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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO :

LEI N. 1.316—DE 31

Lei n. 1.316, que fixa a dospeza geral da
Republica para 1905.

DE DEZEMBRO DE

1.901 ()

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brasil para o exercido de i90.5, e dá
outras providencias

ACTOS DO PODER EXECUTIVO ;

'O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
Decreto n. 5312, que proroga o estado de
Faço saber que o Congresso Nacional decretou o eu sancciono a lei seguinte
sitio ató 16 de fevereiro no Districto
A despoza geral da Republica dos Estados Unidos do Grazil, para o exercido
Art.1.°
Federal e comarca de Nictheroy,no Estado
de 1905, é fixada na quantia de 47.244:431$720, ouro, o 276.209:237$085, papel, distritp Rio de Janeiro,
buida pelos respectivos ministerios. na fôrma abaixo indicada :
Art. 2.° O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas repartições do
Mensagem.
Ministerio da Justiça o Negoeios Interiores com os sarv:ços dosignados nas seguintes verbas
Ministerio da Justiça e Negocies Interiores a quantia do 24.557:016$577, papel, o 12:114$245, ouro, a saber
—Decretos de 9 do corrente.
OURO
l'Arm _.
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas — Decreto de 5 do corrente.
SECRETARIAS DE ESTADO

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
—Expediente das Directorias do Interior,
da Justiça e Geral de Saude Publica,
llinisterio das Relações Exteriores—Rola(orlo do Consulado Geral dos Estados
Unidos do Brasil em Barcelona.
Dinisterio da Fazenda — Requerimentos
despachados—Expediente da Directoria
d o Expediente do Thesouro Federal —
Recebedoria do Rio de Janeiro— bispeetoria de Seguros.

1. Subsidio do Presidente da Republica

2. Subsidio do Vice - Presidento da Republica,

RENDAS PUBLICAS

dega, da Recebedoria do Rio de Janeiro
• da de Minas Gerais.
EDITAES Z AVISOS.

FARTE COMMERCIAL.

Acta de aesembléa
geral do Banco Brasileiro,

SOCIEDADES ANONYI4A5 —

AZINUNCI03.

.120:000300a
3ri:ooti:;000
101:•14N000
.. . '1.

.

3. Despezas corno Palacio do Presidente da Republica

4. Gabinete do Presidente da Republica
5. Subsidio dos Senadores
O. Secretaria do Sanado — ~montada do 19:200$,

3.1: b00:-.,d00 .
537:W(1000'

sendo: no pessoal, 600$ para o bibliothecario o
3:6003 para os continues, tudo na razão do 2/3 do
ordenado e 1/3 do gratificação, na conformidade da
deliboração do Senado do 27 do dezembro do 10013
e 15:000$, no ma.tarial, para acquisiçã.o do obras

dos .,inatiag á bibliothena., encyelopodias e revista/is
recntement3 inVilicada.4
7. Subsidio dos Deputados
8. Secretaria da Caril tira dos Deputados—Augmentala

de 13:000,3 no—Material—sendo destinada a importancia do 15:000$ para—Objectos de expediente—o
a do 20:030$ para—Compra do livro.±, assignatura
do orlia.es, revistas, encadernações, etc., para a
1"ilioilieea
9. Ajudas do cu3to aos membros do Congresso Nacional
Ministerio da Marinha—Expediente.
—Arigmentaila d 3 32:000$300
Ministerio da Guerra —Expediente o reque- 10. Secretaria do Estado
II • Gabinete do consultor geral da Republica
rimentos despachados.
12. Justiça Fede..al—Mantida a con3ignação do 6:000$
para remuneração provisoria de serviços na ProMinisterio da Industria, Viação e Obras
curadoria Geral da Republica
Publicas — Expediente das Directorias
13, Justiça do Districto Federal — A consignação para
Oeraes da Contabilidade, da Industria e
aluguel da casa. ein quo funceiona a Ass i stencia, Juele Obras e Viação— Directoria Geral dos
diciaria seril assim redigida : • Aluguel da casa e
mais despezas da Assistencia Judiciaria »
4
Correios.
19. Mu ta do custo a Magistrados
AGRICULTURA — Molestias, inimigos e trata15. Policia do Districto Federal—Diminuida do 2:880 3
para sor reduzido o numero do inspectores da
mento das larangeiras.
Escola Correecional Quinze do Novembro, do oito
eECÇÃO JUDICIARIA — Sessão do Supremo Tri. a sols—Augmontaila no material da Repartição
da Policia da quantia de 2:190$, destinada i. diaria
bunal Federal.
de 6$ para alimentação de dons ofliciles da
NOTICIA Rio.
Inspectoria da Policia do Porto, quando em
serviço
da barra
Rendimentos da Alfan-

rko

35Q: Int 114

1.0i)3:01.iv0 ri

•

486:8(33$118
122.:03O10a
331:353$l 18

19:600$000
879:7043118
341:3793059
12:003$0a0

3.824:0903003

Reproduz-se esta lei em virtude do seguinte oficio :
Secretaria da Camara dos Deputados —N. 9— Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1905.
Sr. Ministro da Fazenda — Verificando pelo exame dos originaes das ultimas rola
eções da lei da despesa geral da Republica para o exereicio de 11/05 não haver eido mea.
eionado no respectivo autographo o total da rubrica 4' do art. 50, augmentado da impor,
landa de 28:5008, em que somniam as emendas feitas pelo Sanaa°, o que, no andante, foi
feito no total, em ouro, das despesas a realizar pele Ilinisterio das Relações Exteriores,
cabe - me vos communicar, para os devidos efeitos, que aquellas emendas elevara...á a
877:0008, ouro, a referida rubrica, e não e,rno está no autographo.
Sande e fraternidade. — Manoel de Alencar Guiiiicirires, 1° Secretario.
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16. Casa do Correcçã.o — No Ma.to-ial—Augmentada a
rubrica de l0:170$, sendo : 6:570$ para diarias, ã
razão do 4500 ao director, de 2$ ao ajudante. ao
medico, ao esrivão o ao almoxo.rife, e do 1$500
aos tres ama:mures, ao professor o ao pharinaceutico; e 3:600$ para salario do mestre da calcina do
ferreiro. Deduzida a importancia do 4143617; correspondente :1 comedoria da uni emprogado quo
passa a perceber (liaria
•
24 l:'.'63$337
Guarda
Nacional
17.
29:0J4300
13. Junta Commerchl — Augmentada de 2:0003 a subconsignação d.stinada ú acquisição e concerto do
moveis
41:316$118
••
87:276$11 8
19. Archivo Publico
20. Assistoncia a alienados—Angmentada da quantia
de 31:160$, sendo: no pessoal de nomeação do
director: 3:000$ para um electricista; 1:800$, para
um machináta ; 1:2003 para um foguista, deitina.dos ao serviço da usina olectrica. ; 4:300$
para quatro enfermeiros; 7: a00$ para 10 guardas
destinados ao serviço sanitario, pavilhões e sor.
viços de klynotherapia ; 9C0$ para um mestre o
600$ para um ajudante das offl mas de vassouras
e esteiras ; no — Material — 89003 para combustivel, 3:000$ para instrumentos e uternilios..
•
1.001:0(0$993
Directoria
Geral
do
Saudo
Publica
—
Elevada
d.
21.
9:350$ a 15:000$ a consignação—Impress3es, pulai
cações o despezas eventua.os, no — Material —
Repartição Central, inclusivo a contribuição annual
de 210$ para o BUI'Call Internacional do Tuberculose ; do 1:211$ a 4:280$, para ser augmentado de
um a dou s o numero do fuguistas da barca do desinfecção do porto, com a diaria do 6; o de 6:570$
a 14:C00$, para oito marinheiros da mesma barca,
com a diaria de 5$; de 9:720$ a 10:804 para see
augmentado de nove a dez o numero do serventes
no Hospital Paula Candido ; do 58:3)03 a 200:0)04;
no — Material — para o serviço de pruphylaxia de
molestias infectu ,sas. Eliminada a importancia do
4:800$, correspondente a deus dasinfectadares da
Estação da Visita do Porto ; Mein a importaacia, da
1:800$, relativa a um servente no Hosp.tal Paula
Canudo. Reluzida de 170:000$ a 150:000S a consignação — Material geral — d sub•consignaçãoPara acquisição, concertos, combustivel, etc.— na
Capital Federal o no Estado do Rio do Janeiro.—
Reduzida de 80:000$ a 40:000$, a consignação —
Moveis, objectos de expedieate, concertos, iiistal(ação, despezas eventuaes das Delegacias de Saude.
Reduzida de 503:010$ a 410:011ti na — Repartição
Central — a consignação tMaterial. construcçõaa,
eveatuaes 7, para o serviço geral. Na rubrica—Material — dos Estados comprebendidos nos districtos
• 'multarias em que lia consignaçãa destinada a —
Combustivel a lubri ficautes—substi tubi° esto enunciado por — Custai.° o conservação dos transportes
mai timos. Na rubrica — Material — Augmentada
de 3a0:800$, para a acquisição do lanchas o apparelhos aperfeiçoados para desinfeção nos pirt,s
dos Estados e o respectivo custeio, comprolion lida
a qu intia, nocessaria para a compra de duas lanchas dostinadas ao serviço de s tule nas portos de
5.8R9:M03000
Parna.mbaeo o Alagoas
22. Faculdade de DirMo de S. Paulo
221:410$000
23. Faculdade de Direito tb n Recife—Da consignação—Im
pressões, publica çiks, et'.— destinada a importancia de 4003 para aluguel da casa de residencia
304:780$000
do porteiro
24. Faculdade do Medicina, do Rio do Janeiro—Aeginentada da quantia do 20:000?; para melhorara instailação de aulas e laboratorios o acquisição de pro• duatos chimicos, insto tuueutod o apparelhos para
645:832$236
lalioratorios e clinicas
2.3. Faculdade de Medicina da Balda— ~montada do
25:000$ para gratidcação á. Santa Casa do Misericurdia por franquear os seus haspitaes ás cli772:73?$100
nicas da Faculdade
500:1/31$113
26. Escola Polyteclinica
27. Escola de Minas — Augmentada . de 5:000$ a rubrica
— Material — para montagem o conservação do
213:709.3000
inachinas
541:603:3354
28. Gymna.sio Nacional
1?.3:05?$235
12:114245
29. Escola Nacioaal de Relias artes
183:262$118
30. Instituto Nacional
Musica
G

1903
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31. Instituto Benjamin Constant—Augmentada do 29:040$
para acquisição do material psda,gogico especial
o do instrumental para a banda de MUSie3, reforma das °Moinas do typographia e oncadernação, ma.chinas e typos, rapa.ros urgentes para
segurança do edificio, construcção do uma lavanderia o do um galpão para seccar roupa
230:2788118
32. Instituto Nacional dos Surdos-Mudos — Au,gmcntada.
do 3:500$, sondo 3:200$ para elevar a 26:200$
a verba de 23:000$ destinada á alimentação e
combustível da eJnsignaçã.o — Material — o 360$
para elevar a gratificação do roupeiro-enfermeiro
de 720$ a 1:0804001
123:839,4-11 8
33. Biblia(heca Nacional — Augmentada da quantia do
5:200$. sendo: no — Pessoal sem nomeação —
sub-consignação para serventes de 12:0008 a
13:200$; no — Material — de 15:0008 a 16:0008,
.-- para acquisição de livros, manuscrip'.os, mappas,
•- . estampas, moedas, medalhas o sollos ; na sub-consignação—Consarvação do livros, periodicos,
nuseriptos, etc,—custelo das ofileinas—de 32:030$ a
35:(.,00g
207:0128118
34. Museu Nacional — Augman tala. do 4:400$, liando:
2:400$ para mais deus trabalhadores e 2:000$ para
armarios
..
152:0738118
35. Serventuarios do culto cathalico
181:060$/00
36. Soccorros publicos—Augmentada do 52:000$, sendo:
12:0008 para o auxilio do 1:000$ mensal á. assistoneia publica aos pobres, dirigida pela, irmã Paula,
na Capital Federal, o 40:000$ para auxilio ás despezas da Maternidado da Capital Federal
152:000$000
37. Obras - Augmentada do 749:000$, sendo:
403:0008 para as obras do edlficio para a Bibliotlieea Nacional;
203:000$ para a continuação das obras do edificio
da Faculdade do Direito do Recife •
70:000$ para a conclusão das obras ' da Faculdade
de Medicina da Bahia;
49:0014 para a conclusão das obras da Faculdade
•
do Medicina do Rio do Janeiro;
• 30:000$ para auxiliar a conclusão das obras da
1.190:487:5228
Maternidade, na capital do Estado da Bahia
7111:310g7;9
no. Corpo do ;Jambeiros
372:000.00)
3). Magistrados em disponibilidade
40. Eleições fo leraes
•
20:000p0a
41. Empregados do repartições extinetas.
1:8008000
42. Prefeituras, justiça o outras despezas no tcrritorio
0o7:800$000
do Acro
43. Eventuaes
100:0008000
Art. 3.° Fica o Presidente da Republica autorizado:
I—a mandar imprimir na Imprensa Nacional a revista cio Instituto Historio e Genra-

phico Brasileiro.

