornina
Madeiras diversas
Melaço •
Piassaba em rama
Sebo em bruto
.Tabaco
Tapioca
Ticum

1 litro,
1 kilo •

Brazileira

700 réis
.1170 »
300 »
200 o

1.400 réis
800
600

Portugueza

Brazdeira

O mesmo preço

O mesmo preço

>>
>>

509 »

1 kilo

800 réis

1.600 reis

O mesmo preço

1 kilo

510 réis

1.000 réis

O mesmo preço

1 kilo
30 volumes
—
1 unidade
1 litro
1 kilo
• —
1 kilo •

120 réis
1.012.600 réis

240 réis
2:025.200 réis
—
•
20.000 réis
s00 » •
500 o

O mesmo preço
59 volumes 142.900 róis
—
O mesmo preço
o
o
o.
—
O mesmo preço
» •

—
O mesmo preço
—
O mesmo preço
, —.—
O mesmo preço
285.800 reis

-

10.000 réis
150
250 o•
•

5.000 réis
200
1.100

10.a0 réis
400 »
2.100 3.

o
o

O mesmo preto

O mesmo preço
» •

)1.

EXPORTAÇÃO

20 TRIMESTRE

1 0 TRIMESTRE

PREÇOS —\XIOEOX

GENEROS

PESO OU 3IEDIDA.

POrlugueza

Alhos
Azeite
Azeitonas
Calçado
Carne suma
Cebolas
Cliapóos
Farinaceos
Fazendas diversas.
For .agens
Fio cordel
Ouro em obra
Peixe salgado
Prata em obra
Mim
Rolhas e rolhdes
Sal
Sebo em velas
Taboado
Tecidos diversos
Vinagro
Vinho

PROEÇS — MOEDA

1 maunça
1 litro
1 ancoreta
1 par •
• 1 kilo
1 milheiro
1 unidade
1 litro
6063 volumes
" 1, kilo
1 gramma'
1 kilo
1 gramma •
groza
1 litro
—
46 volumes
1 litro •

30 réis
200 »
500 o
s. 400 »
400

3.000 0
• .000 o
50 »
34.393.439 reis
2,50
réis
• _
•
300 réis
100 »
• 4, 30»
500 reis
10 2.
—
5:590.c70 réis.
i25 reis
•
250 >>,

,
•

Brazileira

Portugueza

Brazileira

60 réis
400 P.

O mesmo preço

O mesmo prev

1.000

800
800

o

6.000
100

o
»•

63.", 86.878 réis
500 reis

moo réis
200
60

»

»

6.000

o
»

1.000 réis
20 »
11:181.7-10 réis
250 reis
500 » •

» •
8658 volumes-46.987.516 róis
O mesmo-preço
—
O mesmo preço
o
'
o
o

'

93.970.03l réis
O mesmo preço
—
O mesmo preço

—

—

O mesmo preço.

O mesmo preço-

vo1uines-8:426.010
-0 mesmo preço
• »

Consulado da Republica dos Estudos Unidos do Brazil; no Porto, 30 de junho de 1901.—Dr..Alber10 Conrado, consul.

—
IG.152.020 réis
O mesmo preço

•

M.•

'».'w • "
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Ministerio da Fazenda,
Darectoria do Expediente do Tbesouro
• Federal
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR

D:a 26 de março de 1902

Sr. inspector da Altandega do Rio de
Janeiro.
N. 81—COmmunico-vos, para os fins convenientes, que, por despacho do 24 do corrente, exarado no aviso do Ministerio da
Justiça, e Negoclos Interiores, • n. 94. de 18
de janeiro ultimo, resolveu o Sr. Ministro
autorizar a isenção de direitos, do a cordo
com os g 23 e 35 do art. 2° o art. 50 das
Disposições preliminares da Tarifa, para dous
rdluines na. 31 e 32, vindos polo vapor Campana, contendo objectos adquiridos para os
laboratorios da. Escola de Minas de Ouro
Preto,

111 inistorio

da Marinha

Por portaria de 26 do corrente foi no-,
meado Rufo Gerque;ra Lima para are r o
cargo de 'carpinteiro cals f tte de'
corpo de artifices militares, pert,encente ao
corpo de ofilAaes inferiores da amada.
Requerimentos despachados
Dia 26 de maro de 1902

Fiel do 2° classe Ovidio Maria Junior
Capelli.— Indeferido.
Anedio Pereira do Lago Junior. —Não ha
jaga.
José Pedro de Medeiros Ferreira.— Indeferido.
Barão de Lucena.— Não pode ser attendido.

Ministem) da Guerra RECEBEDORIA DA CAPITAL FEDERAL

Requerimentos despachados

.

•.

João Americo Manso Toledo. — Trans&
ra-se.
Luciano de Freitas.—Transfira-se.
José Ferreira Moreira.—Transfira-se.
Anna Amalia Nunes.—Paga a multa de
203, transfira-se.
Joaquim Ferreira Cassiano. —Paga a multa
de 20$. transfira-se.
Edylio de Souza Coelho.—Paga a multa
de 20$, transfira-se.
Centro Hum ,nitario Mouzinho de Albuquerque. — Satisfaça a exigencia da subdirectoria.
José Marques da Silva.—Satisfaça a exigencia da sub-directoria.
Ferreira & Aguiar.—Inscrevam-se, c )brando se a multa regulamentar, depois de procedido o arbitramen
Paplo Francisco Nogueira.—Restitua-se a
quantia de 41$100
Soares Irmão & Pores. Restitua-se a
quantia de 2$100; pela verba «Reposições e
restituições», solicitando-se o respectivo credito.
J. F. de Souza Soares.—Apresentadas as
guias, dê-se o registro grade.
Francisco José Gomes Brandão.—Exonerese do pagamento do exercicio de 1901, notando-se no lançamento estar o predio sem
numero.
Joronymo de Araujo Teixeira.—Exonere-se
do pagamento do exercido de 1901.
Bento de Oliveira.—Em vista do parecer,
nada. ha que deferir.
Eduardo Palassin Guinlo.—Restitua-se a
quantia de 194000.
F. Machado.—Archive-se.
José Maria Alves.—Archive-se a mudança.
Antonio Joaquim do oliveira cunh
Transfira-se.
Ordem Terceira da Conceição e Boa Morto.
—Prove o allegado.
Velliano Henriques Hodga.—Paga a multa
de 20$, transfira-se.
Leocadia Rosa de Castro Rangel.—Sellados
os documentos, transfira-se.
Antonio José da Silva. —Annulle-se a divid t ajuizada, oficiando-se á Diroctoria do
Contencioso e bem assim as de 1898 a 1902.
'Not s—A importancia da restituição .a que
tom direito Josá Luiz Fernandes Braga é de
49$500 e não 491s500, como, por engano, foi
publicado nos despachos de hontern.
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Por portarias de 26 do corrente foram nomeados para o Escola Militar do Brazil:
Commandante de companhia de alumnos o
1 0 tenente do 1° batalhão de artilharia
Fala Ame:io da Costa' Pereira ;
Subalternos de companhia de alumnos o
20 tenente do 20 regimento do artilharia
Miguel de Oliveira Carneiro e o alferes do
17° batalhão de infantaria José da Penha
Alves de Souza;
Agente dawnfermaria, durante o ac'ual
semestre, o inferes do 38° batalhão de infantaria Newton Martins Desouzart.
Expediente de 11 de março de 1902

Ao Sr. Ministro da Industria, Viação e
Obras Publicas solicitando providencias
para que seja admittido a praticar na estação telegraphica da cidade de Porto Alegre
o alferes-aiunano Alcibiados Mirand a. —Communicou-se ao Estado-Maior do Exercito. •
— Ao Supremo Tribunal Militar remettendo, para os fins convenientes, cópias dos
decratos do 7 do corrente promovendo diversos officiaes no estado-maior do exercito
e na arma de infantaria.
—Ao commandante da Escola Prepara.
tona o de Tactica do Realengo mandando
trancar a matricula do alumno Antonio de
Sá Pessoa, éonforme pede.
—Ao chefe do Estado-Maior do Exercito :
Concedendo licença
Ao alferes do 35 0 batalhão de infantaria
Estevão Chaves. por 30 dias, em prorogação
daquella em cujo goso se acha, para tratamrnto de sande ;
Ao oficial, praças o paizanos abaixo mencionados para no corrente anuo se matricularem, havendo vagas o satisfeitas m exigencias regulamentares
N .), Escola Preparatoria o de Tactica do
Realengo—Alferes João Odilon Gomos Pinto, do 24° b ,talhão de infantaria, e"a) sargento Jacob Nogueira, do 1° regimento de
casaill irisa
Na Escola Preparatoria e do Tactica do
Rio Pardo—Pitizano c elio do Figueiredo
Paz.
Fixando do seguinte modo o numero de
alumnos, praças da pret, que no corrente
anno poderão frequentar as escolas militares:
Escola Milite do Brazil, 260;
Escola P,.eparataria e de Tactica do Realengo, 320;
Escola Preparatoria o de Tactica, do Rio
Superintendencla de seguros Terrestres e Pa jdo, 220.—Fiieraan-se as devidas commuMaritimos
niciçoa
Md:alando:
DESPACHO DO SB- SUPERINTENDENTE
Reco bet. - A,s:
11'a 26 de março de 1902
Ao respectivo corpo o alferes do 1 0 regiCompa,fihia. Nacional de Seguro Mutuo mento de c ivallaria Armando Emitiu ZaContra Fogo.—Passe-se guia.
luar;

Ao legar que occupa na bibliotheca do exercito o atro .es do 120 batalhão de infantaria
Raymundo Bayma da Serra Martins, qüe se
acha nos trabalhos de canstrucção do Sanai° em S. Paulo.
Servir, por tres mezes, no 12° batalhão
de infantaria o tenente do 24° Henrique Duque-Estrada de Mac3do Soares, em vista do
seu estado de saude.
Vir a esta Capital o alferes do 2° batalhão
de inf lutaria Etuyglio Ribeiro de Arauja,
que se acha soffrendo dos olhos e tens de
ser examinado por um especia'ista.
Permittindo ao tenente do 10 regimento
de cavallaria Antonio Lacerda Guimarães
gosar, no Estado de Minas Geraes, a-licença.
que obteve para tratamento de nucl.°.
Transferindo:
Na arma de infantaria:
Para o 70 batalhão o tenente Miguel Archanjo Tenorio de Albuquerque. do 31 0, e os
alferes Propercio de Castro o Silva, do 2°, e
Pedro Innorencio de Oliveira, do 8°;
Para o 28° batalhão o alferes do 33° Thomaz Coelho Buarquo de'Gusmão ;
Para o 31° batalhão o tenente do 7° JOà.0
Gonçalves Guimarães ;
Para um dos corpos do norte da Republica
o tenente do 33° Joaquim Alves de Araujo
Rego.
Na arma de cavallaria, para o 12 0 regi-.
mento o alferes do 1 0 Agripino Vieira Campos.
Requerimentos despachados
Dia 26 de março de 1902
Major Alf,.edo da Simas Enéas, pe lindo
paaamento da gratificação relativa ao tempo
Hal que serviu 'orno chefe da cammissão
fiscalizadora da pesagem de motaes inserviveis.—Indeferido.
Sargento Manoel Is Santos do Albuquerque L.ma, requerendo licença para se matricular na ES0012.Preparatoria do Realengo
--si ndeforido
José Antonio Garcia, João Leito Junior,
Antonio Garcia Viei .a, Orando Felippe Massoran e Saturnino Auggsto Vaz, solicitando
pagamento de veacimentos a que se julgam
com direito.—Indeferidos.