11—a mandar construir um odiado destinado ao Congress, Nacional, segundo o plano o
local que forem préviamento combinados com as Mesas da Ca.mara o do Senado, podendo
despender para osso fim, no enrolei° do 1903, até a semma de 500:000$, abrindo para isso
.
'os croditos necossarios.
Art. 4. • Só o serviço effectivo do magisterio nos institutos civis o militares do ensino
secundario o superior dará direito ao accrescimo do vencimentos, deroga.da a ultima parto
do § 2, art. 31 do Codigo de Ensino, approvado pelo decreto n. 3.890, de 1 de janeiro de
1901, bem como qualquer outra disposição em sentido contrario a esta.
'
Art. 5. 0 O Presidonto da Republica é autorizado a despender peio Ministerio das Relaçiies Exteriores as somtna.s do 1.067:000$, em ouro, e 332:000$, era papel, cora os serviços designados nas seguintes verbas : .
OURO

1. • Secretaria do Estado:
Pessoal
Material
•
2.• Empregados em disponibilidade.
3. • Extraordinarias no interior
4.* Legações o Consulados
Allemanha :
Pessoal e material da legação
Consul geral o cha.nceller em Hamburgo
Vice-consul em Bremen
'
Argeni ina
Pessoal o material da legação
;Consul geral em Buenos Aires
,Vice-consul em Rosario
vi ea-consul em Rifadas
•

162:200:00
54: 80%000

PAPEL

217:0008000

70:004000
45:004000

3i:50opoo
14:000$000
4:000$000
33:50 000
10:000 100
4:0ee 9.0

4:0008000

aos
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Anstria-HuneTia :
27 . .rinn 000
Pessoal o material da legação
Consul em Trieste....
10 : aal0
Belgica e Ilolla n la
Pessoal o material da
23:" •:',no
......
y,J00
•
10 :
Consul em Antuerpia
Bolivia :
Pessoal o material da legação....
24. 50):t )00
Canadá
4:001$ )00
Comi em Montreal
Chile
E10
30:
Pessoal e material da legação
10: •-;
Consul em Valpa,raizo
Equador e Columbia, :
Pessoal o material dt legação
•
10:5u4000
Estados Unidos da America
Pessoal e material da legação—A ugmentada. a 25:000$ a sub-ocnsignaçÃo
do 14:000$ destinada á ropy esAntação para o Enviado Extraordinario o Ministro Plonipoten48:5(now
ciario
•••
Consul o cha.nceller em Nova York.....
16:0003000
França :
44: 000;000
Pessoal e material da legação
10:000,0 O
Consul geral no Havro....
Consoles em Pariz, Marselha 1, Bordéos
21:0003000
1 consul em Cayena,ordenado 2:5003 )00.
gratificação 5:500$, expediente 500$
8:500$000
Oran-Bretan ha :
43:50'‘.!..:o10
Pessoal o material da legação
Comi geral e chanceller em Liverpnol
14:0U0.5000
Consules em Londres, Ca.rdif o Sou th21:0013000
ampton
Hospanha
23: riON000
Pessoal e material da legação.. • . • - .
/O: 0!•• )8 •00
..Consul em Barcelona...
4:01:03.)00
Vice-consul em 'ligo..
.
Italia
•3-1:Mrgn00
Pessoal o material da legação
14:• (1 z•: n )'0
Consul geral o cha,nceller em Canova.
7 :utav •00
-Consul em Napolo3
Japão •
16:50)3000
Pessoal o material da legação
..
Paraguay
24:00.°00
Pessoal e material da legação... • ....
7:004000
Consul em Assumpção
.
Peri& :
2 I: i-VM000
Pessoal o material da lega.ção
10:0003000
Consul geral em Ignitos .....
:
Portugal •
36:000:=000
Pessoal e material da legação
14:00,!$)00
Consul 'geral e clianceller em Lisboa
7:004003
Consul no Porto
Russia :
27:5003000
Pessoal e material da legação
, ..
Santa St:
•
l3: 300030
Pessoal e material da log,,ação
Suissa
23 : n: glvoo
Pessoal e material da legação
1O: 0.)
0
,
Consul em Genebra
Uruguay :
. ••
35 : 5')fipoo
Pessoal o material da legação
i 0:00 n. ;00
Consul geral em Montevideo
..
7:0003000
Consul em Salto
Venezuela :
877: 000g000
Ia :500000
Pessoal e material da legação
; 00g
$1)
0::021
5." Ajuda do custo
•
13600
6. a Extraordinaria,s no exterior
.
Art. 6." O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerio da Marinha, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de 31.303:6303303, papel,
o 650:653$530, ouro;
1: Secretaria de Estado
2. Conselho Naval — Diminuida de 700$ a conRignação
de 3:000$ para material, ficando este asiin especificado — Expedionte, 1:5003 — In3press6es e caeadernações, 6003 — Asseio da casa, 200$000..,

208:6673008

46:1401000

_.
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Quartil Gelara'
Suprainu rrillinal Militar
Contadoria da Marinha
Commissariado Ocra' da Armada
Aulitoria,
Corpo da Armada e classes annexa,s
9. Corpo de Marinheiros Nado- Augmentada de
79:577$000 sendo:
Pessoal:
Gratiflow vice
1 Commandanto
2:6003000
2:06'6000
1 Imined jato
1:500$.03
1 CommiSSario
1 Fiel (sendo do 1° classe
1:560$, e de 2° 1200$)
1:504300
1 Professor do ensino elomontar
1:494900
1 Escrovente do 2° classe
1:200$000
1 Cirurgião 2° tenente, pela
rubrica 15 — Hospitaos
1 Enfermeiro do 24 cla.sso
gratificação a 1:200$, na
rubrica 15 —Ilospitles
3003000
1 Mestre, 2° sargento
24O.00
1 2. sargento
3604000
2 Cabos a 180$ por anuo
2 Marinhoiros nacionaes do
244090
1° classo a 120$, idom
100 Aprendizes, soldo a 3$
3:600$000
por moz
3 Cuzinheiros-rela rubrica,
2 Despenseiros —Força Naval
15:074000
2 Criados
Material
250$000
Impressão o encadernação
Expediente e objectos para
aula do primeiras lettra.s
34000
1:804M
Aluguel de casa
Fardamento para aprendizes
32:104600
marinheiros
30:030400 61:501$501
Instai fação da. escola
10. Corpo do Infantaria do Ma** ...
rinha
11. Arsena.es— (Augmontada do
60:000$ a con.igaação
para pagamento das pauS-O08 as operarios invalides dos extinctos Arsonaos do Marinha da Dahia
e do Pernambuco)
12. Capitanias do portos —Augmen tada de 100 :000$
para a acquisição do um
rebocador paca as barras
,
de Sergipe
13. Balizamento do portos
14. Força Naval— Augmentada
do 4:260$, sendo:
Pessoal :
3 Cozinheiros, gratificação
de 840$ para um e de
600$ para dons, por anuo 2:040$000
9 Despensei ros, um a 720$ e
1:260$000
um a 540$000
2 Criados, gratificação, um
960$030
a 540$ o um a 420$003
13. Hospitaes — Augmentada
do: 3:952$, sendo:
Pessoal—Enfermaria da Escola:
1 cirurgião do 51 classe, 2°
tenente, gratificação.... 1:';51r;00
1 enfermeiro de 2° classe,
1:200$000 2:9525000
gratificação
Material :
100$900
....
Utensilios
Colxões, camas, travessei20n000
ros, etc
300$000
Lavagem do roupa

Janeiro — 1905
OURO

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unes
13. Repartição da

...... • • •

400,5093

1 : 000$000

Carta Mantinha — Augnientada de

160:003$, soado: 90:0000 para acquisição e moata.gern do um pharal de 4° classe, na praia do Pornambulninho, no Estado do Rio Orando do Sul. e
70:000$ para a remoção do pharoloto do morro de
João Dias para a ponta do Sumidouro e instaliglo

PAPEL

98:33M0
26:00:091
233: '500
43:704,0)
21:77:n;g1;)0
3.099;6440W

2.803:584950
. — ..... ....

373:6501700'

3.818:514$663

538 : 044$000
50:0303000

4 431:3213145

e.

3 19:555$0011 ,

0.;)
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&FEL
do pharol da ilha da Paz, cm Santa Catharina, o
montagem dos pliaroes Simão Grande, Machadinhas
e Gaivota, no Estado do Pari,. Na rubrica — Diversas quotas —, incluidas as palavras — combustive1 e sobresalentes na Consignação — Para
acquisição de oleos, mechas, chaminés o outms
artigos
3812:: r241.7)11;000ag
17. Evola. Naval, etc
18. Reformados —Augmentala do 31:214$400, senda addicionada as 1mportancia3: de 31:92a$400. em consoquencia de raformas concodida.s;do 15:010$ pira pagamento do soldo e pi ,tas a dons almirantes graduados
reformados por decrato do 21 o 3) do novembro
do 1904 ; de luzida a do 16:752$ correspondente a
quatro ofilciaes que falloceram
"16°7) i21;r7$3‘18559
19. Companhia de Invali das
150:0a0$000
.20. Armamento e equipamento
-21. Munições do boeca—Angmentada de 51:677$ para as
rações aos aprendizes o ao pessoal da taifa a
7.922:0)4i50
1$400 em365 dias
•
22. Muniçties na.vaes—Augmentada de 500$, no material
1.359:59n00)
para a acquisição do artigos de sobresalon tos
• 23. Material do construcção naval, etc.—A ugman tada do
30:200$ sondo: 30:000,3 p ara construir o adaptar a qualquer embarcação, a juizo do poder compotanta, o
invento do turbina a vapor a que ao rafero a lettr d
do art.80 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 19)3
1.730:200$000
o 200$ para a acquisição do artigos do canstrucção,etc,
24. Obras — Augmentada do 50:030$ para as obras
urgentes do que carece a doca da Capitania do
Porto do Estado da Bahia, nos terrenos do extincta
'
480:00)$000
Arsenal do Marinha
25. Comhustivel— Augmentada do 1 :562$200 para a escola (aprendivs o praças)
1.27)::052$10"../
26. Fretes, passagem, aju las de custo, etc
Eventuaes—Augnientada do 150$, 321E10 100$ no liesenterros o outras dospazas não previstas
o 50:3 no material ; tratamento de officiaes o
210:150$000
praças rara da enfermaria
050: 6.33$a80
28. Commissões em pa.iz estrangeiro
Art. 7.4 Fica o Presidonte da Ropublica. autorizado
a) a vender o material reputado inutil, aproveitando o producto da venda nos reparos
do material fluituante o proprios nacionaes
b)a reorganizar o Conselho Naval o a respectiva Secretaria, ficando o acto para
,execução dependendo de approvação do Congresso
c) a rever o regulamento da Escola Naval, fazendo as altoraõ os que julgar convemiontos, devendo, poréin, ter execução dopais da approvação ti;Congross) ;
d) a mandar construir, para experiencia, 03 submarinos do invenção nacional que
forem julgados accaitavois, depois de olvidas o publicadas as opiniõas competentes
sobre o asaumpto, podendo para esse fim a.brir caelito a.tó a impartancia do 670:030$)03 ;
e) a contratar, na vigencia da presente lei, o sarviço da pratica-rem da barra do Rio
.09randri do Sul, meliante coacurrencia publica., com propononto braziloiro ou empraza
'nacional, com os favores o onus conferidas em identicas condições.
Art. 8. 0 Fica derogado o art. 19 da lei n. 3.018, de 5 de novembro da 1880, para o Cm
de poder o Prasidonte da Republica celebrar contractos por tempo nunca maior de cinco
=a,nnos, quando estes versarem sobro aluguel do casas, construções no.vaes o 'Iluminação
Çdo fortalezas, ilhas do Ministerio da Marinha e navios de guerra ou fornecimento d3
agua a qualquer dessas dependencias.
Art. 9). O Presidente da Republica é autorizado a despenam. pelo Mini3tario da Guerra
.tom os servis designados nas seguintes verbas, a quantia do 48.118:937$070, papel, C 1
'50: 000$000, ouro.
Papel
Administração Geral "
197:915$000
143:800000
2. 4 Supremo Tribunal Militar o auditores
236:580$009
3. 4 Direcção Geral de Contabilidade da Guerra
4.a Intendencla Geral da Guorra—Augmentada do 9:855$
,
para a lancha Duque de Caxiat, sondo 1:825$ para
•
um 30 patrão com diarias do 5$, 2:920$ para um
• machinista com diaria.s de 8$, 1:825$ p ara um foguista com diaria,3 do 5 ,3 o 3:235$ para tres reina237:31ma •
dores com dia.rias de 4000
1.040:804$50J.
5.• Instrucção militar
1.2 15 : 972$414
Arsenaes, dopasitus o fortalezas
-C7. • Fabricas e la.baraterios
350:871$300
329:314030
: 8 4 Serviço do saude
F9. • Soldos o gratificaçiins—Reduzida do 431:740$, sendo:
em soldos do 204 t-inontes o alferes, 312:430$; em
gratificações do subalti3rnos,117:180$, o em gra.tillcações de criados,52;080$,pela eliminação de 217 dos
14.357:392$000
uferido3 officiaea
1. •

Ouro
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°as,
10.0 ,Etapas—ttaduzitla.,de al21:5324, sendo 4i3f513$ eortraspondentosa etapas para 2; 7. alferus, ry un para ITULI 3
for 1m inala idos,ta n to nesta rubricacomo na relati va
a soldos ogratificaçõiss,e?71 :981$ oorrespontlenties o.
:nrapae para 133 atreitos, que . tarnbarn Daca
mais nosta.rubrica.alérndos 217. Acereacentarlas as ,aguia les consignaçãos:450:00a$ p•tratasylados;10a:0fra;
Jura abano do terça do etapa aos off-Minas que sala
viram nos Estados da Arntrzunas.'Para,'Slatto 'tiros ,c)
e em S. Borja, Sant'Anna do Livramento e Colonia
do Altoliraguaaanoatio Grande do. Sul; 59 )000$ pana.
cliarias a ollleiaes nu desempenho do trabalhos do
campo, do accorda com arubrica lao 20:000;$ paita
(liarias a desertores e presos de aceordo com a tu15.812)03~
brica 15• , sub-rubrica—Despezas especiac
2.222:970$/6n
11. 1 Classes inactivas.
200 :000$)iau
12. a Ajudas de custo
125: ti00.$000
13. • Colonias militares
1 4. • Obras militares — Alagmentada de 980:004, sondo:
250:090$ para as obras do fortificação do porto do
Santos ; 100:000$ para as obras do sanatorio militar
dos Campos tio Jordão ; 150:00N; para a Estrada. do
Pari.° do Lorena a that-dica, Estado do S. Paulo
150:00e$ para as obras do Arsenal de Guerra da
Capital Federal ; 209:0C,0.a para a construcção
fabrica do polvora sem fumaça ; 100:000$ para a
reconstrneção da fachada o platibanda do adulei,'
em que funeciana o Ministerio da Guerra e 3a:Orna
para a construcção do um quartel em !atila. Vista.
na fronteira com o Paratalay. Depois das palavras
— inclusivo a conservação da estrada do rodai:aia
D. Francise.a. em Santa Catharina.—acereseen talais
as seguintes palavra . : .para a qual fica consieniaiti
a quantia do 100:0(t0$.» Depois das palavras —
obras. reparos e conservação de quarteja — acerasceatadas as seguintes o inclusivo a Escola Milita.
do B1'3,Zil e a constritação de um quartel em Lorana.
Estado do S. Paulo.» Destinada a quantia de 40:0 t.te
para as obras do quartel do S. João d'Ealata.
Estado do Minas Gemes, e a de 100.00:',$ rara a
cons' racção do uni novo pn vilhão no Collogio al a it. r,
que servira. para refeitorio. Discriminada a eamlgnação do 150:000:; para a linha do Nioac a Part
Murainho, do saguinto 1.11G 10: 100000$ para a
conellisão do ramal de Nioa: a Porto Murtinia).
passando por Dello. Vista, na fronte:ra com o
Paroguay, e 50:001':3 para o ramal de etiyalat a S.
Luiz do °aceres, na fronteira com a Bolivia, passando por Livratnento o Pocona. Dastinada, a
quantia do 50:(m00a para a continuação das obras do
3.0a(1:001aa09
quartel de S. Luiz do Maranhão
8.493: 0a5a000
15. a Material
.50:0004000
10.' Commissão em paaz estrangeiro
Art. 10. E' o Presidente da ltop thlica autorizado na vigencia desta .lei
a) a mandar puta outros paizos, como addidos milita.res ou em commissão, para
estudar os diversos a.ssaimptos militares o praarosso das rospectivoa conhecimentos, ofileiaes genoraes superiores ou capitães completainea',3 habilitados, condo um para a
Europa, um para a Atuarial do Norte, uru pira o Prata e outro para o Pacifico
1)) a despender até a quantia do 59:00.3 crua a criação do amaino de guerra o para
desenvolver a invernada nacional de Sayean
c) a adquirir, por conta da rubrica 14', o edi(icio qao tem.servido de onfermaria
militar em S. João d'Ealtey, si julgar coa acalento
d) a mandar para t1iver3as latim, atira do se aparfoiçoarem nos conhecimentos militares, por espaço do um atino, até doas o(latia.es ;ror armas ou corpos espociaes, com
o respectivo curso e capacidade reconhecida, correndo a despeza por conta da rubrica 'loa
do art. lb
e) a desenvolver, pelo mulo que julgar mais conveniente, as °Moinas dos Arsonam
do Guerra do Rio Grande da Sul e Mito Grosso, de maneira a que prestem ellas.todos
os serviços do que carecerem as forças ettaciaaailas na-maltas Est idos e quaoaquer outros
que devam ser aJfectos a cates arsonaes, inclusive o preparo do cartuchos, -abrindo para
isso o credito necessario.
f) a reotganizar tolo o serviço relativo ao ensino militar, com diminuição da despeza,
que actualmente Se faz, poleado, conforme julgar mais conveniente, em relação as disciplinas ou cursos, refornia.r o rogimon actua!, e. em relação aos estabelecimentos, subdividir, supprimir e arear -novos onde 'julgar anolhoe.
g 1. 0 Os membros do corpo docente que forem vitalicios serão aproveitados em
quaesquor dos estabelecimentos da nova organização paca o ensino das materia.s que •
actualmente leccionam, podendo tambem ser aproveitados para o ensino do ,outras
terias que livroinonto multarem, sem prejuizo, em qualquer dessas hypotheaos, doa seus
vencimentos actuaos.
a 2. 0 Os que não forem aproveitados, do accordo com o paragrapho ntorior, serão
postos em disponibilidade, com 03 vencimentos integraes.
Art. 11. Para os °freiam da autrriznãO constante da lettra, f).do artigo. antecedente
podorá o Presidente da Itepablica fazer, na verba dostina.da ao onsino militar, as altarações que forem necessa.rias para adaptai-a as despezas que %imitarem tia Teforraaa
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Art. 12. Ficam vigorando como creditos especiaes, para os mesmos fins para que foram
votados, os saldos dos credites concedidos pelos decretos ns. 143, de 5 de julho do 1893
a 1.923, de 24 de dezembro do 1894.
Art. 13. 0 E' o Presidente da Republica autorizado a despender, pelo Ministerio da
Industria, Viação e 01,ras Publicas, a importancia do 4.V63:35$429, ouro, e 75.471:825$837,
papel, com os serviços designados nas seguintes verbas:
OURO

I.* Secretaria do Estado
2.* Directoria Geral de Estatistica
3.* Correios—Na consignação
destinada a — Vencimentos o gratificações aos
agentes, ajudantes, thesoureiros o fieis no territodo da Republica—, accrescentado o seguinte:—
de aceordo com a taLella
organizada pela Directoria
Cera' dos Correios para o
biennio de 1901-1905. Na
sub-consignação — Gratificação aos chefes de turmas da Directoria Geral e
da Administração do Districto Federal, etc.—, accrescentado o seguinte
inclusivo a gratifica.ção
dos fieis das succursaes na
Capital Federal, a dos
que forem nomeados em
comrnis.são para o terri torio da Republica e a. diaria
do que tratam os arts. 341
e 342 do decreto n. 2.230,.
de 10 do fevereiro do
1896, do Regulamento dos
Correios.Reduzida a subconsignação — Custo do
601103 e formulas do franquia—a 33:000$, papel, e,
mantida a de 27:000
ouro. Elevada do 34:000$,;
. sendo: 18:000$ para o
:Correio da cidade do São
Paulo o 16:000$ para °c: correr ao aluguel e adaptação tanto do edifIcio
•em que funcciona a Adaninistração de Alagoas,
como do um novo predio
para a agencia em Santos,
Estado de S. Paulo. Elevada a verba do 270:000$,
sendo destinada a importancia do 230:000$ para
construcçã.o do odiiicio do.4
Correio e Tolcgraphosein,
&Do Horizonte, o a do
40000$ para roeonstrua
cção do proprio federal
ando funcciona o Telegrapho em Campos, no
Estado do Rio de Janeiro,
e adaptal-o ao Correio ou
para a acquisição do outro
predio para o mesmo fim.
Elevada do 5:000$ a consignação — Reparação e
conservação dos edificios
das repartições postaes
o suas dependencias —
para adaptação do prodio
cio Correio em Santos....
4.n`.telegraphos — Elevada do
, 526:600$, papel, sendo: na
primeira divisão, augmentada de 275:000$ 3,
consignação — Construações e reconstrucçõesdestinada a quantia de
10:000$ para a construcção da linha que ligue a
fortaleza da barra do Po..
.ranaguil á cidade do uns-

'

315:020$000
332:592150

•

130:000$000 11.546:835$8041
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imo nome, a do 40:000$
para o prolongamento da
linha do Grajalin, no Estado do Maranhão, a Boa
Vista, no de Goyaz, e a
do 5: 00$ para o prolongamento do ramal do Caehoeiro do Itap !mirim ao
Alegro. No —matinal—
das linhas° estaçõ.34, destacada da consignação
para — Aluguel e reparação do casas — a impor.
janela do 480$ para aluguel da em que funcciona.
o telegrapho semaphorLco
na cidade do Natal, no
Rio Grande do Norte, o
elevada a mesma consignação de 1:600$ para
augmento do aluguel da
casa da estação telegraphica do Cuyabá,no Estado
de Matto Grosso. Na 3a divisão, augmentada do
250:000$ a consignação
— Grad tIcaçõas o ajudas
de custo para gratificações
do 20 0 /0, nos termos da
lei n. 1.191, do 28 de
junho de 1904, aos empregados com 20 annos
de serviço effeetivo na
repartição
5. a Auxilies c agricultura —
Augmentada do 330:000$,
sendo: 100:000$ para distribuição de plantas e sementes aos agricultores e
auxilio á Sociedade Nacional de Agricultura para
a fundação do um horto
(viveiro de plantas fructiferas o ornamentas o
campo do experiencias do

fructicultura) ; 200000$
para auxilio aos agricultores o criadores, aos governos dos Estados e manielpios,destina.da essa importancia, não só ao transporto e respectivos seguros de animam repro•
doutores do raça, adquiridos no estrangeiro ou
no palz,nos termos do art.
17, § 39, da lei n.1.145,de
31 de dezembro do 1903,
como ao estudo das epizootias o molestias infetarias dos unimos por pro11ssionaes, fornecimento e
applicação dos meios prophylaticos o curativos em
beneficio da lavoura e da
criação do gado e bem
assim ao estudo da praga .
do cafeeiro, que se tem
desenvolvido no sul do Estado do Espirito Santo,
afim de serem aconselhados e fornecidos 03
meios de combatel-a ; e
30:000$ para a propaganda das appiicações in-,
dustriaes do aicool, conforme as conclusões do
Congresso para osso fina
reunido na Capital da Re=:
publica em 1903. Na subcousigna,ção— Subvenções
— destinada ao Centro Industrial da Capital Fe'•
deral de 8:000$, concaced ida á Sociedade Auxiliadora do Industrio Nado.