Ministerio da Industrio, Viação
o Obras Publicas
Directoria Geral da Contabilidade
Expediente de 22 de março de 1902

Ao Ministerio da Fazenda foram solicitados os seguintes pagrauentris:
De 1:493$333, ouro ou 3:364$380 ao cambio de 11 63/64 á Estrad.: de Ferro Central
do 13.,azil, fornecimento do c •,rvão Cardiff
feito á do Rio d'ouro em dezembro ultimo
(aviso n. 897 A).
D a 25
Ao Ministorio da Fazenda foram isolicitados os seguintes pagamentos:
De 4:073$20) ao Lloyd Braziloiro, de
hospedagem de retirantes cearenses no Lazareto da Ilha das Flores, eu Montevideo,
durante o anno proximo passado (aviso
n. 909);

De 970$340 a Cindido da Fonseca Vianna„ fornecimentos á Estrada de Ferro Central do Brazil eia dezembro ultimo ' (aviso
n. 910);
De • 6$960 a Leandro Pereira:, idem ã
mesma em dezembro ultimo (aviso n. 911);
De 7$200 a V. Wernects & Comp., Liem
á mosma em novembro ultimo (aviso n.
912);
Da 1:935$200 a Rodrilo Vianna o Mar-

ques & Canip., idem á mosina em outubro
e dezembro ultimos (ivis° n.°913).

'••
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—Providenciou-se sobro o pagamento peia.
Delega,cla em Pern táb
aco do 2.43$•.)30 á Companhia Pernaanbaca.na de Navegação, de
passagens concedidas par ordarn desw Ministorio durante o armo- de 1900 (aviso
n. 914).
De marcos 12.595 ou 12:343$100, ao cambias
de 930, a Siomons & Halske, de fornecimento
ai:Estrada de Ferro Contrai do Bra,zil, em
dezembro ultimo (aviso n. 915). •
Da 26

Foram solicitados ao alinisteriO d Fa=J.o os seguintes pagamentos
Do 4:491$725 a diversos, do fornecimentos
á, Estrada do Ferro Central do • Brazil, em
dezornhro
requísitado n .por oficio
•
n; 342 (aviso n. 916) ; • • •
De 550$ idem idem á mesma, em dezembro. requisitado por, oficio n. • .:367'(aviso
n. 917) ;
Do 14:875a ao Lloyd lirazileiro. de passa• gens concedidas à retirantes cearenses, durante . es moias do' janeiro, maio, julho e
agesto ' do a;nno proximo 'passado ( aviso
918).;
Do 14:942al, ao mesmo, do passagens do
imigrantes. durante os mozea do janeiro e
agosto do ando proxirno passado , ( aviso
n.' 019) ;
• Do .12:150$ ao mesmo, sUbvenção relativa
á quarta viagem realizada na linha do norte
pelo paquete Planeta, cm - dezembro
(aviso n. 920) ;
Do '490a750, importancia do fériaSdo pessoal empregado em serviços imprevistos da
Estrada de Ferro'do Rio do Ouro, a cirgo 41a
Inspdeção Geral das Obras Publicas.ein outubro o novembro latimos (aviso n. 921) ; •
De 610$ a Jos ) Antonio atacado, aluguel do
prodio' n. 2 da Pua. Vinte Quatro de Maio, á
Estrada de Ferro Centrl do 13razil, de 8 do
janeiro a 10 de maio de 1901 (aviso n. 923)
Do 43a200 Mos, Irmão & Comp., de‘ fornecanentos á Estrada do Forro Central do
Brazil, cru sétembro do anno passado (aviso
n. 924)
De 2:042$640 a Aatonio Costela) Branco,
atum á mesma, em dezembro ultimo (aviso
n 925);
Do 950$ a Soares Muiliz & Coma., idem á
mesma, eia outubro ó novembro unimos
• (aviso n. 920);
Do 120$780 a Cesar Gomos & Comp., blene
a‘mosma, em dezembro ultimo (aviso n. 927);
De 1:912$500 a Borlido, Moniz & Comp.,
idem á mesma, em dezembro nitinió (aviao
n. 928) a
De 24$ a Casar Gomes & Comp., idem
Mesma, em dezembro ultimo (aviso n. 929);
Do 183$640 • a V. Worneck & Comp.,
idõm á mesma em novembro o dezembro ultimos ( ..viso n. 930);
Do 96$ a Cosar Gomos cçz Comp.., adem á
mOadia, cai dezembro ultimo (aviso II. 931);
De 70$ a M. da Silva -Almeida, trabalhos
executados, á mesma, em setembro do annu
proximo passe,dO (avis(Pn. 032)
Do 1:510$019 á The Brazlian Coal Company liinited, de direitos aduaneiros relativos
a 650.530 kilogrion mas do carvão Cardi ff forneaidos á Estrada de Forro Central do Brazil, ora jantaro e fevereiro do :rant) proxirno
passado (aviso n. 933)
De 1:157$580 a Hime Coalp., direitos
aduaneiros de 327 kilogrammas ia; cimento
fornecidos á mesma, no 2" ~estro de 1000
(aviso n. 934)
De 21$390 a diversos, fornecimentos á
mesma, em setembro e dezornbro ladinos,
requisitado por ()Meios ri. 356 o 379 (aviso
n. 935) ;
. De 840$780 á no C'ty Iínproveoirnts Company, limiLed, provenionte do taxas do oa,
goto da Estrada de Iaarrd Central do Brazil„
rolativas ao 2° arillTestro do atino .proximo
passado (aviso n, 936)
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De 12 a V. Wernek ComP., fornecimento; feitos á Estpada, de Ferro Contrai do
Brazil, em dezembro ultimo (aviso n. O 3);
De 15$ a M. Silva Alma' t, trabalhos ex
acatados para a Estraaia do Ferro . Gen ,ral do
Brazil, em dezemb • to ultimo (aviso n. 938)
Do 350$050 a Adolpho Veiga & Comp.,
idom á mesma, em dezembro -ultimo (aviso
ra 03,)) ;
, Do 120$ a Cesar Gomos (.% Comp., idem á
mesma, em dezembro último (aviso n.910)
Dá 3173500 á Imprensa Nacional, do publicações de . expediente desta 'Secretaria do Estado, durante o 4° trimestre do anno proxhno passal° (aviso n. 911)
Do 50.920 á Companhia Great Western of
Drax. 1 Eailway, limitei, de passagoná coacolidas á Directoria Geral dos' Correios, em
julho do anno proximo finto (avisa n. 912)
Do 120$ a O Pai; de publicações feitas
para á Estrada de Ferro do Rio do Ouro, em
dozeolbro ultimo,(aviso.n. 913)
De 2$ a. V,. Wernock aa'Comp„ , da fornecimietos faltos á, Estrada (hr•Ferro Central do
Brazil, em 'setembro ultimo (aviso n. 948)
De 1:440$ a Fernando Freire Comp., do
fornecimentos feitos á Estrada de Ferro
Central do Braziaem setembro ultimo (aviso
.
n.949) 7
. De 242$450 a diversos, do fornecimentos
feitos á Estrada do Ferro Central do Brazil,
era setembro ultimo, officio' ri.' 969 (aviso
n.950);
De I :709$370 á S3Ciété illionynte du Gax de
Rio ,de Janeiro, do fornecimentos ao Lyceu
do Artes a Oficias (aviso n. 951)
De 1:0l 1$79J a diversos, do furnecimontos
feitos á itepa,rtição Geral dos Tolographos,
em outubro e dezembro ulthuoS, officio n. 292
(aviso n. 952);
Do 074 925 á Estrada de Ferro Central de
Brazil, do gaz fornecido aaRepartiçáo Geral
dos Telegraphos, em dezembro ultimo (aviso
n. 953);
De 2:838$800 á Imprensa Nacional, de publicaç5es enoitas em proveito da Directoria
Geral dus Corroies,ern outubro ultimo (aviso
n. 951);
Do 8:520$ idom Mona, em novembro ultinia (aviso n. 955);
Do 119$140 ri , The I-Co de Janeiro Uty linprovements, do fornecimentos' á Estrada de
Ferro Central do Brazilann dezembro ultimo
(aviso n. 956);
Do I .14$750 a'Guimarães Dantas & Comp.,
de fornecimentos á Estrada do Ferro Central
do Brazil era dezembro ultimo (aviso n. 957);
De 050$ a Josa Ardisson, de fornecimentos
feitos á Estrada do Ferro Central do Brazil,
•
em dezembro ultimo (aviso n. 955) ;
1)3 35$. a Luiz Macedo, de fornecimentos
feitos á Estrada de Ferro Central do 13razi1
(aviso.n. 959);
• •
Do 2$550 a Whyte & Comp., do fornecimentos feitos á Estrada de Ferro Central do
Brazil, em dezembro ultimo (aviso n. 900);
De 2$ a V-Werneck, do fornecimentos
feitos á Estrada do Ferro Central do Brazil,
em dezeanbro ultimo (aviso n. 961);
Do 31. '7l6 a diversos,' de fornecimentos
feitos á Estrada de Ferro Central do 'trazia
em dezembro ultimo, oficio n. 401 (aviso
.n. 962);
De 133$120 á The LeopoliUna Ra:botim Company, de passagens concedidas a ida
migrantos •(aviso n. 066);
' De l:493$500 ao Lloyd Brazileiro, de passagens concedidas- a este ministorio (aviso
'11. 967);
2:692$750 idem idem (aviso n. 06S).
Expediu-se o seguinte oficio á Contabilidado do Thesouro Fadaria
N. 72 --a Tendo contrahido segundas nupeias, can 18 de maio do anuo passado,
D. Angela Thoodura' da Conceição .Moura,
viuva, do contribuinte do montepio João
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Fernandes Moura. conductor do 3 a classe da
Estrada do Ferro Contrai do Br.szil, aâgo-vos
que providencieis no sentido de ser, polo
Thesouro Fedoral, paga aos seus filhos menores João Domitilla,. Carlota e Alzira, a
começar daquelaa dat a a paate da pensão
que lhe competia.—Junto encontrareis os
respectivos titulas, devida,monto apostillado 3.
Requerimentos despachados
' Dia 26 de março de 1902

D. Metia Petronilia Vieira, pedindo os
favores do montepio, na qualidade do viuvo
do Levitio Henrique Vieira, ex-amanuense
da Estrada de Ferro do Baturita.—Deferido.
João Francisco Caceio, fazendo idontico
pedido para seus tutelados Antenor o Antonio, allios de Antonio Joaquim Pereira,
machinista dl lancha da Repartição Gera/
dos Telegraphos.—Curnpra o despacho .de
20 do corrente.
RECTIFICAÇÃO

Na parto relativa ao requerimento do
lIenriquo Dias Paes Leme leia-so — Amanci )
Manoel da Assumpção. era vez do : Vetamcio Manoel da Assumpção, como, pr engano,
sahiu publicado no Diario Official hontern.
e
Directoria Geral da Industria
'

Por portaria de 26 do correato,foram concedidos ao teleg,raphista de 4 a classe da Repartição Geral dos Teloà,,raphos Manoel Luiz
Freire,. quatro mezos do licença, eira vencimentos, na forma da lei, para tratar de sua
saudo onde lho convier.
Etivd:cnte de 26 de março de 1002