•

Oca*

•

IP

PArla

351:134$451 8.454:3)7$000

•

.

•
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nal, para o fim especial
do er_ranizar o publicar
estatisticas das industrias
existentes no paiz, devendo
essa estatistica encerrar o
nome da fabrica, sua séde,
germe() de praducção. capital, numero do opeearioa,
valor médio da produção,
um ligeiro historico e todos
os demais elemoni,os que
esclareçam o assumpto..
6.' Agasalho e transporto do
immigrantes
7.' Subvenção a companhias
de navegação
Dimi8." Gaiantia de juros
fluida de 111:23/$464,pm:et,
O de 28:000$, ouro. a consignação—Estrada de Ferro
Mogyana—Augrnontada de
100:000$, ouro, para a Estrada do Ferro de Alc4aça.
á Praia da Rainha ; 41e
90:000$, ouro, para a Estrada do Ferro Noroesto
Brazil, e de 00:000$, ouro,
para a Estrada do Forro do
Goyaz
9. • Estradas do ferro federe:
1. Estrada de Ferro Central
do Brazil (deduzidas as
sub consignações correspondentes a creação do
logares do 1 segundo escripturario. 1 terceiro
escripturario e 1 quarto
escripturario nas inspoctorias do trafego ; do 1
primeiro escriptura.rio o
2 quartos escripturarios
na inspectoria do movimento o estabelecia, importa.ncia correspondeu te
a 2 conductoroa do 2'
classe o 1 condutor de
classe) : augmontada
de 200:000$ a rubrica—
Material da 4' divisão —
para acquisição de material do grande tonelagem, apropriado ao
transporte do manganez
e outros minerioa. Augrnentada do 400:000$ a
rubrica — Material da
divisão—na consignação destinada d. conservação da linha o dos edificios—, sendo destinada
a importancia. do 150:000$
para conservação dos
rainaes de Al1gra dos Raia
e Lavras (pessoal o material). Assim redigida a

P PIM •

814000

480:040000
174 :755$700
2.800:06 Itrffi

3.43:3524313 1.12?.; 74 W43

consignaçã.o—Eventuacs:
— ac Para attentler a
quaesquer despem im-

previstas o necassarias
á doticiencia de credite
da verba, sendo 10:004
como contribuição das
estradas do forro fedoraea
para o monumento do
Visconde de Maná»
Estradado Ferro Thereza Christina (pessoal o material) — Augmentada,

33.06::2-3 4503

'75:00C$ para a conclusão

das obras do trecho interrompido entre os Itilotnetroo 08 o 105 o estudos da
Linha do Massiambilo Araranguá
III. Estrada do Ferro
Santa Maria do Uruguay
pessoal e material)

402:000$0nM
„

; O 00 POP
4
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1 V. Estrada doirerro 0&40

..

(te Minas (pessoal o.ttfltardai)
10. • Obras federaos nus Esta(o.: Elevada a cousigna.ção—liarra, da Laguna( Pessoal o Materiál ) a
200:000$; olovada a subconsignação — Barras o
portos do Rio Orando do
Sul—(Pesscal o material)
1.000:000$000, papel, o
45:000$, ouro—tIundoouro—creado na Lei da
Recita). Angina') tarda do
100:',00$ a consignação
destinada. a — Est,tidus e
eowtrucção do açudes,
pcços o outras obras centra, os &feitos das sewis.
inclusivo as que facilitom
o transporto por terra o
por agua augnientda.
do 25:000$ a consignação
Porio do Natal — para,
acquisição do material
fiuctuante necess trio á
dragagem, — Incluida
qui: ti tia de 100: 000s: para,
os estudos e execução das
obras necessarias ao melhoramento do ancoradouro do Cabo Frio, á entrada da lagiia Araruaina •
1 1 . Obras Publicas da Capital Federal
Admicistração Central
Posso:11 (supprimidas depois das palavras *Auxiliares do escripta» as se171:45000%
gui n tes : (liaria 3 :3
Diarias do 8$ ao inspoctor
geral, 7$ aos chefes da divisão.e$ aos mmenheitos
de distrietos, 5$ ao coadactor geral dvs encanamentcs e aos conductores
teclinicos, 3$ aos auxiliaros de escripta
3G:500M/2
Material (elevada a verba
Expodien te, publicações,
etc.» a 14:000$; reduzida,
a do*Sorviço tolephonico»
a 4:0',10$ ; reduzida. a de
*Limpeza do odilicio da
Ropart.ção e dos distá- .
etos» a 8:400$; aecroseentadas á rubrica *Reparos
de proprios nacionaes
estas palavras : o construcçào do predios norassarios aos serviços de
obras publicas da Capital
Federal»; doando a somma das verbas <Material,
e *Limpeza dos edificios,
pessoal o material» ele88:3(30$000
vada a
Serviços diversos
100:000$000
30:645$000
Deposito central

.

Vigilancia de mananciaes : Pessoal : ( 3 zela-

dores, :760$; guardas,
I2;720; trabalhadores,
17:520$000 )
39:0004000
Material
2:000$000
Conservação dos encanamentos conductores: Pessoal
73:874500
Material
13:00Os0op
Trabalhos do desobstrueção do rios e outras obras
2020
(Pes4ua1 e material)

:000$000

.459:000$000 4.131:794590

•••••

Somma da consignação
Administração Central,.
la Divisão

2.228

410:955$00,
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trairr-dirrelifne- Rio do
Ouro (reduzi la a verba
Estaçõea e paradas » a
46:203$ ; a de Material
do Movimento» a 12.0(0$;
elevada a verba Combustivel, lubrificantes,
etc., a 130:000$ ; reduzida a verba 4 Material
da Via Permanente a
74:0004000)
531:275$000
Sorama da consignação el a Di2a Divisão:
Conservação das florestas (foitoros e trabalhadores),. 42:5224500
Conservação dos caminhos e
aquoducto da Carioca
12:810$000
Material necessario para a
conservação das florestas
e do aquoducto da Carioca
6:400$00C)
Conservação do raprezas,aqueduetos e resorvatorios
(pessoal e material)
54:405$000
Conservação e custeio da rode
de distribuição(reduzida
consigr .ção cPessoal extranum. r.trio» a 40:000$;
elevada a sub-consigneçao
(Ferramenta, remonta e
acquisição de carroças e
animaes, forragens o diversos necessarios ao serviço» a 80:000$)
523:650$000
Serviço de hydrometros (elevado o numero do ofilciaes mecanicos a seis,
com a diaria do 6$500 em
300 dias, e a respectiva
sub-consignação a 11:700$;
reduzida a sub- consignação (Material» a 26:550$) 50:250$000
Inspecção de canalizações e
caixas do agua domiciliarias (pessoal e material) 20:000$000
Proseguimento da rode de distribuição, ponnas de agua
e registro de incendie
(pessoal o material nacos
sarios para o serviço) 200.9004000
Conservação de coMectores e
galerias de aguas piaviaos (pessoal. 51:065$
material , ferramentas,
objectos para expediente
o diversos, 6:0004; remoção do terras o residuos
extrahidos das galarim,
pessoal e material,
9:000$; construcção de
novos colloctores e galerias, pessoal e material
25: 000$t)00)
91:065$000
Serviços extraordinarios o imprevistos (pessoal o material)
10:000000
Somma da consignação 42° Divisão»
3° Divisão :
Revisão da rede, novas canalizações, acquisição de
propriedades que interessem ao abastecimento e outros melhoramentos do serviço,
taes como: construcção
de pequenos reservatorios, inclusive o do Tra,piehoiro o a respectiva
canalização, concertos
em reservatorios, reparação de calçamentos
nocessartos ao serviço

Janeiro — 1905 -,n7

(382: 147$500

1.011:194503
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ouao

da re.visão da rodo (pessoal o ma serial COC(533trios par%esto serviço).. 050 :000 $C00
12. • Esgoto da Capital Fe.
doi ai (reduzida a verba
cacquisição e conserva.cão do apparolhos e
moveis» a 4:0U0; a do
(Eventuaesp a 2:0o0$,
accrescenta(ta ao «Pessoai da Repartição
Fiscal' a sub-consigaação «Olarias» do 7$ ao
engenheiro-a:a:ai, 6$ aos
ajudantes, 5$ aos auxiliares, em 360 dias,

t_

14:400$a00)

13. • Illuminação publica....
14.• Fiscalização(augnientada
do 105:300$ a rubrica —
Fiscalização do estradas
do forro, sendo : do
68:400$ para augmunto
das diarias dos ~unheiros fiscaos ; do 0:6.4,
consignação relativa á
Companhia Great 11'83h/rol of Brasil Railway,
sondo : para mais um engenheiro fiscal 9:000$,
para augmento ch ajuda
do custo para tomadas de
contas 600$ o para auginento do ()mio lionto das
cstrad .s 50$; suppriinida
a conaignaçáo co i0:630$
referouto d Estrada do
Ferro Central do Pernambuco; o elevados do
2:2G0$ os vencimentos do
engenheiro fiscal das Estradas do Forro do Norte
o da Tijuca, addicionma
a estas a do Grão-Pará

531: 274162

°AO a estação do Ligação.

Substituidas as consignacães : Estrada de Ferro do
Jaguara. a Catalão. da
Companhia Mogyaua,Uberaba a Coxon, do banco
União de S. Paulo, e Catatau a Palmas tia. Companhia Alto Tocantins; Estrada do Ferro Ribeirão
Preto a Jaguara o ramal
de Caldas (Companhia
Mogyana); Estrada de
Forro do Santos a Jundia.by ; Estrada do Ferro Rio
Claro (Companhia Paulista do Vias Ferroas e
Floviaes); Estrada do
Forro do Botucatii a Tybagy, ramal do ltararú e
prolongamento a Santos
(Companhia União Sorocabana e ltuana); peto seguinte: Fiscalização da
redor) do viação do São
Paulo, Matto Grosso e
Goyaz. Vencimento do ongenheiro•cholo da fiscalização, 18:004100. idem de
5 engenheiros fiscaes a
9:000000, 45:000$. Despezas de oscriptorio, inclusivo pessoal o ajuda do
custo para tomada do
contas, /0:000$000
Augmontada de 2:000$ a
consignação destinada á
fiscalização das obras hydraulicas do cães do Santos, para aluguel de casa,
para o escriptorio respectivo. Na sub-rubrica —
Empresa xtiversas

-

79: 000$000

?arei.
2.754:294000

.S02:757$130
63;28$d62

.7S 1:7
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accrescentadas as seguintes consignações: Caiupanhia Sal o Navegação
— Vencimentos do
cal, 3:500$000. Compaçhia,
de Navegação Cruzeiro do
Sul — Voncimentos do fiscal, 3:00%100. inaezoa Telegraph Company — Vencimento do fisc t1,6:001$000
3:600$00G
641:510$000
15., Observa tario Astronomia°
87:0JO$J00
10.* Repartiçõas e loga.res extinclos (diminuida das
sub-cansignaçiies correspondentes a um 2., (Aliciai da Se: retaria. de Estal), 4030$ a a uni 2*
official da Directoria Geral da E sta.tistica„3:800$;
e augmentad a. da da una
porteiro•archivis ta da Inspectoria Geral da Terras
e Colonização, 1:560$000
•
54 :)30$00)
17. • Eventuaes
150:000$000
Art. 14. E' o Presidente da Republica autorizado
I. A abrir o cradito necessa.rá para o pagamento das gratificações decreta,das pela
lei n. 1.191, de 23 de junho de 19J4, correspondentes ao exoreieio do 1904, aos empregados com 20 annos de olfactivo serviço na repartieão.
A despender até a quantia do 100:00)$, para estabelecer na fazenda do Santa Monica, no Estado do Rio de Janeiro, de proprieiado nacional, campos do experiencia o de
demonstração, laboratoria chirnico para analyses do terras, forragens, etc., para acquisição
de gado de raça pura o estudo das molestias de que são a ffectados os importados.
III. A despender a quantia do 10:030$ ern premias, á razão do 1$ por lçilograunna, aos
sericicultores que apresentarein casulos do producção nacional.
IV. A despender até a quantia de 60:090$, para a animada industria da seda, sendo
15:004 em premios, cujo maximo não exceda de 5:000$, aos sericicultores pio provarem, a
juiza do Governo, ter pelo menos 2.000 pás do amoreira, regularmente tratados, devendo
scr os premios proporcionam s. iniportancia das culturas ; o 45:0 !0$, para auxiliar as
duas primeiras fabricas que empregarem In fiação unicamente casulos de produeção na- •
cional.
V. Auxiliar com 33:010$ a Sociedade Nacional do Agricultura, para a montagem
do um la.boratorio onde sejam preparados os fermentos alcoolicos seleccionados para a distribuição gratuita entre os agricultores o distilla.dores.
VI. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com 09 arreadatarios das estradas
do ferro federaes, para o fim de sar substituida nella.s a i1laming5.0 a patrolea pelas
lampadas a alcool.
Para facilitar esse accordo, poderá o Presidonto da Republica admittir que figuro a
compra dessas tampadas nas contas do custeio.
VII. A entrar em accordo, na vigencia desta lei, com as emprezas do estradas do
ferro concodidas pela União o que osena de favores pecuniarios, para o fira do promover
a substituição do petroleo pelo alcool na illumivação das estaçõos, depositos, oficinas
dependencias.
Para facilitar esse accordo, poderá o Presidente da Republica admittir que figure a
compra das la.mpadas nas contas de custeio.
Tu. A mandar proceder, na vigencia desta lei, á substituição nas estradas de ferro
federaes dos motores a gazolina ou petroloo por motores a alcool.
IX. A dospender até 300:0J0$, no exereicio desta lei, para a installação na Capital
da Republica do pavilhão brazileiro da Exposição do S. Luiz.
X. A subvencionar com a quantia do 30:000$, annuaes, a companhia de navegação
que estabelecer linhas regulares de vapores entro os portos do sul do Estado do Rio do
Janeiro e o Districto Federal, abrindo para esse fim o necessario credito.
A promover os melhoramentos que facilitem a navegação do rios Paraguassil, na
Bahia, Itapema'', S. Bernardo e Sangradouro da Lagoa do Santo Agostinho, no Maranhão,
Parnabyba e Igarassú, n3 Piaully, Cuyabá, em Ma;to Gra3J, Goyana., em Pernambuco,
truguay, no Rio Grande do Sul, o Sa.nt'Anna, no Rio de Janeiro, podendo dcsponder
nessas obras até 33o:004000.
XII. A despender dentro do exercido, até 800:000$, com a elevação da linha da ••
Estrada de Forro Central do Brazil entro S. Diogo e S. Christovã.o.
XIII. A fazer, conjuncta ou soparadamente, as oporações do mino que mais convenham, para realizar as acquisições e obras que tenham por fim melhorar e augmentar
o serviço de abastecimento do agua á Capital Federal, inclusivo o abastecimento da rua
Viuva Garcia (Inhaúma) o do Sepetiba, das ilhas do Governador e Paquetá, e do Vigario r
Geral, em traja, podendo roservar, para o serviço do juros o amortização do capital
que levantar ou dos titula que emittir, a renda de todo o serviço.
•
XIV. A reformar o serviço de fiscalização dia estradas de forro e vias ruaritimas e
fluviaes.
XV. A estabelecer, por meio de accordo directo, o serviço de permutação de encommandas postaes (colis postaux) entre o Correio Brazileiro e os dos outros paizos, que fazem
parte da União Posta/ Universal, obser vadas as seguintes condições
a) direito de perceber cada um dos dou: paizes permutantes matado da somma das
taxas de expedição e transito rnaritimo, cobradas por ambos os paizes sobro todas as eu. commendas recebidas e expedidas
b) faculdade a cada um dos mesmos correios de cobrar ou . nãa para si taxas. addicio-na.% segundo seus interesses e conformo a Convenção Postal dg Washington ; . . -

'Janeiro

Domingo 15

DIÁRIO OFFICIAL

Janeiro — 1905

alo •

41

c) gratuidado de transporte maritimo por parte das companhias que gosam do privilegio de paquetes em qualquer dos paizes, para as encommonda,s a expedir pelos correios
bra.zileiros.
e 1. 0 Os accordos existentes serão denunciados e revistos do accordo com estas bases.
e 2.° O Presidente da Republica escolherá entro as repartiçbes postaes da Republica
as quo devem ser consideradas de pormuta, adquirindo, por alu guel, armazens apropriados,
quando nas sedes Infletias repartições não houver o espaço sufilciente.
o 3. 0 Para amarar a falta dos funccionarios do quadro indispensaveis ao desempenho
desse serviço, serão nomeados outros. em commissão, observadas as disposições do regulamento approvado pelo decreto n. 2.230. de 10 do fevereiro do 1896.
XVI. A fazer as operações do credito necessarias para execução do serviço a que ea
refere o numero antecedente.
XVII. A entrar em accordo com as diversas companhias de estradas do ferro com as
quaes tem trafego mutuo de tetogrammas, para o fim do novar os accordos ora existentes,
mediante condições menos onerosas para o publico.
XVIII. A adoptar providencias e celebrar os accordos que furem nocessarios para cohihir o uso da lenha como combustivel nas locomotivas das estradas de forro sujeitas á sua
administração °lu fiscalização, incluindo essa prohibição nos contractos de arrendamento
que tenha de celebrar.
XIX. A construir uni edificio para corrolos o telogra.phos na capital do Estado de
S. Paulo, podendo para esse fim entrar om accordo com o Governo desse Estado mediante
permuta com proprio nacional o outras condições que forem julgadas convenientes.
A entrar em accordo com os governos dos Estados para auxilial-os no trabalho de civilização dos indios, podendo daspendor até 50:000$000,
XX. A entrar em novo accordo com a The 2Valional Brazilian Harbour Compa;2y, linaited,
para o fim do rescindir o contracto, com garantia de juros, para a construcçã,o, uso e goso
das obras de melhoramentos do porto do Jarag-uá., no Estado de Alagboo, abrindo O noussarja credito, si for ajustada alguma indoinnizoção peauniaria.
XXI. A tornar extensiva, na vigoncia desta lei, aos empregados do correio ambulante
o carteiros o aos estafetas ambel trotes do Telagrapho, residentes nos suburbios da Capital
Federal, a concessão do assigna.turas nominaes intransferiveis, nos trens de auburblos, com
o abatimento do 50 0/, sobre os proços das passagens.
XXII. A despondor até 239:L00$ eoll2 os estudos o mais trabalhos concernentes ã exploração de minas de carvão de palra nos Estados da Republica e a garantir, por tempo
não excodento de 10 anuas, o consumo do c irve.o nacional na Estrada de Ferro Central do
Brasil, tu em outros serviços fecierae3 e outras estradas, do acaordo Coal as administrações
destas, na proporção annua.I que for julgada necassaria, fazendo 03 estudos precisos para
demonstrar as vantagens do emprego do 111031110 carvão.
Art. 15. Continuam em vigor as disposiçõos constantos dos ns. 1, II, III. IV, XI,
(accroscon cada a antorizaçOo paro abrir o 03C3-31.ri0 crolito até 100:000.3), XI!, XIII, XIV,
XVI, XVIII (acerescentosta a aut)risação pira o.brir o credito necessario para execução do
serviço), XX (excluidos 03 prolongamontos da Estrada da Forro Central do Pernambuco
para Pesqueira e da Conta d'En, e incluido o prolongamento até a cidade de Diamantina,
faz ,ndo-se a ligação dos dias sestrolos role :—F,strada, -de Forro Contrai da Bra,zil. o Estrada.
do Ferro Victorio a Devo intina), XXIII. XXIV. XXV, XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX. XXX,
XXXII. XXXIII, XXXIV, XL, XLI o XLII rio art. to da Lei n. 1.115, de 31 de dezembro do
1903, (destacando-se da quantia de 203:0M, que per esse numero é o Governo autorizado
a despender, a de 30:000:, afim do sor entregue ao Dr. Alvaro de Oliveira como auxilio
para os trabalhos da propaganda, que este fazendo no estrangeiro, do produtos do café
manipulados, segundo o seu proeoss )1, as dos arts. 21, 22 e 23 da mesma loi e as dos
ris. VIII, XXI( e XXVIII do art. 22 da lei n. 937, de 30 do dezembro do 1902. •
Art. 10. Fica approvado o contracto celebrado com a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão, em 31 do dezombro do 19,13, em virtude da autorizaaão constante
do art. 2?., e. XXIll, da loi n. 037, de 30 do dozombro de 1902, para o serviço do conservação do porto do Maranhão e prolongamento do respectivo cites, devendo contar-se do 1
•
de janeiro do 1905 o prazo de cinco annoe nello estipulado.
Art. 17. Na execução de serviços do Minise•rio da. Industrio, a prestação de contas do
primeiro adroantamcnto não é indispensavol pra a realização do segundo, não podendo, entretanto, realizar-se o terceiro adeantamento som que a prostaçao de contas do primeiro
se acho liquidada, seguindo-se a mesma disposição em relação nos subsoquentos.
Si o serviço continuar no anno seguinte, o segundo adeantamonto do novo exercido
não poderá se realizar sem que a prestação de contas do ultimo do exercido anterior se
ache liquidada.
Art. 18. A's emprezas de clectricida.do gerado par força hydraulica que se constituirero
para fins do utilidade ou coaserniencia public e poderá o Poesidento da Republica conceder isenção de direitos aduaneiros, direito de dos tproprfação dos terrenos o benefeitorias
indispensaveis ás installações e execução dos respectivos serviços o demais favores tombem
comprehendidos no art. 28 da lei n. 1.14e, de 31 do dezsmbro de 1903.
Art. 19. O President° da Republica, é autorizado a despoli ler pela repartição do Minis.
terio da Fazenda, com os serviços dosignalos nas seguintes vorbas,em ouro, 40.501:334166;
em papel, U0 .332:7G8$2U3
• 'sinto
1. Juros e mais despezas da divida externa
2. Idem o amortização do emprostimo externo para o
resgato das estradas de ferro encampadas
3. Idem dos omprestimos internos de 186a, 1879 e 1897.
4. Idem da divida interna
5. Pensionistas
O. Aposentados
7. Thesouro Feloral

raras-

18.555.:354556
7.318:372$334
2.2813:035e000

8.853:420S000
23.750:084$000
6:839:994$612
2..752:01$178
1.183305160Q
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8, Tribunal de Contas —Sendo a importancia de 2:000

da sub-rubriea — Impressão do relatorio, das actas
e publicações diversas— destinada á. confecção do
i mesmo relo,torio.— Elovada na rubrica — Material
— a 11:000$ a consignação — Diversas despezasdestinada a importancia do 8:000$ á, gratificação
pela tomada do contas Pira da hora do expodiente.
9. Recebedoria da Capital Federal — Auginentada do
1:000$ para quebras ao thesoureiro
•
10. Caixa de Amortização
•
11. Casa da Moeda. Assim distribuida a
despela com o material:
Papel, pennas, tinta, livros em branco, impressos, etc
Luz para o corpo da guarda o para dias do
15:000$
festa nacional
Concerto e reforma de moveis
Asseio do edificio e despezas diversas..
Reagentes, cadinhos, tijolos, etc
10:0003
:Idatorial pira a fabricação das moedas do
5:000$
nickel o bronze
Combustiveis
GO: 000$
'apel, tinta, oleos, vernizes, gemina (para
65:000,
p senos, e:tampilhas, etc)
12:490$
Perro, aço, graxas, madeiras, etc
Saccas para conducção de nickel, cobre, prata
5:010$
j; e luvas para 03 trabalhas dos fornos
30:030$
_, ...Ma.chinas e utensis
• ldateriaes para as obras
20:0303
2:340$
Consumo de agua
'
Acquisição de ma,chiaas
no estrangeiro
10:030$
(ouro)
12. Imprensa Nacional — Substituida a respectiva tabolla
explicativa, na parto referente zí. secção do artes,
•pela seguinte,divididos os vencimentos em doas tertos de ordenado o um torço de gratiticaçãa
1S