Ao director' gorai aos Correios, communi- .
coras() que a Directoria Geral dos 'Magraplias providenciara. 'para que o tolegraphista
Octa.ciano Eugenio do Mello entre com a
importando de 240$ para os cdfres postaes •
pula qual foi responsabilizado quando exercia o cargo do agente do Correio em Guarapuava. .
• Ao Secretario dos Nogocios do Interior
e Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou•se, em resposta ao sou oficio de 22 de
fevereiro findo, que o cidadão Candido Marianno de Oliveira foi nomeado para exercer o cargo do ajudante do agente do Correio
do Petropolis, em 17 ao dezembro do 1901.
Directoria Geral de Obras e Viaçáo
Expediente de 26 de março de 1002

Recommendou-so :
. Ao director da Estrada do Ferro Central
do Brazil providencio no sentido de serem
aclmittido a praticar na mesma estrada,
conforme solicitou o alinisaerio da Guerra,
os seguintes ofilciaes, que concluiram o
enrSo espacial de estado-maior o engonharia
militar : 1" tenente do 1" batalhão de engenharia Herculano Antonio Pereira da Cunha
Junior ; alferes do 3" batalhão de infantaria
Angelo do Souza' Franco, o alferes-alumnos
Horacio Felismino do Queiroz e Jaymo Antonio Borba.— Coonnunicou-se ao alinisterio
da Guerra.
Aos engenheiros-fiscaes da Estrada do Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, do Rio
Grande a Baga. do Para,na, de Daturita o
Central da Bahia providenciem no sontido do
serem admittielos a praticar nas respectivas
estradas, conforme solicitou o Ministerio
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Guerra os seguintes officiaes, que concluirain o curo especial de estado-maior o engonlia.ilá militar : 'alferes 'do 10 0 regimento
de cavallaiaa, Alfredo Malan d'Angro,gne ;
alferes-.abunnos Oetacilio da Oliveira o Gata,vir). Francisca dá Rocha ; leres do 13 0 regiine.nta de cavallaria João . , Gua.lbeato (lulas
de Sá Filho ; 2° tenento dó 4" batalhão de
engenharia Oscar Fetal, e alferes do 17" batalhão de infantaria Arthur Benjamin de
ViSreiros e alferes-alumoo Heilor Cajaty. Communicou•so ao alinist3rio da Guerra.
--Declarou :-se á commissão da's obras da
barra e porto do Rio Grande do Sul que limite os seus serviços á verba . de 787:242,;., consignada na vigente lei da despeiai, até deliberação sebre os l'undos dostinadus a molhorarneutos 'dos partos, consignados na lei da
receita.
Requer;mento despachado

Companhia Estrada de Ferro Oesta de
Minas, em liquidação força ia, padindó pagamento d3 transportes nr. importancia. de
118$100, em janeiro ultimo.-Reforme a
contae. excluindo a despep que pertence ao
do Ministerio da Justiça o'NegociosInteriores,
a qual deve ser apresantada directamente
ao enestno ministorio.
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
, 1:?equcnmento despachado

Dia 24 de manca°. 1902
José Bonifacio Burlamaqüi Moera, pealindo
uma certidão:-Cartifique se.
..,•nn•n•n•••

NOTICIARIQ
lreib_uaal do Contas - Sessão
extraordina.ria em 25 de Março' do 1002.Prosidencia do Sr. Dr. Didinio da Veiga.. RepreSentan te interino do Ministerio Publico,
Dr. Monteiro de Barros Lima,.-Secretario,
Couto Neves.
Presentes os Srs. Rodolpiano
funccionando como. direesor da 1° directoria
e interino da 2°,
ub•director J. M. da
Silva Portilho, exercendo interinamente
cargo de • director da 3, foi aberta a Sessão.
-Relatados polo Sr. Rodolpiano padilba:
„
Ministerio da Justiça e Negocius Interiores-Avisos
N. 702, do 13 do ebiTente. pedindo o pagamento; mediante jogo de, contas, da quantia de 50$'000, proveniente da fornecimento
de uma padiola feito á Repartição da Policia
pela, Casa de Correção em janeiro ultimo e
escriptura,iido-se a dita quantia como receita
da União.'--O tribunal deixou do ordenar o
cumputente registre pelos fundamenLs da
deliboraçã,o tomada em sessão de 13 de • setembro do anuo 'passado, relativamente ao
aviso n. 1.769, de 7 de agosto desse armo.
•N. 732, de 15, em resposta ao officio n.
do tribunal, do 26 de fevereiro anterior, e
prestando noya,mente esclarecimentos acerca
dos contractos realizados cum os•nagociantes
mencionados nas cópias • (lã • alludidus contractos: que vieram anne'xas ao aviso n. 2e3,
de 24 do janeiro ultimo, para o fornecimento do diversos artigos a ropartições do
ministerio, durante o primeiro soinéstre do
coerento.anno.-0 tribunal resolveu manter
os despachos proferidos em 31 de janeiro o
21 do fovoroiro do corrente armo, não só
mento pelos ftuelamontua das respectivas
decisões, não diriniidite pelas pontioraç5es
feitas nos avisos n. 457,' d 14 do fevereiro
lindo e n. 732, do 15 do corrente mez, • como
ainda pela impossibilidade em que'ver-se•let
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o mesmo tribunal de dar execução ao dispo- taria da Industria, Viação o Obras Publicas,
sitivo do art...I47 do decreto n. 2.409, do 23 Bernardo José do Castro, na inip.oatau eia
do dezembro ao 1896, si não forem especifi- annual do 2:400$000 ;. • ;a
cadas as repartições á conta do cujos tf,,rvi4 re A DD. Carlota -e Carolina Gomos de Mattos,
ços foram votados os creditos a que deverão filhas, sol teiras do finado guarda da Alfandcga
da Capital Foleral Luiz Gomos da 1 Costa
ser computadas as despozas..
N. 75'i, do 18, com a cópia do contracto Mattos; na importancia • annual de 400$ a
celebrado pelo director da Escola Nacional - cada uma. •
i•
A D. Fra.ncisça da Silva:Lopes, viuva do
de Bailas Artas com Dionysio Tolonaei, para
fornecimeuto 'dó gaz acetyleno - durante o escripturario da Escola Militar • do Brazil
coarante a.nno lectivo.-0 tribunal mandou Pedro Maria Lopes, na importancia
!
'
do 800$000:
dar registro ao allUdido contracto.
O tribunal, attondendo,a que- foram Aos
-Relatados pelo mesmo Sr. director, em
processos observadas as disposieões em vigor,
exercido interino na 2a directoria:
julgou legal a concessão das .referida
• .Ministerio da Fazenda,: •
informações da 2° sub-directoria de Conta- pensõos.
De montepio civil :
bilidade do Thesoaro • Federal:
A 'DD. Anua do Mattoa- o Joaquina de
• De 20 de fevereiro proxiino findo o 11 do
corrente, 'relativas á concessã,'o dos creditos: Mattos; filhas'do fallecide ex-fiel da Estrada
De 958$073 á Delegacia fiscal do mesmo de Ferra Central do Brazil Miguel Antonio
a
Thesouro no Estado d.o Paraná, para despe- de Mattos, na importancia anual de 333$
•
cada uina ;
ias
verba 20a, do exercício de 1901
A D. Maria Etelvina :do Assunipção RiDe 1:000$ á neRio Grande do Sul, para
à3 da verba 4° do =Sino exercício, . feita a beira, viuva, do 2° eseripturario da Estrada • •
oecessaria annullação no credito concedido de Forro Central do 'Brazil AntaniO José do
ao Thesouro Federal par conta da dita verba. Assumpção Itiloiro, na • tinparta,naia animal
O tribunal autorizou o registro • da distri- do 410$ o a suis filhas menores Pr-psaiili cria
-•
buição desses Creditos.
• e-Thoreza, na do 2,,,O$ oada, uma.
D.3 meio soldo e montepio
D3 6 deste rne?„ sobra a conbssão
do
A D. Anna dulia ae Brito; #lha•do•falloCi
Delegacia Fiscal do Thosouro • Federal no
Estado do Rio Grande do Sul, por conta dá tenente reformado (1() exercito João Maria
verba 31°, do • exera.cio d 3 1902, do aredito do Xavier do Brito. na. importagicia ne,en•sal , de
.
159$000, para pagamento da ajuda de custo 7$140 em cada titulo.
1
•
de preparos de viagem, nua de.xou de rara- • Do aposentadoria,: • .
Ao pratico de 3° classe da pratieagem da
be.. o 1° escrip tirano da Alfandega de Porto
Alegro Luiz Quintino de Azevedo, quando barra doltio Grande do Sul Manoel Silveira'
removido par a Alfandega, do Rio Grande. do'Farias, cora o srencimanto.annual de 850$,
-O tribitnel recusau o registro á distribui- visto contar mais de 25 annos de serviço
• •
•
• ' •• •
ção do credito, por não ter deixado sobras a publico. . •
O tribunal. attendonlo a • , que foram nos
verba 19° do °xeretei) do 1898; a que partenprocessos observadae asilisposições 'em vigor,
eia a despeza, quaralo corrente.
D' 7, concernente ao pagamento, pela julgou logal a concessão das penSõesao
Delagacia Fiscal do Thesottro Federal no ap y,entadoria, do que se trata o Menden reEstado de Pernambuco, por conta tit verb t gistrar a despaza, na forma ..dos pareceres.
D3 montepio civil: ; •
•
31a do exercido de 1901, da 'divida do exaraiAos menores Ma.ria'Aetonia„ Hugo, Mario,
cios findos, na importancia.. de 7:9'39$529, do
que são credores 'diversos negociantes por Francisca, Hilda e. Luiz, filhos . do fallechlo
fornecimentos foitosaao Arsanal de . Guerra ex-consul geral de 2a classe, cá 'disponibide'refarido Estado em 1895 e 1896. - O tri- lidade. Antonio Joaquim Netto dos Reis, na
bunal . mandou. rcgis ,rar quantia do importancia annual da 300$, a cada
G:113$103, e 'deixou do o fazer quanto á de O tribunal julgou legal a concessão, o resol1:826$126, insufficioncia de saldo da vau registrar a disepeaa, •e, •officiar, afim de
verba 21 a do orwmeato do Ministerio da quo sejam indicalaa noa titulos doe Memoro
Guerra, do exercido de 1805, em que era Hugo, Mario e Luiz as datas- ein , queeonaa
letam a. ;maioridade. •
p
computreval a despeza quando corrente.
A D. Maria da Glorda , , Christo p Silva,
Do •10,• apresentando a demonstração da
renda do^ estatistica arrecadada por diversas viuva do guarda da Alfandego, dó Pará José
alfandégas, no actual ' exercido, de • confor- Amancio da Silva, na importancia' animal
niidade • corri o decreto 'n. 3.547, de 8 de de 800$, e a seus filhos DD. • •Victuaina gerjaneiro de 1900, a qual • importou em minia, ErnestinaNeraip, °dilui, e Apna.
3:174$184.- O tribunal fez razistrar a dita zila Amancio da Silva, p menor Alinerino,
de 160$ a cada tribUrial declarou
portanci a.
Dão mesma. data, referente ao pagamento, ilegal a concessão pqr ter-se fixado ,pensão
Pela yd:dia' 31 a do exercido de 1901, da maior do quo,a devida, • da accordo com os
quantia de 227$059, devida aa bacharel José pareceres. e por' haver sido ; expOido ' titulo .
Cordeiro do Rego Barros, enviado extraor- a Da Ernestina -Nardo Amando da Silva,
dinario e Ministro plonipatenciario no Perú, quando t1.0 processo se verifica.qup tal t•Attlo
proveniente de ordenados de•diSponibilidade deve referlr-so a ora fillio • yare.'o de nome
de deu-se 'a 29 'tio
inactiva que deixou de receber iloseperiodos Ernestino,, cuja inahlelda
24 de novembro a 31 de dezembro do 1891 outubro de 1808.
•!
Da pensão :
e de 1 a 4 de janeiro do 1805.- O tribunal
O. Iani,a Jesuina Felicicu! "doS •Santa,
recusou e registro á dasp aza por se achar
preseripta a divida de que se trata, na con- vima) do, jurisconsulto o ax:sbaadof Joaquim
formi bade do art. 3' do decreto n. 857; de Fe llg ia das . • ;antos, na dmportancia mensal
de &Aí:, do conformidade ,colia o decreto
le de novembro do 1851.
De 19, rolativa ao pagamento no Th030111'0 13, 810, de 2 dojaeo,re do :corrente
Federal, a partir de janeiro do auno • aS- O taabunal ,considagoti legal a cancessão o
sado, da pensão do montepio que compete a deteriniami quo o proçasso volte ;1 subelireI.). Izabal Torquato Saldanha, Foito.sa e seus ctoria para classificar a `despesa.
filhos, no total de 3':000$.- O tribinal in uiDa meio . soldo :
•
dou offectuar a devida annullação no credito
A
D.
Opmpia
Cirne
de
Lima
Barros,
filha
coecedido para tal despeza á Daleg,acia Pisoai do finado viceadmiaitaite 'gradeado e refurno Estado de Pernambuco, por conta da Mado Mamei do Moura Cirna, na importanverba 4", do exercido do 1001.
ciO mensal de 225$, apostila lançadano
Processos de concessão
'titulo do montepio ,para peedepção demais.
Do montepio civil :
150$ mensa.es, pala owersão ;da pensão que
-A 1.): Olga de Caatro, filha casada do fatie- percebia sua mãe, D. Ulympia'de Moura Cireia chefe do nação apossntado,. da Sacro- no, fallecida, eiu 11, da itazeinbro do anno
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findo.-0 tribunal considerou legal a a.postitia referente ao montepio. (Manto ao meiosoldo, julgou . illog II a coneessã e porquao to
ao tempo em que falleceu a mãe gla habilitando vigorava a lei n. 475 do 11 dejunlio
de 1890, quno reconhece niiitsit3 do meiosoldo ás filhas casadas:
.
Ministorio da Guerra - Aviso n. 206, de
14 do corrente, sobre a concee(ão á, Delega,. eia Fiscal do'aliesouro Federal no Estado da
Bahia do credito •do 25:016:$1/9,• para desperis da-Cvo• la 10o -Mapas-do exercicio de
1901.- tr Minai autorizou o rogistro da
distribáiç
ão ido -alludido credito, 'feita a annullação indicada no citado amo.
-Relatados pelo Sr. sub-director J. M.
da Silva Portlilm:
(!
Processos: .i,
De tomadÂ de contas:- •
Da ox-a,gorite do Corroo do Itararé, no
Estado •do S. Paulo, D. Rosa do Souza e
Silva, no ileriOdo de 'eira gestão, decorrido
tIo 17 de Maió ile 1900'a 26 do novembro de
1901.- O tribunal mandou lavrar accordão conáiderando-a quito ,o providenciando
sobro oIlevailtãfddrf to da, fiança prestada.
RequerimMto "de 21 do corronte, do
contra-almirante Jannario Manoel de Santa
Theroza, conunissario do i a classe reformado
da armada,'; phttintiè iniorognão fio prazo
do 30 dias que 'lho . 'foi • fixado, oda virtude do accordão do 10 do janeiro ultimo,
para recolher o alcance de 235:989$300. encontrado cm• nas *contas concornentes ao
periodo do 1 de janeiro a 26 de setembro
de 1898, em que esteve encarregado (to
Count Isearlado Gerai- ria--Armadao . 0 --tribunal resolvou OdofeFir a iltição,;-por no
caber no caso a prorogação do prazo mareado . .. . ' , „ou ,, ‘) 7, .) nn ,i' 4 ,i
f Dok 'peosiàOão, de t fiança : " .f .. .-.
Officio n. 4, da Direotoria. dlo Expediento••
do Thesouro. Federal, do p do coorente, com
o processo rOla.tivo á 4ança, na importancia
'do 1:500$;-orri 'duas • apolices da divida puMica, sendo uma do valor nominal do 1:000$
o a outra do de 500:$, prestada pelo major
Arthur Augusto Teixeira em garantia da
responsabilidade do coronel João Pereira
Peixoto no cargo de colloctor das rondas
fedoraes das cidades de Angra dos Reis, o
Paraty, no Estado do Rio do Janeiro.-0
tribunal, attondendo a que os titulos caucionam a responsabilidade daquollo colloctor,
julgou idonoa o sufilciente a fiança offerecida.
Foi approvada a, redacção dos accórdãos
lançados nos procosSOs de tomada do contas,
apresentados na sessão ordinaria anterior;
do ex-collector do Ieuassú, no Estado do Rio
do Janeiro, Va1ohtin1 f Bra2 Tirlóeó cl'a Silva
e do ex-oscrivão da Collectoria. do Riachuelo,
norelee Sergipe, -Dionyzio. Moi:mos-13 srso to, •
declarando quito o primeiro e em ceodito
pela quantia de 1$100 o segundo, bem jsssiro
autorizando o levantamento de suas fianças;
dos ex-collectores do Limoeiro, no Estado de
Pernambuco Aquilino Coutinho da Silveira o
dàãt'd, -Ikereza de - aia s ,-. no --dir-11,r5
Grande do Sul, Domingos Pinto Guimarã.is,
maadando' •expedixollkos quitação o otficiar
solicitando, esclatecimentos sobro as fianças
por,; Mips pimstadas ; , p do ex-administrador
esa do Renclas,de 1tajahy, em Santa
Mesa
Catharina, Manoel Gonçalves Pereira, julgando dirimida 'por ,prescripção a sua responsabilidade o ,p peidenciando acerca da,
t
liberação . da respectiva fiança.
.. Finalmente,. foi julgada comprovado, a;
applica.çãO das seguintes quantias, feita pelos
laseponsavels abaiacq indicados, por conta do
adoantamentos que receberam:
•
•De. 704, Pelo pceoiro. de,Theeouro Federal
com daspozas miadas, ein Sovereiro ultimo ;
Iae 266$200 , poio. ',glosou reirci da Imprensa
Nacional, com illoaticas.despezas nos mexes
do maio a dezembr. do anuo proxiino •pa,sSado ;
.e
I