ECÇÃo DE ARTES

Officinas
Pessoal permanente

1 inspector tochnico das aicinas
•.1 ajudante do inspector te.

chnico
1 mostro da °Moina de com-

7:200$
6:003$

posição

5:100$

(Moina

3:600$

i 1 contra-mestre da mesma of
3:840$
ficina
3:600$
1 chefe do revisão
a mostro da °aúna do im4:2003
i pressão
. ? 1 mestre da oftleina do fundi4:200$
, ção do typos
' 1 chefo do serviço do stereo3:6003
. k. typia e galvanoplastia
, 1 mestre da &Reina de servi. i ços accessorios
4:200$
: 1 contra-mestre da mesma

11 mestre da officina de gra-

vura
1 mostro da officina de mi4, pressão lithographica
À 1 chofo do serviço de reparos
d de =chinas
, 1 Idem idem de expedição
1 1 idem idem de pautação
• 01 machinista dos motores
; 1 chefe do serviço do carpia.; tarja
.'
1 1 apontador geral..
h agente do almoxarifado.... í 1 archivista
'1 ajudante do inspector technico no Diario Officio:,
1 chefe de revisão no Diario
: Officio!
1 chefe da composbío, idem
51 chefe da impressão, idem

10 escreventes

4:200$
4:200$
3:600$
3:601
3:60
3:600
3:6003
4:200$
3:600$
3:600$

0:0003

4:2003

4:200$

&54:020043

137:9403

411:033$000
90;00;4000

10:03(100a

414: 0O.3.000
312:8057100

761:840$M

Janeiro — 1905 3Rta.

DIA RIO OFFICiAl.

- Dbmingo 15

'MT/CL

Otift

Pessoa/ amovive/

Revisores, conferentes, chefes de turma,
aprendizes, empregados avulsos, artistas pagos a jornal ou pi' obra
.
feita, serventes e gratificação aos
empregidoe da tabella C d.? regulamento vigente por serviços extraor871:210$
dinarios fóra das horas expedieate
13. Laboratcrio Nacional de Analyses.
14. Administração o custeio dos proprios o fazendas
nacionaos
15. Delegacia do Thesouro em Londres
16. Delegacias Fiscaes — Elevada a verba de 2:000$ para
augmenta.r-se a 3:000$ a sub-rubrica do — Movois
pa • a a Delegacia Fiseal de Minas Geraes ; o do
124 para elevar a 3$200 a diaria aos dous sorventes da mesma delegacia flsca,1
Alfandegas— Da Capital Federal — Augmentado da
15 a 18 o numero de quotas do thesoureiro. Augm•-(41tada do 18:705$ a respectiva rubrica para o .ugmento de 10 0/, nas diarias do vigia geral, dos
mandadores, tani oiro, arrumadores, abridores e
auxiliara das capa tazias, o do 5:555$ para augmento do 10 °/., nas (liarias dos omprogados na socção
de machinas das mesmas capatazias. — Do Pernambuco— Anginentada de 600$ para fardarnontos dos
patrões das embarcações. — Do Ceará — Auginen• tada do 11:605$, sendo: no pessoal das capatazias,
7:665$ para deus machinistas, a 7$ diarios e doas
foguistas a 3$500 diarios; o no material, 4:000$ para
combustível e lubrificante. — Do Maranhão — Angmentada do 5:610$ para au,gmentar do 1 0 0/. :ta
diarias dos tres matadores e 59 trabalhadores da.a
eapatazias. — Do Santa Catharina — Diminuida
4..:800$. sendo substituido por este o pessoal das ata.
barcações:
3:00-$
1 rnachinista
1:200$
1 foguista
1 patrão....,
1:800$
1 carvoeiro
2: 160$
2 marinheiros
2:40e$
2 patriios a 100$
16 remadores a80$
15:3bu$ 27:000$
No material, augmentada do 2:000$ a consignação
para acquisição, reparo o conservação do material,
e diminuida do 2:000$ a que é destinada a combusti vel e lubrificante. Na sub-rubrica—Pcssoaldas Capatazias da Alfandega do Porto Alegra
— auginen tada a 111: 600$ a consignação no.
cessaria para 93 serventes com a diaria do 4$
para 300 dias. Augmentada de 200:000$ a consignação para despezas imprevistas e supprir
provistas, urgentes, nas diversas alfandegas, sondo
accrescentado o seguinte : inclui:1u o concerto da
doca do Arsenal do Marinha (E, Estado da Bahia, na
parto correspondente ao edificio da alfandega
suas dependencias, a reconstrução da Altandeg,a
da Parahyba, construcção da do Porto Alegro o do
novos arniazens nas do Coará 6 Alagoas, reconstrucção dos da Alfandega do Rio Grande, augmento da ponte do descarga da do Ceará o outros
melhoramentos de que carecem estas repartições..
18: Mesas do Rendas e Collectorias
Do Pará—Augmontada de 11:410$, em consequoncia
da transferoncia da Mesa de Reulu de Quilata
para Obidos, assim distribuída a despeza
1 administrador, porcen430$
tagem
1 escrivão, porcentagem
150$
3 guardas, soldo 1:000$
e gratificação 500$
.4:500$.
1 patrão de escalei. , soldo
720$ e gratificação 360$ - 1:080$
6 marinheiros, gratifica"ção 840$
5:010$ 11:204.
1111~•••n•••n11

Material s
Acquisição de um escaler
2000$
a seis remos
1:000$ 3000$ 14:200$
Conservação e cuitelo
-..

1.761:349$0()C1
91: 0i),4000
36:604000

73:840$000

2.117:416$941

41:803$396 11.676:861$600
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; De Penedo — Atigmentada do
,,-19:720$, sendo: 15:720$ para o
i ;pessoal da lancha Ondina. a
sabor
; 3 pa.trões. a 80$ mames.... 2:880$
. 1 machinista, a 150$ men. saes
1:800$
'r1 foguista
9GQ$
2 marinheiros
1:6à0$
' .10 remadores, a 70$ mensaes
t
8:400$ 15:720$
'
E no material, comprehendida
-.a conservação da lancha, rej : paros, combustivel o lubrificantes
4:000$ 19:720$
6!
rne Antenina — Augmentada do
r-8:700$ para o custeio da lancha a vapor Jansen Midler,,
'sendo
'1 machinista
3:000$
K. 1 foguista
1:200$
Combustivel e lubrificantes
4:500$
.8:700$
t.
Da Foz do Iguassil — Assim discriminada
1 administrador
escrivão
4 guardas, a 480$ de soldo e
240$ de etapa
2:880$
1 patrão do escalar
9GO$
6 remadores, a 40$ monsacs
2:881
—480$
4:0110$
",..Material e expediente
10:720$
:
De S. Francisco — Augmentada do 8:820$
e assim discriminada :
' 6 guardas com 800$ do soldo
7:2003
o 400$ de etapa
8 trab tlhadores de capatazias
4:3203
' a 2$ diarios
1 patrão de escalar, a 70$
810$
mensaes
6 remadores, a 60$ mensaes
4:320$
cada um
Custeio e concertos do oscatoros

200$

Aluguel do casas, expediente,
6:000$
etc
Porcentagens ao administra1:8003
dor e escrivão
84:680$
—
Do Matto Grosso, em Balla Vista, assim
discriminada :
1 administrador com a porcentagem
de 6 %
1 escrivão com a porcentagem do
" 4 o/.
$
1 sargento,commandante dos guardas,
com 960$ do soldo e 480$ do etapa.
1:440$
9 guardas comi 964 de soldo o 480$
de etapa..
12:963
11 trabalhadores com a diario. do 3$. 1:095$ 12:045$
Despezas de installação e
expediente

1:0003 27:4453
---19. Emprogados de repartições e lagares extinctos
20. Fiscalização o mais despezas dos impostos do consumo
e transporte—Augmentada de 8:000$000
21. Commissão de 2 r. aos vendedores particulares do
estampilhas
22. Ajudas do custo
23. Gratificação por serviços temporarios o extraordinarios
24. Juros dos bilhetes do Thesouro
-25. Idem dos empresthnos do Cofre dos Orpliãos
• 26. Idem dos deposites das Caixas Economicas e Monto
de Soccorro
27. Idem diversos
, 28. Porcentagem pela cobrança executiva das dividas da
União
,
29. Commissões o corretagens
,30. Deopozo.s ovontuacs

2.586:845$000
56:8593986
2.357:400$000
200:0003000
40004000
50:0003000
mo :00, )$000
630:004000
6.100:0003000
51:000$000
35:000p0o
. 6:000$000

100:000sooa
20:u00$000
150:000$000
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RI. Reposições o restituições
32. Exereicios findos
33. Obras— Inclusivo a reconstrução do proprio nacional em que fanccionavam a Delegacia o a Caixa
Economica do Estado do Sergipe
34. Credites especians
55. Serviço de estatistica commorcial

PAPEL

450:0fl(141110
50 :000,000
100 : 000$000 2. Ouo : GUIO A00

3t5:03:4$180
••

780:000$100
270;GOW30

APPLICAÇÃO DA RENDA ESPECIAL
38. Fundo de resgato e de garantia do papel moeda.
Augmentado de 6.000:000$, papel, proveniente da.
renda do torritorio do Acre e que serão convertidos em ouro, para amortização do emprestimo
feito por este fundo, do um milhão de libras para
pagamento da primeira prestação devida á Republica da Bolivia, em virtude do tratado de Potro8.520:100000 8.951:0~00
polis
5.153:00(4)00
37. Idem do amortização dos emprestimos internos
38. Idem para a caixa de resgate das apolees das estra160:000$000 1 . 658 : 00 o$00
das do ferro encampadas
3.030:004000 3.030:000$000
39. Idem para as obras de melhoramentos dos portos
Art. 20. E' o Presidente da Republica autorizado:
I.* A abrir, no exercicio de 1905, creditos supplementares, até o maximo do 8.003:000$,
ás verbas indicadas na tabella B que acompanha a presente lei. Na verbas—Soccorroa
publicos—e—Exercicios findos—poderá. o Presidente da Republica abrir credites supplemontares em qualquer 11102 do exercido, comtanto que a sua totalidade, computada, com
as dos demais credites abertos, não exceda o maximo fixado, respeitada, quanto ã. verba—
Exercidos findos—a disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro do 1889, art. 1 .No maximo
fixado por este artigo não se comprehendem os creditos abortos aos ns. 5, 6. 7 e 8 do Orçamento do Ministerio do Interior.
2.* A liquidar os dobitos dos bancos, provenientes de auxilio (lavoura.
3.* A applicar o saldo existente das apolices emittidfas de accordo com o decreto
n. 4.865. de 16 de junho do 1903, na compra, construeçã,o ou adaptação do predios para
repartições do Fazenda nesta Capital.
4.° A amortizar as a,polices ainda em circulação do empre,tiino de 1868, ouro, o as
do de 1897 que estiverem vencidas, dispondo para isso do que rec Oier na liquidação do
titulas pertencentes á União, em papel o em ouro, o da Estrada de Ferro União Soroca.bana
C Itua.na.
5.° A liquidar, do modo mais conveniente ao Thesouro Federal, o que a cato devem
Eboli ,a Comp.. hoje representados pela Companhia Cily Improvements, de Santos.
6. 0 A auxiliar com 10:000$ as despezas do inquerito sobre a industria do assucar e a
mandar publicar, gratuitamente, na Imprensa Nacional, os trabalhos da conferencia assocareira da Bahia e da conferencia a realizar•se em Pernambuco em 1905.
7. 0 A permittir, na vigoncia desta lei
a) que o conselho fiscal da Caixa Economica, e Monte do Soccorro, desta cidade, despenda
até a importancia do 300:000$ com as obras de accreseenta.inento do editicio ando (unecionam esses estabelecimento, reconhecidas neeessarias aos serviços dos 1113811103, correndo
as despezas por conta do fundo do reserva da Caixa Ecunomlca.;
b) que o conselho fiscal da Caixa Economica de Porto Aegre despenda até a quantia
do 150:000$ para a acquisição de terreno e canstrueção do um edificio adequado ao funecionamento da mesma caixa, correndo essa despeza por conta dos recursos proprios desse
estabelecimento ;
c) que o conselho fiscal da Caixa Economica do S. Paulo despmda até a quantia de
300:000$ para construcção ou acquisição de um °Meio que possa ser adequado ao funceiodemento da mesma caixa, correndo essa despoza por conta dos recursos proprios dosso
estabelecimento.
3. 0 A pagar ao engenheiro do Ministerio da Fazenda o que for arbitrado polo Thesouro
pelo levantamento da planta cadastral da fazenda do Santa Cruz e que está servindo do
base para o aforamento e remissões de foro naquela fazenda.
9.* A reorganizar as caixas economicas, sem augmento de despaza, ficando, desde a
data desta lei, limitado a 4:000$ o maxirno da importancia depositada por cada depositante, continuando, entretanto, a abunar-se juros aos depositosjá existentes, superiores a
essa somma.
10. A abonar ao actual inspector da Alfandega de Santos, Antonio Roberto de Vasconcelos uma gratificação correspondente ao valor de 10 quotas annuaes, a partir do I de
fevereiro de 1898 até 31 de dezembro de 1903, equivalente á diferença entre 40 quotas qtto
deveria receber pelo exercido de sua commissão de inspector e 30 quotas que foram pagas
de accordo com o decreto n. 2.807, de 31 do janeiro de 1898.
11. A abrir os creditas necessarios para pagamento das requisitarias judiciaes em favor
do orpliãos cujos emprestimos estejam enatados, uma vez verificadas a exactidão do deposito o a sua não retirada pelo orpeão respectivo.
12. A entrar em accordo com a Associação Commercial do Rio de Janeiro para a terminação das obras do predio que a referida associação está construindo á rua Primeiro de
Março o para a liquidação do debito que a mesma tem com o Thesouro Federal.
a) O Presidente da Republica abrirá, o credito necessario destinado a adeantar
Associação Commercial a aornma de 500:000$ para a conclusão do referido prodio, concorrendo a associação para as mesmas obras com os rendimentos que actualmente percebe
da pariu do Minei° já concluído e arrendado.
b) Coliclaidas as obras, mandará o Presidente da Republica proceder á avaliação do
edificio adquirirá, arrendando•° á Associaoao Commercial, reservadas as salas L1OCC3
Parias nara a Junta Commercial, Camara Syndical e Bolsa.
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c) A quota animal do arrendamento será calculada, tomando-se por base a quantia. '
paga pelo Presidente da Republica pela parto do edificio occupada pela Repartição GeraÊ
dos Correios.
13. A adquirir, por preço não excedente da avalia.ção feita pelo engenheiro zelador,
dos proprios nacionaes — 95:000$, a ilha da Marambaia.
14. A equiparar a gratificação dos dous auxiliares da Inspectoria do Seguros á que'
venciam os mesmos empregados da Superintendeneia do Seguros Maritimos e Terrestres.;
não excedendo a verba para essa dospeza á quantia recolhida ao Thesouro pelas;
companhias fiscalizadas.
15. A adquirir por accordo com Os proprietarios respectivos, ou mediante processo,
do desapropriação, 03 predios e terrenos contiguos á Casa da Moeda e que Dão necossarios
a esto estabelecimento, abrindo para isso o preciso credito.
16. A recolher á repartição dos Proprios Nacionaes todo o archivo da fazenda, do Santa
Cruz, mediante inventario do tudo quanto nolla existe; a fazer arrecadar pela Recebedoria
a renda desse proprio nacional; a reduzir o pessoal, podendo applicar o producto das eco-s
nomia.s que realizar a melhoramentos do mesmo proprio.
17. A expedir novo regulamento para cobrança dos impostos do consumo, podendo
razoavelmonto, as multas estabelecidas o fazer outras moditicaçõss tendentes á
melhor fiscalização o arrecadação dos mesmos impostos.
18. A abrir pelo Ministerio da Fazenda os credites necessarios para exocução das
sentenças contra a Fazenda Nacional, se tiverem passado eia julgado por se haverem
esgotado todos os recursos permittidos no processo do execução.
O examo das peças judiciaes para verificaçã.o de ter sido satisfeita essa condição,
incumbo privativamente ao Miuisterio da Fazenda, qualquer que tenha sido o caso submet.
tido ao julgamento do Poder Judiciario.
19. A despender até a quantia do 100:000$ com a reconstrucção do parto do proprio
nacional onde funcciona a Sociedade Propagadora das Bellas Artes, nesta cidade.
Art. 21. Contido, o Presidente da Republica autorizado a conceder o premio de 50$000
por tonelada aos navios que forem construidos na Ropublica o cuja arqueação soja superior
a 100 toneladas, podendo abrir os credites que forem necessa,rios.
Paragrapho unico. A abrir credito para ultimar as despezas com o serviço da uniformização dos typos das apolices.
Art. 22. As despezas com funeraes dos funccionarios publicos e com o pagamento da
ajudas do custo ficam sujeitas ao registro à posteriori do Tribunal do Contas, nos termos do
art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2.409 de 23 de dezembro da 1896.
Art. 23. Ficam approvados os creditas na somma, do 2.554:026$763, ouro, o
31.110:5994;605, papel, constantes da tabolla. A.
Art. 24. Continuam em vigor as disposições do art. 27 da lei n. 834 do 30 de dezembro,t
do 1901 e dos arta. 26 (as. 15, 16 o 19), 27, lottras a e d, o 28 da lei a. 1.145 de 31.
de dezembro do 1903.
Art. 25. Ficam revogadas as disposiOes em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1901, 16 . da Republica.
FRANCISCO DE PAULA RODIUGUES ALVES;
LCOpo/d0 de

Bldleões.

TATIELLA —
Leis no. Z80, de O do setembro do 187.;0, art.

j. 348, do :2;.'; do agosto do 1s7a,
MINISTERIO DA JUSTIÇA
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NEGOCIOS INTERIORES

Decreto n. 4.744—de 15 de Janeiro de 1903:
PAPEL

Abre o credito especial para occorror ás despezas com a installa.& do
colonias correccionaos

400:000$000

Decreto n. 4.808—de 30 de março de 1903:
Abre o credito supplementar ás verbas n. 14 do art. 20 da lei de orçamento do oxoroicio do 1903

282:546$841

Decreto n. 4.973—de 21 de setembro de 1903:
Abre o credito supplementar ás verbas (Secretaria do Senado o cSeerei) torta da Camara dos Deputados,
Decreto n. 4.974 — de 21 de setembro de 1903:
;II
Abre o credito supplementar ás verbas Subsidios aos Senadores e Sub.?,, sitias aos Deputados »
Decreto n. 5.003 — de 24 de outubro de 1003:
.1'.7
Abre o credito supplementar ás verbas Subsidios aos Senadores » e Sul).
sidios aos Deputados s
11}'
Decreto n. 5.009 — de 24 de outubro de 1903:
Abre o credito supplementar ás verbas (Secretaria do Senados o (Soerataria da Cama.ra dos Deputados»

65:249$956
018:750$000i
618:750$000P;
68:000$0001

ktDecreto ri. 5.045 — de 23 de novembro de 1903:
Abre o credito supplomentar ás verbas (Secrotaria do Senado» o (Sacrotad& da Camara dos Deputados»
Decreto >s. 5.018 —dr 23 de novembro de 1903:
Abre o credito supplomentar ás verbas (Subsidios aos Senadores» e aSubstr.;
tios aos Deputados»

80:000$000À

A18:750100k,
t.•
'n
• ,

•

•k,
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5.079— de 21 de dezembro de 1903:

Abre o credito supplernentar ás verbas c Subsidies aos Senadores
Subsidios aos Deputados

618:750$000

Decreto n. 5.080 — de 21 de dezembro de 1903:
Secret.aria do Sanado. e
Abre o credito supplomentar ás verbas
Secretaria da Camara dos Deputados s

79:417000
3.45o:2i:4707

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Decreto n. 4.946 — de 2 de setembro de 1903:
OURO

Abro os creditos de 100:000$, papel, o do 45:000$ ouro,
aquolle supplomentar á rubrica 3° o este á rubrica ia
do art. 8° da lei n. 957, do 30 de dozembro de 1902

PAPEL

45:004)0)

100:0C 4000

Decreto n. 5.042—de 18 de novembro de 1903
abra o credito supplementar á verba 4 4 do art. 8°
da lei n. 957, de 30 do dezembro do 1903
.1. Decreto n. 5.178—de 25 de março de 1904
Abro o crolito supplomontar á verba 7° do orçamento do
exercido de 1003

30:C00$000

20:00%000
65:000.p00

$
130:000$000

MINISTERIO DA MARINIIA

Decreto n. 4.807 — de 27 de março de 1903:
PAPEL

Abro o credito extraordinario para compra do munições do guorra....a;,/

200:000$00

Decreto n. 5.184 — de 31 de março de 1904:
Abro o credito supplementar ás verbas26°,<Frotes, etc., e 27° 4Eventuaoss,
do orçamento do 1903

170:847$192
nnnnnnnn nn nn•

370:847$192'
••••e••=•••:"^"•••••—• a

MINISTERIO DA GUERRA

Decreto n. 4.783 — de 9 de março de 1903:
Abre o credito extraordinario para occorrer ás dospozas motivadas pela
mobilisaçã.o das forças

1

PAPEL

1.000:000$000

Decreto n. 5.172 — de 21 de março de 1904:
Abre o credito supplementar do art. 16, § 10, da lei n. 957, de 30 de
dezembro de 1902

323:572$500

Decreto n. 5.173— de 21 de março de 190-1:
Abro o credito supplementar do § 15—Material—consignação n. 32 cTransporto de tropas, etc.' da loi n. 957, do 30 do dezembro de 1902, art. 16

440:404$502
1.770:037$001! •
••••nn•n••••
•

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Decreto n. 4.738 — de 6 de.janeiro de 1903:

rársz,

OURO

Abre o credito extraordinario do £ 13.708-7-.9 para pagamento devido, em Londres, aos liquidantos da
Companhia da Estrada do Forro Central do Alagoas

121:83'4583

Decreto n. 4.748 — de 20 de Janeiro de 1903:
Abro o credito oxtraordinario para fazer face aos deficits
correspondentes aos 1° e 2° somostres do anno de
1902, da Estrada de Forro Santa Maria ao Uruguay
o ao 2° da de D. Thoreza, Christina, a cargo do
Governo por força dos contractos de resgato

238:417$494

Decreto n. 4.754 — de 28 de Janeiro de 1903:
Abro o credito eitraordinarlo para prover ás despozas

relativas ao 1° semestro deste anos, com o custeio
das estradas do forro do Paraná o prolongamento da
D. Thereza Christina o Santa Maria ao Uruguay,
resgatadas polo Governo

.