e

o

.

e
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De 45$609 pelo agente thesoureieo da
Escola Polytechnica, com dospozas de. prompto pagamento em fevereiro ultimo.
Ordens do pagamento sAre. a9 quaes
proferiu • despacho do registro, em 26 do
corrente, m• Sr. presidente deste' tribunal:Ministorio da Industrio; Viação o Obras
Publicas-Avisos:
.
N. 835, do 19 do corrente, pagamento de
1:614920 a diversos, de forneciniontos á Inspocção Geral das Obras Publicas dura,utó
mezos de setembro a dezembro do aunoproNinho passado;
N. 805, do 18 do 'corronto, idem do 28$800
• a Vieitas & Comp., do • thrnechnentos á Estrada de Ferro do Rio do Ouro no inez de
dezembro ultimo ;
N. 821, da mesma dato,idom do 13:598:5117
á Estrada . do Ferro Contrai o do . 13razil, d
carvão Cardiff fornecido á Estrada do Ferro
'clo Rio do Ouro nos mezos de outubro o novembro ultimos ; •
•
1 N. 831; do 19 do cdrrente, hiena do 70$300
Macedo & Irmão, de fornecimentos e trabalhos executados em proveito da Hospedaria
'da Ilha das Flores no anez de dezembeo do
•
anno proximo passado ;
N. 831, da mesma data, idem de 1:008$302
a diversos, de ' fornecimentos á Inspecção
Geral das Obra; Publicas nos mexes do outubro a dezembro do atino • proximo paSsado ;
N. 832, de 19 do 'correm to,idom do 1:917$529
a diversos, de 'fornecimentos á .E:trada, do
Ferro do Rio do Ouro no ma do dezembro
ultimo •,
- N. 833,-da, mesma data, idem4o.....30.$490 a
diversos, do fdrneennensos á Inspecção Geral
das Obras Publicas nos mezes de junho, setembro, outubro e dezembro . do atino pro.
iimo passado. ; .
• N. 881, do 21 do corrontooridern de
7:490:$863 a, diversos, • do fornecimentos á
Estrada do Forro Central do Brazil no mez
de dezembro ultimo •
N. 874; da mesma 'data, idom de110$080
Companhia Lloyd Brar,iieiro, de fretes concedidos á Directoria Geral dos Correios no
Ma do dezembro do armo proximo passado;
N. 883, do 21 do corrento, ideia de 71$500
a Taga.rro, Santos & Comp., do 'fornecimentos á Inspecção Geral das Obras Publicas no
mez do eotembro ultimo
N. 875, da mesma data, idem de 401$170
Luiz Mabodo,4itlem, idom nos meles de agosto
e setembro do anno proximo passado
N. 871; da mes na data, idem de 535$020
a diversos, de .fornecimentos • á Repartição
Geral dos Telographos nos mexes de novembro o dezembro do anno proxime passado
N'. 867, de 20 do correute.-idem-do 133$334
Sodeté Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro,

de gaz consunido. na : Secretaria . de . Estado
deste Ministerio durante o 40 trimestTe
ánno prbximo passado ;
• N. 870, do 21 do corrente, idem de 202$500
á Compa:nhia, Lloyd Braziloiro, de p 'ssagens
fornecidas á_ Repartição Gorai_ dos •Telegra•
phos no" emez de dezeoibro'
passado.;
N. 893, de 22 do corrente, idem do
20:621$234 a Carlos Rossi,. do fornocimentos
a Estrada de Ferro Central do iteasid, eia dezembro,do anno proximo passado;
N. 85,, de 2:3 do corrento, idem do 147$108
a diversos, do fornecimentos á, Estrada do
Ferro Central do 13razil nos me •ses de junho
e dozembro do . armo proximo passado;
4 N. 857, da mesma data, idem do 22;380 a
Adolphe• & Veiga. idem idem ideia;..
N. 859, da mesma data; idem do 27$384
a diversos, idem idem idom; _ t
N. 885,de 21 do corrente,idem do l:107783
a diversos, de fornecimentos á inspecção Ges
ral das Obras • Publicas do outubro •i a dezembro' do armo- proximo pasSado •,
N. 884;- da-mesm -data,- ide ri-do -207$980
.N
j a diversos, idem vim nos moz e de e-
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tombro e dezembro do atino proximo passado;
N. 8i1, do 29 do corro ;te, idem do 928$158
adi versos, do lrne..d inço) to á Estrada do
Ferro Central do Brazil em dezembro
N. 862, da mesma data, idem -de 291$ a
Riboire, •Macedo & Comp., Mon idem iderrl;
N. 890, deo 24 do corrente, idem do
.1:306$707 a diversos, idem idem idem:
.
N. 860,tia mesma data, idem do li
a diversos, 'Idem idoin•nra; mozos de outubro
a dezembro do anno proximo passado;
N..880, de 21 'do • Oorrontd, 1,1cm (19 132$ a
Dias Garcia, idem Muni -nomes do novembro
ultimo;
N. 864, do 20 do corrente, idem do
391$7e0 a Candido da Fonseca Vianntt, "de
madeiras fornecidas á MO3ma estrada, no
Inoz de 'dezembro do 'armo peei:crina- 134• o
?
4
saio;
N. 878. do 21 "do cdrrente, idem de 18$".)-40'
a Gonçalves Castro '& Comp., de fornecimento . ; á Mesma estrada no mez ' de dezembro ultimo;
1
N. 879, da mesmallata., idem de 7,2$081 a
Dias Garcia & Comp.; idem idem ideln.
N. 863, do 20 4do ctirronto, Mono de 15$ a
Vtrgilio Machado & 'Nforcera.. idem HUM ;
N. 888, de 21 do corrente, idem de 22$800
ri Domingos da Costa Fernandes, de fornecimentos á. Repartição dos Tolegraphos era outubro ultimo
N. 889, da mesma (lata, idem de 2:2l(V.4670
alliverros, idem idem nos mexes do outubro
o dezembro do anno proximo lindo
N. 872, da mesma data, idem do 15$ á
.Sodetti Anonyouo• da Ga z. da.Ja4ero,
de forneciment :1. Directoria Geral de Estatistica em dezenibro' ultimo
N. 887, da mosmok datak idem de 787$980
a diversos, dte fretes concedidos á Directoria
Geral dos Corréios 'atento o moz de-dozembro do"anno proximni passado.
-Ministerio da Justiça e Nefocios
yes-Avisos :
N. 743, do 18 ilCeefirrolite, pagamerit5:4o
120$, da folha, relativa ao mez do janeiro
ultimo, das gratificaçõeS ao bolei e ao servente da Escola Polytechnica por trabalhos
de exercieios praticos
N. 766, do 20 do corrente, idom de 30,3 A.
Suporintendoncia do Serviço do .'Llenpoza
Publica o Particular, da romoção cio lixo da
Bibliotheca Nacional, durante o 4° trimestre
do armo proximo passado
N. 762, da mesma data, idem de 197$900
ao agente dos Instituto dos Surdos-Mtidos
Decio 'Augusto Rodrigue da -Silva, do cocadornações fols,as polo instituto para a Secrotarja. de Estado' deste Mi niSterio • durante . os
Meuá de janeiro' a .setdin6ró do annoproxiino passado
Ns. 2.023, 2.029.2.441 o403, de 11 o 12
do setembro dd 1001 e 19 de fevereiro uitimo„ pagamento do 5$ á Casa do'CorreOçãoo
de ti;hbaihos fcil tos par-a a'Reea'oelçarPtla• Policia em agostd • do aúno'proximo passado;
N. • 758,•de20 o c.,Prentd, •• nlein 60.4:160$
'a; diversos Senadores e Dnutalos, do ajtftla.
Ao custo de vinda e volta ;
; N. 730; de 15 alo corrente 250$
'ao Deputado •pelo Esta to dor Minas Qcraes,
i O l • ,r al'i0 Dias' Maciel, idem idom
• N.b 778, do 22, do corren se.. idoin da guano
itib, de 253$500 i Administtat'aV . dos Cor, rolos do Districoo Fe loral, (1(i silos supi predói pára franquia da csirráspeadmiedt, no
.anno • Ando, "(lá. Dircétoria Geral de Saii..to
sr• .,
Publica;
N.773;do 3...34 do' eOrr ente, ?• idem das quanN.
tliCue 6(.5:4710'a diversos, del.traballtos e fótnocinientos pára o -Museu Nacional do Rio' do
Janeiro em setImbro e dezembe.a: uitin1os,
aliaistorio da Fazenda: •
,Officloe: ( '• . '
,N'. )216';6:11. l 'Alfandega dó Itio tio JarkOird,
1:8t4 A
.o 15 d/° correi-dá .
„
•

.

•
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Leal, Oliveira Silva & Comp., do fornocimentos aquella repartição no exereicio do
1901;
N. 29,-da Delegacia Fiscal em S. Pauto,
de 14 do fevereiro, idem de 100$, credito á
delegacia naquilo Estado para pagamento
do ajuda do custo ao chefe de soco da Alfandoga . do _ Santos Joaquim Nazianzeno H.
do Amaral.
Reouerhnentos :
Dó Senador, Dr. Leopoldo „de pplhões JarII i rn , pagamento'do 1:000$; de gratificação
pela conduoção de dinheiro da Dolegackt do
Goyaz para o Thesouro ;
Da Companhia Mog,yana de Estradas do
Ferro, idem de.13$600, de passagem conca,
(lida ao fiscal da 290 circuinscripçao dos int.
postos do consumo em Minas Gemes.
Exercicios findos— Requerimentos :
Do major Alfrodo da Silva Moraes, paga-.
mento de 3:801$062, do ordenado voncido
nos annos de 1898 a 1900
Do Folizardo Paria do Lima, idom do
4:080$, de fornecimentos ao Ministerio da
Guerra no anno de 1895;
De liazaro, Telles e ,Mirandella, i tem de
1:800$, de fornecimentos ao Ministerio da
Guerra, no anno de 1900;
De Ja.nuario José Ignacio da Costa, i '.em
de 45$600, de fardamento não recebido em
1894.
Ministerio da Marinha—Avisos:
N. 380, de 14 do corrente, pagamento do
31; 437$580 a diversos, do fornecimentos a
este Ministerio, no anuo ,passado ;
N. 381; de 14 do corrente; idem de 106$ ao
chefe de pharmacia do Hospital de Marinha,
capitão do , fragata José 'Estavas da, França
Pinto, do despezas miudai a sou cargo, du-,
rante os mezes de novembro e dezembro do
,anno proxinao passado.
Ministerio da Guerra—Avisos
Ns. 103 e 13, de 7 de fevereiro e 20 do
corrente, pagamento de 1:064$ á, Companhia
Cantareira e Viação Fluminense, de transporte de tropas, etc., durante o exercicio de
1901;
N. 185, de 12 do corrente, idem de
2:966$020 á Estrada de Forro Oeste te Minas,
de transporto do tropas, fretes, otc, no (morcicio de 1901
It. 212, de 15 do corrente, idem de
1:492$420 á The Leopoldina Railway Company Limited, idem; idem, idem.
Externato do. Gynanaldp Naeional—Effectuam.se sa,bba,do, 29 do corrente, ás 9 1/2 horas da manhã, as provas
escriptas do geographia. do 1 0 ao 30 annos e
10.ttim e grego do 30 ao 50.
Pagadoria do Thelsouro Federal—Provine-sc é,s pessoas que toem
contas o vencimentos a receber do ~cicio
do 1901, que o façam ate 31 do corrente
noz, afim do Já° cabirem em 'exercictios
dos.
, f!'
•n•••n•1111

correio— Esta repartição expolirá
malas, pelos seguintes paquetes:
hoje
Pelo Murupy, para . Portos do Espirito
Santo, recebendo impressas até ás 4 horas
da manhã, cartas para o interior até ás
4 1/-2 6 ditas comporte duplo até ÁS 5.
Peio Bahy, para e Paraná, recebendo inipressos até ás 11 horas da. manhã? cartas
para O.. interior até 1S 11 1/2, ditas com
porte dutao até ás 12 e objectos para registrar até ás 10.
' —Amanhã: "
Pelo Antisarid, jia-ra os Portos 40 pacigéo,
roe,ellondo „impressos até ás 7 horas da ma.tahã,caçtp.S para o exterior até ás 8 e objectos
para registrar até ;IS 6 horas da tarde de
bojo.

Março

mAnto OPPICIAL
Nota—Saques para Portugal e valos postaes para o interior, nos dias úteis, até ás
2 1/2 horas da tardo.
—Recebimento de encommendas para Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias, •
das 8 horas da manhã ás 5 da tarde, até á
Vespera da partida dos paquetes que se
destinarem a Lisboa, exceptuando os da
.Compagnie Messageries Maritimes, o entrega,
tambem nos mesmos dias, das 10 da manhã
aás 2 da tarde..
1 N. B. Esta ropartição fechar-se-lia amahlia,,, 28 e domingo 30, a 1 hora da tarde.
ObItuarlo— Sepultaram-se no dia .8
de março 60 pessoas, falecidas de:
Access° pernicioso
1
3
Febre ama,rolla
3.
Febres diversas.
53
Outras causas

Nacionaes
Estrangeiros
_

Do sexo masculino
Do sexo fon1inino

37,

Maiores do ,12
Menores de,12

' •

"- •

37

I adigen tas
..
— No dia, 12:,
Febre arnarella
Febras diversas
Variola
Outras causas

1
1 11
, 35I

Na,cionaes
Estrangeiros....,
,
. 0eeiros .

11.
38
21 .
17'

Naolonaes
Estrangeiros

18

Do, soxo,masculino.. .
Do sexo feminino

Do Nexo masculino
Do sexo feminino

60
46„
14

Majore do 12 anno3*
Menores to 12 minus

Maiores de 12 annos
Menores de 12 annos

60,
39
21

Indigent3s

Indigentes
— No dia 9:
Febre amarella
Febres diversas
Outras causas
Nacionaas
Estrangeiros

60
18
10
3
41.

54
35
19

Maiores de 12 annos
Menores do 12 a.nnos

59
39
15

Indigentes
— No dia 10:
Access° pernicioso
Febre amarela
*Febras diversas....
Variola
Outras causas
Nacional:
Estrangeiros

54
.. '22
.1
5
1
1
' 43
Si
37

Do sexo masculino
Do sexo feminino

51
32
19

Maiores de 12 annos
.Menores do 12 annos .

51
39
12

Indigentes
_ — No dia II :
Access° pernicioso
Febre amarella
Eobres diversas.
Outras cal Na

51
15

5
3

•

38

24'
' 14'

.
"---r
Manta Casa da Nliosericordla,
; —O movinieritodo Hospital da Satã Qa4a,da.,,
¡Iffaerhiordia dos Hoapic1os de Nossa Sera„.
' S: Joao''''`ãiptáti; - de una-,
Áa Saúde, 'de
Senhora do Somou° e de Nossa Senhora das
Dorna, em Casoadura, foi; no d1 lado março
do 1902, o seguinte
. ' '

54:
••, 32
22

Do sexo masculino
Do sexo feminino...

i9d2
_ .
21,
16
—
37,26
11

;

2:

Existiam
Sahira.ru t

2r1

-

1. 839
58

••
•

ExisteM. ..

'

•'
.. .. ..

O movimento da sain do banco e, doa Q00eultoriog públicos foi, nó, mesmo, dia, de 521
coúsultantw, para os qnaes. se aviaram 675,
Fizeeam-so 32 extrac,Ma (1g. dontes.
— No dia, 19:

1
Existiam
Entraram
Sahiram
Falleceram
Existem

1.065
36
22
5
1.04

823 1.888
21
57
20
42
4 1- 9
820 .1 894

, O movimento da sala do banco e dos oon-z,
gultorios publioos foi, no mesmo dia, de 624
oonsultantes, para os quaes se aviaram 747
receitas.
Fizeram-se 14 obturações o dentoSt

QuJnta-feira ;27

Março - 1902
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irectorla do Meteorologia do Ministorio da Marinha - Repartição da Carta Maritlma - Resumo

motearologico e magnetico do dia 25 de março do 1902 (terça-feira)
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Observações das Estaçaes dos Estados a Ob m. de Greentoich (9 11 .07 ma. t. m. da Capital)
swo:~1* .• :ema. <1.W.•n••••1n1 e• • • .•

,dow

h ; it
\
Rócife. s.:'" . '
Aracajile. .1.
Florianqpolii.
Rio'Grando1'.

f
759.40 25.4

a.

•

i

1

,
• 9:4tia
19.79 82,0 SW
• 9.32;a •761.40 28.7 21.87 75:0 SSE
8.46 1 a 764.80 22.5 17.40 86.0 N
8.32 1a 762.90 24.8 18.84 81.0 NE

4 Incerto
5 Bom
i2lncerto
41 Bom

Chuviscos
Nov. tonna alto
-1
1

.9 - 29.4 23.2
6 - 30.1 26.0
8 - 29.1 20.5
6 - 27.7 20.1

••
..
..
••

- 69.00
- - - -

-

" -

RESULTADOS MAGNET1COS DA ESTAÇÃO CENTRAL
Declinação = 8 0 14' 30" NW
7

•

Dac11naçãe=-13 0.40 (extremo 1NT para cima)
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, ATMOSPBERICO
....,

Belbm''.';'''' • Encoberte
,
, -,
S. Luiz .'Encoberto
" Meio enoobe‘rto
Parná,hyba
, , , Encoberto :
Fortaleza•
Natal '

Parahyba,r '

•• Meio encoberto

Meio encoberto
. Encoberto
Encoberto
' • Meio encoberto
Arácájú
S. Salvador
Meio encoberto
Encoberto
VIctoria .
' Quasi limpo
Santos '
• Encoberto
Paranaguá
Florianopolis
Quasi encoberto
Meio encoberto
Rio Grande
Limpo
•
1taqui
,
. .....

Encoberto
Bom ,
Sombrio
r. Sombrio
Incerto

METEOROS

.
. - ,
tona° baixo '.
o Nevoeiro
Nevoeiro
'

• Máo
.
, Incerto
Incerto , •
Bom
,
1 Visibilidade •
* Máo
1
: Bom
" Incerto
. Bom
i
Bom
Bom

Chuva -(
Chuviscos
Chuviscos
,
Nevoeiro tenuo alto r
Chuva
.
Nevoeiro tenue baixo ,'
'
-

s.,

OCCURRENCIAS

i= Na. ra,rahyba clIlkvou hontem das . 4 ás 5 h. da tardo.
Eni.Fortaleza choveu hoje pela manhã.
•' No Recife cflovou liontem á noute.
Em Jaragui, choveu hoje do manhã.

DIREcçXo DO
IliENTO

E

ArageM
Bafagem
Fraco

r '

ENE
SE

- SE

S
SW
, SSE
ENE
SW
ESE
.N'
NE
NE

FORÇA

•

. .
E8TADO DO
MAR

__

Cal ma

Espelhado

Fraco

Chão
Chão

Aragem
Fraco
Calma
Regular
Fraco
Fraco
Calma
Aragem
Aragem
Bafagem
Aragem

-

Peq. vagas
Tranquillo
Tranquilo
Chão
Tranquillo
-

Chão

---.?

•

•

' ESTADO
ATMOSPIIERICO NA
VESPERA

Sombrio

Variavel

Variava
Incerto
Bom
Sombrio
Variavel
Incerto
Bom'
Bom
Variavel .

Bom
Bom
Incerto
Bom
Muito bom

18013 _ Cluidata-Ielra
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ÓlÓmer.rtit'oi-todo itie de jihneire - Boletim Motoorelogicó Dia do março
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r
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do ..vapor
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22.025.2
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24.0
2-4.3
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Humidade

Direcção

o

758.55

23.36

3
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o

1:8
1.4
1.9
. 1.0
3.3
10.0
5.5
3.3
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76
73
80
75
81 .
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15. ,

c.)

CK.
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0.9
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0.6
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%

M W

CÉO

f.
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~wncr,,,MMC.C"..
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- Extremos da tomperatara: Maximo 4h. da tardo 2o ,5; minimo 7 h. da manhã. 21*,3.-- Ozono': 7 h. da m., F; 7 h. ela n., 1:
;

0

Evaporação em 24 horas 2,0.
Horas de insolação (heliographo) 4 h., 30. m.
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RENDA& PUBLICkS-

zoiro & Castr 2 ,

.-EDITAES E AVISOS

. ,

Arcb.ivo Publico Nacional
O concurso para o wovimento do uni
Iténda della 1 a 24'de março
'
de p02'
4: 392: 867$764 logar de sub-archivista, desta ropartiçãá
começará Os 10 horas da manhã do dia 31 d(4
Idem do dia 2G..,
corrente mez, do que se previne aos senhcEM papel
222:174499
res (pie se inscreveram como candidatos.
Em ouro
67034221
Archivo Publico Nacional, 26 do março do
289:204723 1902.- O secretario, SiJenando Carneiro da
Cunha,
_
4.682:074487
Instituto Nacional de Musica
Em igual poriodo do 1901... 3.573:277$09
ALF,gDEGA. ,RIO DE JA,NEIRO

4

EXAMES .

RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS OERAES
NA CAPITAL FEDERAL

Arrecadação do dia 26 do
março do 1902.. Do 1 a 26
Em igual peVodo , do armo
pas;ado

No dia 29 de'coreonte,' ás 10 1/2 horas, serão chamados a exame final de harmonia o
alumno Agaello Gonçalves Via.nna França, O
30:514802 a' dar provas dessa materia o candidato á
407:924957 matricula no curso de orgã,o Alberto Roth.
Secretaria do Instituto Nacional de Mu325:384357 sica, 2(3. 4e março de 1902.- O secretariei,
.

Mhur Tolentino da

Costa.

(.

r

ECEISEDollIA DA CAi , IfAL FEDERAL

Interior
Consumo :

4

-

-

y

Junta Commercial
1902
12:774631
_
PresiVenie; Sow.--no ni:beiro-Seeretapio, Ce8ar
•
de 01::veira
Presentes o presidente Souza Ribeiro, Os
deputados Torres, coronel Goulart, Guim rães; Borges e Igua,ssil e o secreta. o Cesa.
de Oliveira, faltando com participação o
deputado Couto, abriu-se a sessão.,
Foi lida e approvada a acta da sessão twtecedento.
I'
O expediente constou de:
Officio datado de hoje, do soáretario dia
Juata,dos Corretores, remettendo" o boletim
das cotações dos principaes generas do mer36:41(4700 cado e dos fretes da ultima Somana,.-Man-r
archivar.
2:1455718 doa-se
Requerimentos:
,...6t3n300
DO Carlos Liscombo Tross, desistindo do
, officio de urretor do mercadorias.-Accolta
• •
. . „P4Pg4 a desistencia,- faça-se a necessaria publicação:
------------- e communique-se á Junta dos Corretores.
52:451$173
Do Alvares Pollery & Comp., Loandro
1.365:208$494 Martins & Comp. J. F. Martins &
------------- Augusto Martins Comp., Coelho & Souza
1.417:659$667 Moraes, Sebastião da Fonseca Teixeira &
i.452:694$385 Comp., Vianna Rodrigues & Comp., Cru- Campos.

. • . do dia -20. ia Warçode"1902 :

"

For,f'douto Comp.', pira
'serem archivtados ós scins'ilonractos sociaes. .•
-k
,-Deferidos.
.De Leitão Irmãos & Comp., para sor archivada a escriptura de alteração do sou
contracto social bal virtude do fallecimento
•do, socio Islaxon,cio. Leitão. o . da ratirada.do
sucio Ar thur Leitãe.:-nDeferidos.
De Carlos do Almeida 84 DiáS; ri,eopoldino
Ferreira & Almeida, Souza, Fornandes &
Comp. e Victorino da Silva & Comp., para
serem archivaios os seus distractos sociaes.
-Deferi,los.
De Eduardo Augusto Pereira Nunes, para
sor nomeado avali sdor commercial de comostiveis o molhados. - Deferido.
Do Borlido, Moniz & Comp., para o registro das marcas (Po!ar o' Santa Fé», a primeira destinada a oloo de linhaça o á segunda'
a lonas, de manufactura estranvira o, de seu
commorcio. D ;ferido.
Do F. F. Mattos, para annotsr-so no registro, sob n. 3.232, a transferencia feita ao
.L": OiiIiinarães da sua
marca de manteiga '«Minorva do Caxambn»,
Q$pQj Q estabolecimen4.---i Deferido.
1)e, Maurice Gérin, Para o deposito da sua
marca de xaropes, registrada nesta jnnta
sob n. 3.281. '-Deferida.
- De BromborR& Comp,;para o doposito das
iia s niarc aid e fer
i aTfona (inãd o"r e telrEfffix,,
rcig.1 dp Porto
registradas na 'Junta Col
Alou° sob ns. 019 o • Ot7- etnrid9.
pe Joaquim F. t .e 4mytada,.Cjih
Ç.
o Castro Lopes & Bra.,udao pra' r istro de
suas firmas commorqÈaes,- ofend s,
pe Barteas &1nza4a .arki .W.44 X. ., i
genn--tro.CmpleacçAork:.
ro. do commercie nos. termoS
I,
lottra e, do - decreto n 916e (19.outOro
-•.
de 1890.
•
José Francisco / Cari para annotarse
registro do sua. firme., a alportura de .uMa
casa filial no Campo da Gra,mnia; Estado do
Rio de Janeiros,-Dgeri,do,--::.r.
P 4i902 -404., .1r0:506.0.419"Iito:(MOr
nomeado, em 2 d.o :noz AnD ,, :para 90èVreill •
no conselho fiscal da COMpanlira ifinstRal
do 'soda o ramie Os accionistas José de
Oliveira Castro, Edga-A Ribeiro e Manoel
Lopes da Silva,
SeèreUrla da Junta @o/morei/11 da Capital Federal, 18 de março de 1902.- Está
conforme. _ officiat maior, 142norio de
-

f

-

•

SESSÃO Em 3 DE MARÇO DE

'

- -

,0:957,$-A0
1:950000
PhesiNorá ' • 7:7408000
• Calçado
2:0003000
Perfumarias
184000
E. i ,pharmacow•
imas,
532$000Vinagre '.90300d
• 40;00
ConserVas
Cartas de .jogar • 2008000
7908000
Chapéos.... e
Registros.. i :3:010;300.0
FunOo. i
BebidgeSe,.

r .

.

.

ExtraOndin,"aria
Depositos
Ronda com applié4ão osP.99,04
•
• • r.f
.?,;
Ronda de 1 a 25 do março..

g

-
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-
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Em igual perlai° de 1901...

GOImOS

.

•

_prguo. OFFICIAL
fumai de Contas
F•
crraçÃo De nproNs4vErt ,.1
,•
Poli) presente edital, são intimados,' para
doutro do prazo de 30 dias, o a contar da
primeira publicação desto, os herdeiros do
cirurgião de 5 a classe; Dr. llonrique Mangoon, para rocelluar _aws, corro' publicos
quantia de 43588; irhpurtancia do alcance
verificado fid prboeSso 'do: tomada de suas
coptaa, rela"ti:áá''arS pokodd 3 de agosto
de 1900 a 21 dó janeiro de 1901, tempo em
que serviu no couraçado Aquidaban, o a
cujo 1). gansiento foi cOndomna.do . p,)r amordão, do 14 de Março do corrofite anno:
Torcoira Sub-Directoria do Tribunal do
„ do 1902.--Servinde do
Contas, '" 26' 'de ina,a0
1t
-sub–director, Joaqiiirn :kV! Macie.
'11.1 él

,

•

•

!da. Capital

• " '"
Por esta repartição se faz publico, para
Voulaecimen to dos interossados, que, de confOrmidado ,e6m .-its : -.ordens da-Directoria. de
Contabilidade 4o Thesouro Federal, ns: 12,
19, 41, o. 50,• de . 25' e", 28. de . maio, 6 e 11 do
povenabro de4991 1, de 7 do janeiro ultimo, concedendo 'tia neeossarios•ereditoa por
oonta da verba—Reposições c r-est,aatioact-;-•
do Ministerio da Fazenda o orçamento do
1901';-para , as s reatituições'• cujos -.processos
.ocompanharam as mencionadas 'ordena, SeMo
restituldas ., noawabaixo mencionados, atx.1 o
dia 3,1, do ,orrente ! inez, as, quan tias' quw lhes
pertencem, para' . o quo devorã,o'comparocer
nesta ropa,rtição para tad fim, caliindo
referidas quapalas : om exercicio findo, si não
.
o fizero 'até o- citado dia: . • •,.. •
..18$1900
Adelitta teia-Vieira Torres:
A. J. Peixota do• Castro.
200.W00
Alves Dr amou d • z an o Gonçalves . 62 '100 r,
.. • 39 00"
'Antonio- loeé , Braulio
Antonio Teixeira larázit
.36$000
Barão da Penha, ,...
.
33$000
Carlos Custodio piunes,
Companhia-Forró Carril Vila Isa2:144627
bel
, 33$000,
.
Deolioda Maria.de Souza,
'1084:000
a nci Seo r.g: C e r re' ;
• 30'1000
FranciCO JoSé
'60$000
' '
Gomos &Almeida'
-litriacr& Comp. • ,-; .
è
'
12$045
-JoaaJosó' do
14000
Jos0 Berna-Mo Ribeiro machado.. • 504;550
44400
Josd . Renriqiie Cavalboiro ...
34000
Manoel Ferreira Leite
14000
:Manoel Pinto Ribeiro Carvalho
-. Mamei pinto :dOSonza &Comp.:: 33400
lviarla de 'Oliveira Andrinho
72 '000
Polucen o P. de' Bustarnaate.,:
, 3000O
40$000
Roberto Noguoirs, da Silva.
41$40Q
..kaquim da.Costa

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

-30$000

3:184$122
:11- e4COliedOria, da Capital Federal, 22 de
março 'do 1902. — O sub-director, ,Peroir4
. .
r, • • • ,

•

•

Contadoria' da .t11arinba
PAGADORIA

De ordem dó Sr. contador, soientifico aos
interosSades n reboblmonto do quaesquor
quantias, P roven ientes do venci/motos ou
oontm robtivamonto ao exeroicio 01001,
'que se apresentem nesta pagadoria, até o
dia 27 do corrente, adm do ()vitar que tios
vencimentos ou contas calam em exercido
findo.
Pagadoria da Marinlia,, 20 de março , do
1902.— O escriaão, ApolEnario Gomes de
Ç'orvallo,

.

•

e

1 r Qn Sit 1J90,0,

••n•-lo W- •P

ABOW

uma estampilha no valor de 3uu réis.Sobro
• Escola Naval
que proferi o se g uinte despacho:Nos aut os,
iNacniR4o PAR.O CONCURSO AO LOÇAR VAGO osim
em termos. Rio, 4 de março do 1902. —
• 'DE -PROFESSOR 'DA. ), I1 -SUCÇÃO . DO CURSO DE
Pennafort Caldas. Tendo os autos subido á.
MAQUINAS DA ESCOLA NAVAL
conclusão, foi neles proferido o despaDo ordem do Sr. vice-almirante, director,' cho do teor seguinte : Prosiga-so nos • torein.cumprimento, do -disposto no art. P mos do requerido á fls. 13. Rio l 13 do
do 'aramo 2 ao rego/amen to que baixou março do 1902.— Pennafort Calda .— Em
com o, decreto II. 3.652, de 2 do maio de virtude do deapacliga Jacipao,pa 4-3119 caro1900, abre-se nesta data, para encerrar-se sento edital pelo teor o gila.l sao convono dia 3 do abril , proximo vindouro, .2 cados " OS credores da m..1Ssa-' 0-41:.
horas -dá tardo,- a inscripção para o con- Nd° Rebolo & 'Castro 'pára o r unirem ,no
curso ao legar vago do professor da l a se- dia . 29 do correlate moz'do -inarço, 1.11Qta-a
cção, do curso de ma,chinas desta escola.
da tardo, na sala das audiondas boto juizo.
.,A Noção em concurso comproliendo ari- á rua dos InvalidOs n. 108, afim do verifithmetica, algebra, geometria o trigono- -carem--os creditos o, approvados, assistirem.
metria.
á leitura do relatorio do Dr. curador das
As condições para a inscripção, que . po- massas, delib6raiena"sobre concordata, si for
derá-sor • feita por procuração no caso de apresentada a, respectiva, proposta, ou forjusto impedimento do candidato, são as marro contracto de união, elegendo-se
• „
abaixo trauscriptas :
syudicos definitivos e inga comnliss4 fiscal
. Art. , 106. Para os logares vagos ou que com funcções consultitiVas o deliberativos
vagarem 'só paderã,o concorrer os , officiaes, para liquidação da massa. AdVoirtindo-so
da armada ou outras pessoas que tenham o que os credores ausento paclOo çonaWatir
respectivo curso da Esoola Naval. • •procurador por' tologram1. ;puja
- § I.' Papa a I- secção ré po derão concor- authentica ou legalizada de,vertl.,sor,ontregdo
rer offielaea da armada.
tio expedito r, gamai? tronsnaiss5,,o Nouçi;g1 orá
Na °ocasião da inscripção polorão os can- esta circumstancia ; ó icito a um sp
didatos apresentar quaesquer d,ocumentos viduo ser procurador d,o;,: tira og maks. oreque julgarem convoniantes, como titulos do dore,s, com tanto que .n4o, gt-4 „dovedor
habilitação ou provas do serviços prestados, moda., entendendo- o moapao ,11 bilgaslo
A soiencia, o ao Estado.
,tonia.r.parte em to as m dolibor ojqqa4a.
Escola • Na.va,l, 8 de novembro do , 100
reunião forem- tomadas, . gead o dwO,
locidt:o Augusto- Pereira dó Lago .,. secretario. conoordata ó mister que represento
• U4. no
minimo, tros quartpa.da totalidade dosi'crediDirecção . Geral do Contabi- tos.Para constar o chegar a notioa todoaara
luteressados passaram-se este
troa de
• lidado da Guerra r
•
teor, que serão pu/31ica,dol ift
1440:
Mentido° ao4 interessados no recebimento -igual
na farina da lei, do cuja afixação caportogo
do quaesquer quantias, á conta do exercido dos
lavrará a compo:tento Certi'do 1901, quase apresentem até o dia ,29 do dão aulitorio3
para
ser
junta
aos respectivos autos.
correuto. afim-det evitar que caiam,em ox- ,Dado -o passado' -nesta
--Capital Federal
°releio findo.
'•
'Republica dos Estados 'Unidos 'do Brazil, aos
; EM 24 do marçe do 1902.-0 director-. 14 do março de 1902. E ou, D. Alvaro Ca-.
'minha Tavares ,da Silva; eszrlvão -interino.
Carlos Corrêa dá Silvá Lages."
subscrevi. — nal/mondo Pennafort Cactos.
EDITAM,

cgirti o-criminai
cantam CQMMERCIAL
De convocaçcro dos- credores da massa fqllida
• -de Alfredo Robello 4 Castro; paro se reuni' . rem no-vVa ,29 do corrente 'mez de março,
a 1 hora da tarde, na sala das awEenefas
deste juizo, d. rua dos Inval :dos n. 108,
afim de verificarem os cred:;tos e, approva'dos, ass ; 8U:rem (I leitura do' relatorio do
Dr.. curador dás massas, dei:Lenirem sobre
concordata, for apresentada à respect;:va
proposta, ou formar-se coatracto de im::(to,
'elegendo-se syndicos definitos e coionu:s' sio fiscal
• () Dr. Raymundo Pennafort Caldas,
juiz da Camara Conamorcial do Tribunal
Civil o Criminal da. Capital Federal, etc.:
Faço sabor aos que o Presento edital do
convoctftão do credores virem que, correndo
por esta Camara Commercial e ca.rtorio do
escrivão que este subscrevo o processo da
falloncia de Alfredo Robello & Castro,
toado os syndicos nomeados procedido ás
diligencias legaos, • com assistencia do
Dr. curador das massas falidas, ora por
p%rte dos syndicos mo foi apresentada a
petição do teor seguinte: Illm. e aio. Si'.
Dr. juiz da Camara Comme pcial—Os syndicos da massa falida do Alfredo Rebello &
Castro, afim do serem cumpridas as disposlções do art. 37 o scuintes do -decreto n.917,
de 1890, requerem a V. Ex. que sejam expedidos os editaes para a reunião de . credor es or.Lena,da 'no art. 33 do* citado decreto. Nestes termos, juntando o exame de
livros, balanço o aanexo, pedem deferimento.
Rio, 4 de março do 1902.-0 advogado,
José C. Pánentel Duarte.— Franc:sco IgnaCie) Martins. Estaya devidamente- inotilizada

.1 •

.ff•

,De citaçao, cora ' o preso -de 10 dias, ao, cri-,
dores de Martins 8c, Silva. paro di,serem
sobre a classifisoçaoWo , ,creditosi Junlo aos
'autos, na fdrma.atoaixo
1'''
O Dr. José LUIS dó Bulirias PodrelrO, juiz
da Cariara Coininorcial do Tribunal Civil o
Criminal da Capita/ Federal, °tear: Faço saber a;os que e'preaento edital vironi
que, por esto juizo o cartorio do escrivão . qiio
este subscreve, pr000ssam-se os autbdalo (aibacia de Martins & Silva; e 'ora pot' parto
dos syndicos foi-me dirigida a Peti4a0 do
teor seguinte: Exm. Sr. Dr. Bulhões Podroira—Os syndicos definitivos : dá 'falência.
de . Martins &. Silva; depois do osaminadem
escrituração o rever o balanço, organiza'rabi a lista do' Credores, que ora offerocom„
do aiccrrdo com a commissao fiscal, pelo que
roquerdn.a expedição de editaes nos termos
da lei. Conformo verá V. Ex., da lista organizada' foram- excluidoa os -credoras José
Coelho Pamplona 'o ' JOs.S b'er,reira• Riuto
lastos,qiio . figuram no balanO0 reonu.›,:cr edores individuaes dos doas membros ,ala
firma falida, porárn que Rã;t:) alitreMiltarkgn
os: seus titules. lsta eScriPtoki r,44à9 BOOlig existem uns lançamentos, feitos tpa +sospsmcia
fallencia, o referentes a fortaecimegto,s de
dinheiro a cada uni dos socios ; mas, aikei
da irregularidade da cousa, porquanto os
negocios particulares dos socioi nao podiam
ser escripturad.os AOS livro da casa, ha toda
razão para suspeitar a falsidadl da dkyidí.
Esperam deferimento. Rio de JattoavO. • 412
de março de 1902.—Prod4rico da Conha ji,kMseca.—Maia, Costa t5s Comp. (EAavu, legamente sella.da,.) Despacho: Expeçam-so os.
editas. Rio, 24 do meço do 1902.,2l. pedreira.

I
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MAMO MIMAI.
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'CLA SS I EWAÇÃO DE CREDITOS DA MASSA FALLIDA

De convocaçao de credareS dalnassa fallida
de Brito Viera & Comp. ' para se .reunirem
. ,
•
na scila . 'dás aUdiencias da , Camara COM'
Credo•ess prs:vileg?ados
. merciak a rua dos Irivalidos n. 108, no dia
-ark
•
31 do corrente me, a 1 hora da tarde, afim
"1. Miguel, de Oliveira Salazar:
- de verificaremos seus creditas e apprava s,
-Alugueisi do predio á . rua da
assistirem d leitura' á' ralaiorio do Dr.
n. 111, desde 3 do
• curadorlEscal, deliberarem sobre concordata;
o utubrAproximo passado a.
si for apresentada a respectiva proposta, ou
• - 31' do janeiro do corrente
. , • • 3:200$000 formavam o contracto de unido,elegendo syn,
• . anno. , dicas e uma commissao fiscal com funcções
T COMMiso.. , dos syndicos.pro-.
consulUva e deliberativa para a liquidaçaa
visorios,
definitiva da massa
• .idem dos s yndioos-definitivos. - •
DE MARTINS & SILVA,

•

lfiena 'da commissão fiscal,

,

Credores chirographarios

,
:
'Alberto Augusto Coelho &
- COTrA p -- - ' - 593$400
•ik - -,..0.(e Magtillik'es"& Comp,
194$050
A ., . M. dos Santos Costa &
- -Comp • ••
' " J"
7$000
Mmeida Carvalho & Comp
381$400
.,A.lexandre Ribeiro & Comp...
22'000
/Breissaii Sc- Comp
'
••1:904$260
'Cardoso de' C e r cru eira &
Coinp • .
186$000
Couto lálÃO & Comp .....
51000
:Carlos S chlosser & Comp
784 850
Edward Áshwort & Comp:
3:827$000
Ferreiro. Costa."& Cómp
1:050$900
Franciisco Gonçalves Braga &
(Sni p
•"'
61000
'Or,nçalves Carneiro & Comp.
577 780
QUilherine Ioewe & Comp
741900
'Guimarães Pinto & Comp
935$860
Herrn. Stoltz' & Comp
2:464$920
Hasenclever &Coup
..
102$700
Mello Leurolr,O & Comp
• 78, 400
:Mein Desthelin & Comp
259 200
Martins Costa '& Comp
84 000
Mala, Costa & •Comp
1:360 470
Mala & Costa
52$800
' Manoel Guilherme, da Sil• voira
2:000$003
Miguel do Oliveira Salazar...
4:800$000
Olympio de Campos & Comp.
16$500
Pedro A
. rea.S. & Comr
419$000
P.' S. Nicolson & Cornp
745$000
Querido Menezes & Barroso
l23000
' Rodrigo Vianna
115 00
Silva Gomos & Irmão
576$000
Lettras a pagar:
Importancia de
•20 lottras..... 52:438$780
Protesto do tres
• dottras
66$900
Juros em ires 'et; tras, contados
=até -o (lia da
--abertura da fal, 33$000
52:538$680
. Imola ......
. ,

77:054470

Março —.41a.oz.,
CURSO OFFICIAL DE FUNDOS PUBLICOS

Apolices de 3 •/0 (inscripções),
nom • -•
.. 0 1 r .. .....
854000
. 674000
Ditas idem idem, ao port •
r.838$000
Ditas "geraed de 5 0 / de 1:000$.
Ori000
Ditas do EMprestimo de 1895,port. ^. 83
Ditas idem idem de 1897, port... . 962 030
Ditas idem idem idem, nom.... 961 000
Ditas do Emprestimo Municipal„. • , ,
de 1896, port..'.. .. '. .. .. :: • • . - . 149$500
37$500
Banco da Republica do Brazil....
• 11$75ff
Comp. Nacional de Linho '
Dita Melhoramentós no Brazil.... - ' 12$000
151$000
Dita Jardim Botanico...........
O Dr. Atua° Napoles do Paiva, juiz da
Camara Commercial. do Tribunal Civil O Dita Progresso Industrial. :-,, ...:• '. 0181 400
'lie
Debs. do Jornal do Commercio...
Criminal da Capital Foleral, etc.
Faço saber a'os que o presente edital virem 'Capital Federal, 25 , de, , março do 1902.—
•- • .
em como por parte dos syndicos da nrssa fal- J. Claudio ida Silva, syndico., •
lida do Brito, Vieira & Comp. me foi dirigida
a petição do teor seguinte : Illm. Sr. Dr. Junta dos Corretoras de MorAtaulfo, juiz da Camara Commercial.—Os
cadorlas Navios.
syndicoa provisorios da massa fallida de
ADDENDO
Ás COTAÇÕES DO DIA 22 DE MARÇO
Brito, Vieira & Comp. voem requerer a
DE 19Nj
V. Ex. a convocação dos crodoros, por aditaes o cartas,tpara os fins do art. 38 do deArroz marca Steel de Rangoon;15$300 por
creto n. 917, de 24 de outubro de 1890, de- SUCO.
signando o escrivão, dia o hora. Rio de JaCafé typo n. 4, 5$104Or 10' kilos.
neiro, 10 de março de 1902. —Gil Diniz GouDite' idem n.7 o s8, •4$2211dem.lart.—Por procuração do syndico Ma,noelAlves
PinhO de resina de Ponsacola, 450 Mis' pOr
Horta, advogado Alberto do Almeida Ramos. pé corrido. ••
( Es tava solida.) Despacho: Em termos.
-•
Dia 24:r t
Rio, 10 do março de 1902.—Ataulfo. Em
Algodão em , rama, 1' sorte, de Penedo;
virtude dó* que se passou o presente edital 8$000
por 10
•
•
• :- • 1,-pelo qual são convocados os credores da
Assucar branco, crystal amarelo do , Permassa fallida, do Brito, Vieira & Conip. para nambuco, 190 réis por kilo.o se reunirem no logar, dia e hora acima deDito,mascavinho.da Parahyba,150 réis Por
signados, afim do verificarem os seus ore- kilo. ,
.; • •
ditos e, approvados, assistirem á leitura do
Café typo n. 4$834 por 10 kilos.
relatorio do Dr. curador fiscal, deliberarem
Dito idem n. 7,•4$493 a 4$562 idem.
sobre concordada, si fôr apresentada a respeDito idem .n. 8, 4$153 a 4$221 idem:
ctiva proposta, ou formarem o contracto do ,bito idem n. 9, 3'::: 1 1 idem. n .;
união, elegendo syndicos o uma commissão
Rio de Janeiro, 26 de março do'.1902,
fiscal com funcções consultiva o deliberativa João Baptista Deldu que, presidente.-7.16aquitn
para a liquidação definitiva da massa ; adver- da Cunha Freire Sobrinho, secretario,
tindo que os credores ausentes poderão constituir procuradores por telegramma, cuja
minuta autentica ou legalizada deverá ser
apresentada ao expedito% que na sua transmissão mencionará esta circumstancia, sendo
licito á um só individuo sor procurador de Companhia Estésida' de ,IForro
de Victoria'a . Stlnas (ex-Pcum ou mais credores, entendendo-se o mesmo
çanha. ao Araxã) ••k•
habilitado a tomar parto em todas as deliberações que se tomarem na reunião, sendo
Não tendo havido numero sufilciente do
que para concordata é necessario que reprepara legalmente funccionar a assemsente cila, polo menos, troe quartos dos credi- acçõos
bléa' geral extraordinaria, , convocada para
tes sujeitos á mesma. E para constar passa- 24
do corrente, são os Srs. accionistas novaram-so esto e mais deus de igual teor, que mente
convidados a reunirem-se, em 2, conserão publicados o affixados na fórma da lei vocação,
no dia 31 6 -corrente morde março,
pelo porteiro dos auditorios, que do assim o
1 hora da tarde, no 1 0 -andar( do predio da
haver cumprido lavrará a competente cor- á'
n. 24, para o -, fim de ,tomar
tid% para ser junta aos autos. Dado e pas- rim do Rosario
do parecer elaborado pela comsado nesta Capital Federal aos 22 do março conhecimento
missão especial nomeada pela , assembléa de
do 1902. E ou, Joaquim 13enicio Alvos 27
do proximo' passado; resolver e votar
Penna, o subscrevi.— Ataulfo Na.poles de medidas
necessarias á, execução da concessão,
(.
Paiva.
• ta
de accordo com as ultimas- deliberações
oriundas da lei de 30 de dezembro de 1901 e,
finalmente, reformar os seus estatutos ou
alterar-lhes as disposições, do conformidade
com as' novas Condições e exigenciaz da referida lei.
Camara tSyndical dos Corre- Continuam suspensas .as transferoncias até
tores da Fundos Publicou da depois da reunião desta assembléa.
Rio do Janeiro, 24 de março do 1902. —
Capital Federal

e
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PARTE COMMERCIA

'Rio do Janiro 22 de março do 1902.—
Owsyndicos, Frederico da Cunho Fonseca.—
Maià, Costa Si Comp.—A 'commissã.o fiscal,
M. G. da S'lveira.—Por procuração de D.
Luiz de Souza • da Silveira, José de Gouvêa
:Mendonça. (Estava legalmente soltada.) Em
virtude do que se passou o presente edital CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA METALLICA
pelo teor do qual citam-se os credores da
90 (lie A' vista
massa fallida de Martins & Silva para, no
prazo do dez dias, dizerem sobre a classifi- Sobro Londres
12 1/32 11 63/64
caeão do credites, junta aos autos, sob pena
» Pariz
$792
$795
de, á revelia,se proceder como for de direito.
s Hamburgo,
$978
82
E para Constar passaram-se este o mais dous
a Italia
•—
737
do lgual .teor; que serão publicados o anta.s Portugal
•
—
. $351
dos na forma da lei. Dado o passado nesta
s Nova York
4$125
Capital •Federal aos 24 de março.de 1902.
•E eu, Francisco do , Borja de Almeida Côrte
Real, escrivão, o subscrevi.— Jose Luiz de Soberanos
20$250
Buthóes Pedreira.
Vales de ouro nacional, por 1000
2$264.

Luiz da Rocha Dias. — Augusto J. Ferreira.
('

Braga, Carneiro Oz. Comp.
Os solidarios convidam os Srs., comManditarios a reunirem-se- na sédo social, na
dia, 11'de abril proxirno futuro, em assembléa geral para apresentação das contas de
1901 o eleição do conselho fiscal que tem de
servir no corrente annê.
Rio do Janeiro, 23 do março do 1902.2,, (.
a
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