2.035:000$04

Decreto n. 4.891 — do 16 de Julho de 1903:
&bre o crodito extraordinario para occorrer ás despezas
com a recepção do diversas estradas de Duro resgatadas em virtude do autorização legislativa

43:010$60 ,

:3R:Ct
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Decreto ti. 4.911 — de 28 de fullio de 1903:
Abre o credito especial para occorrer ás despezas com
o custeio das propriedades necessaria.s ás obras do
porto do Rio do Janeiro o serviços preliminares das
mesmas obras

300:000$000

Decreto n. 4.993 — de 9 de outubro de 1903:
Abro o credito extraordinario para pagamento de despezas de custeio da Estrada. de Forro Oeste de Minas,
durante o 2 0 semestre do corrente exercido
Decreto n. 4.094 —de 9 de outubro de 1903:
Abre o credito especial para attender a despezas provenientes dos contractos de resgates das Estradas de
Ferro Central de Alagoas, Balda ao S. Francisco e
Paulo Affonso
1
Decreto n. 5.005 — de 20 de outubro do 1903:
Abre o credito supplomontar á rubrica — Gratificação
addicional a carteiros—da rubrica 3 a —Correios
Decreto n. 5.021 — de 3 de novembro de 1903:
Abre o credito especial para supprir as deficiencias que
se verificarem na consignação da verba l i' destinada
revisão da réle e novas canaliza.Oes

1.200:000$000

884000 , ,73:841$202
_
49:9121530
• 380:000:000,
122 :t8$503 4 :945 : 174$228

MINISTERIO DA FAZEND/

Decreto n. 4.794— de 14 de março de 1003:
Abre o credito extraordinario para as despezas do instailaço o custeio da mesa do rendas croada em Porto
Acre

80:comoo

Decreto ti. 4.805 — de 26 de março de 1903:
Abro o credito extraordinario para as dospezas de Instailaço e custeio da Caixa Civil junto ás forças brazileiras no territorio do Acre

50:000M00

Decreto n. 4.832 — de 2 de maio de 1903:
Abre o credito extraordinario para pagamento das des.
pazes relativas d. renuncia do Dolivian Syndicate, de
2.388:270í200
Nova-York

Decreto ti. 4.865— de 16 de Junho de 1903:
Autoriza a emissão do apolices especiaos para pagamento das concessass do melhoramento do port) do
Rio do Janeiro, adquiridas p310 Governo, mediante
accordo com as emprens concessiona:eas

17.803:03)1030

Decreto n. 5.096 — de 31 de dezembro de 1903:
Abre o credito especial para abono de porcentagens
devidas aos empregados de diversas alfande,ga.s
dos Estados pelo excesso da renla de 1902 sobre a
de 1901

284:697$830

Decreto ti. 5.097 — de 31 de dezembro de 1903:
Abre o credito especial para abono de porcentagem devidas aos empregados da Alfa.ndega do Rio de Janeiro,
pelo excesso da renda do exercido de 1902 sobro
a do 1901

196:821$308

Decreto n. 5.097 A —de 31 de dezembro de 1903:
Abre o credito especial para abono do porcentagens devidas aos empregados da Alfandega. de Sergipe polo
excesso da renda do exercido do 1902 sobre a de 1931
Decreto ti. 5.136—de 20 de fevereiro de 1901:
Abro o credito supplemen:.ar á verba tAlfandega,$) rira
pagamento de porcentagem devidas a empregados de
diversas alfa.ndegas

7:4591469

239:223$637

Decreto n. 5.175— de 22 de março de 190Í:
Abre o credito supplementar á veiba—Mosas de R^ndas
e Collectorias

700:700$J30

-

7

-Minto oi¡ÉiclÁi...

tneiiii
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Decreto n. 5.176—de 22 de março de 1904:

'Abre o crolito para pagamento de

rcentagens devidas
a empregados do diversas alfan egas
Decreto ta. 5.179—de 26 de março de 1904:
Abre o credito supplementar á verba—Juros dos depositos das Caixas Econoinicas o Mout° de Soccarro
Decreto n. 5. 182 —de 31 de março de 1904:
Abre o credito supplementar á verba—Alfantlegas —do
exercido do 1993

117:182$169

1.500:034000

8:444519

••

2.366:270$200 20.441:327$320

11.2SUMO
OURO

Winisterio da Justiça
do Exterior
da Marinha
Guerra
a
z Industria
Fazenda

PAPEL

3.450:213$707
130:000.5'000
370:347$192
h770:037$062
122:754503 4.945:174$220
2.306:270V00 20.444:327$328
65:090$000

2.554:026$763 31.110:594605
Rio ao Janeiro, 31 do dezembro do 1004.

Leopoldo de Bulhões.
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Verbas,' do orç-trnento p-tra a nflas o Governo potlorã abrir
dia li)L1.>, .143 atcoc,t-tica
eirtsdito StAp1)let11011.Lar /10 43 n 01•4.51,0
;
ifeim taco, ;.53PO,
tia, mottsaubro tte,
de ;2:i; de agosto de 1z47:11, e i2i, de IA/ do dezembro I$)0,
art.. CV, n. , o rirt. ;:l't8 da lei n. ,i1u0, de 1t3 de dezembro
de luto:37
<10 O

mINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIO:3 INTERIORES
Soccorros publicos •
Subsidios aos Deputados e Senadores — Pelo que for preeisa durante as prornae5es.
Secretaria do Senado e da Cantara dos Deputados — Pelo serviço stsamraphico e de

redacçã.o o publicação dos debates durante as prorogações.

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Extraordina rias no exterior.
MINISTERIO DA MARINHA

Hospitaes — Pelos medicamentos e utensis.
Retormados — Polo soldo do officia.es e praças.
Munições de bocca— Pelo sustento o dista das guarnições dos navios da Armada.
Munições navaes — Pelos casas fortuitos do avaria, naufragios, alij moeu to de objectos

ao mar e outros sinistros.
Fretei — Para commissõos do saques, passagens autorizadas par lei, fretes de velou:ma
• aludas do custo.
Eventuaes—Para tratamento do officia.es e praças edil partos estrangdras o em Edtaloe
onde nã1 lia hospities e onformariaA, o para despezas de enterro e grJ.t1.1040a extra:iraisarjas determinadas por lei.
MINISTERIO DA GUERRA.

Hospitaes e enfermarias—Pelos medicamentos o utensis a praças de prot.
Soldo c gratificações —Pelas gratifleaçõas de voluatarios e engajadas e premies aos

mesmos.

Etapas—Palas que occarrcrern além da importancia. consignada.
Classes inacticas—Pelas etapas das praças invalid is e sollo do officiaes e praças ralar.

:nados.

Ajudas de custo—Pelas que se abanaram aos officia,es que viajam em cerainisdão do ser

„viço.

.Materiai—Diversas des pezas ,nelo trans p orte de tropas.

3f:t e;
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MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS e
Garantias de juros ds estradas de ferro, aos engenhos centraes e portos-Pelo que ezeo-

der ao decretado.

MINISTERIO DA FAZENDA.
Jnros da divida interna f mnlada - Pelos que °ocorrerem no caso do fundar-so parte da

divida tluctuante ou de se

raZeTCM

Janeiro - 1905

Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores
Poe decretos do 9 do corrente, foram nomeados para a guarda nacional:

operações de credito.

Juros da divida inscripta, etc. - Pelos reclamados além do algarismo orçado.
Aposentados - Pelas aposentadorias que forem concedidas além do credito votado.
Pensionistas - Pela pensão, meio•soldo, motejei) e funeral, quando a consignação Rb

for sufficiento.
Caixa da Antortizaçeto - Polo feitio e assignatura de notas,
Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados e commiseees aos cobradores, quando

as consignações não forem sufficiontes.
Allandegas - Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excodersen o
credito votado.
Mesas de Rendas e Collcctorias - Pelas porcentagens aos empregados, quando ao
bastar o credito votado.
Commissa dos vendedores particulares de estampilhas - Quando a consignação votada
despeza.s.
não chegar para occorrer
Ajudas de custo - Pelas que forem reclama:1as além da quantia orçada.
Porcentagem pela cobrança executiva das dividas da Uni(ro - Pelo excesso da arrecadação.
Juros diversos - Pelas importancies que forem precisas além das consignadas.
Juros dos bilhetes do Thesouro - Idem idem.
Commissões e corretagem - Pelo que for ir °cessado além da siaram, concedida.
Juros dos emprestimos do Colre dos Orphilos -Polos que forem .'esilainadOS, si a sua
importando exceder á do credito votado.
Juros dos depositos das Caivas Ecenomicas e dos Mentes de Soccorro - Pelos que forem
devidos além do credito votado.
Exerctcios findos -Pelas aposentadorias, pensões, ordenados. sidos o outros vencimentos marcados em lei, e outras despezas, nos cases do arte 11 da lei n. 2.330, do 3 do
setembro do 1881.
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quando a importancia deites
exceder a consignação.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1901.
Leopoldo de Bull,:es,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 5.432-DE 14 DE JANEIRO DE 1905
Proroga o estado de sitio no territorio do
Disfricto Federal e na comarca de Nitlieroy, no Estado do Rio do Janeiro,atii o dia
. 16 de fevereiro proximo vindouro

O Presidente da Republica dos Estados Uni(10-s do Brazil:
Considerando que subsistem os motivos que
determinaram a prorogação do estado de si tio
no territorio desta Capital e ne comarca do
Nitheroy, no Estado do Rio de Janeiro, decretado pelo Congresso Nacional. o a que se
refero o decreto n. 1.299, de 14 de dezembro
til ti mo:
Resolve, nos termos do art. 80 da Constituição, prorogar o mencionado estado de
sitio atê o dia 16 do fevereiro proximo vindouro.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro do 1905. 17° da
Ropublica.
FRANCISCO DE PAULA RODRTOUES ALVES.

J. J. &abra,
-MENSAGEM

Sr. Presidente da Camara dos DfreitadosTendo resolvido negar sancção, poio: motivas constantes da exposição que a esta acone
penha, á resolução do Congreso Nacional
autorizando o Governo a conceder um anuo
de licença, com ordenado, ao Jr. Gaspor
Druinmond, redactor do Diario O cabemo devolver-vos dous dos autooraphos enviados cõm a mensagem do Presidente do
Senado Federal, n. 157, do 31 de dezembro
ultimo.
Rio do Janeiro, 13 do janeiro do 1905,
17 0 da ltepublica.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

exposiçieo
O cargo de rodactor do Di(Tio Official não
é con s iderado emprego de Fazenda, visto não
lhe serem applieaveis a dispoeções em vigor com referencie a concurso, posse, :obste
tuiçõos. accoseo s , aposentadorias, etc., como
preceituam o art. 13 do regulamento aneexo
ao decreto n .9.281,de 21 de fe ereiro de 1885,
art. 1. para,grapho unico, do regula mento
que baixou com o decreto ro 10.209, de 20,
de julho de 1889, o o art. 1! do decroto
n. 1.541 C, de 31 do agosto do 1893.
A sua remuneração con siste em simples
gratificação, p ra labore, cujo abono depende
do desempenho d,L2 respecti vas funcções.
A autorização dada ao Governo pelo art .29,
n. 2:1, da lei n. 740, de 29 de dezembro de
1900, o oro virtude da qual for expedido o decreto n. 4.080, de 14 de novembro de 1902,
não modificou do modo algum a situação do
mencionado cargo.
Tratando-se, pois, de togar que não tom
caracter do effectividado o cuja remuneração depende exelusivamento da prestação
do respectivo serviço, não podo aquelle que o
desempenha ser licenciado com vencimento,
convertendo-se, para esoi fim, a si mieee
gratificação que percebe, quando em exercicio. em ordenado. para lhe sor paga durante o tempo em que se conservar ausento.
Não convindo alterar o caracter de em
pruo de ~imissã o . que tem tido aquelle
loear até a presente data, nego sancção á resolução do Congresso que autoriza o Governo
a conceder um anno de licença, com ordenado, ao redactor do Diai •io (Viciai, Dr. Gaspar Drummond.

ESTADO DE MINAS GERAM

Comarca de Montes Claros

1752 brigada do i nfantaria
Estado-maior - Capitães-assistentes, Mi
GonçelVe3 Pereira o Polyearpo Gonçaivo4
Pereira

Capitierajuda,ate: do ordens, Alberto Jose
Alvos e João José dos Santos.
523y batalhão de infantaria
1 2 companhia-Capitão, Severiano Rodrigues Fróes ;
Tenente, Antonio Rodrigues de Oliveira ;
Alteres, Thiago Soarem do Oliveira e Per
firo Ferreira Antunes.
22 companhia - Capitão, Luiz Rodriguoe
Po rei ra
Tenente, Francisco Felizardo da Rocha ;
efariool Fernandes da Cruz.
4 comp.tniiia — Capitão, Josephiao Forneva de Silva ;
Tenente, José Leite Vieira.
521° batalhão do infantaria
Estado-maior - Tenen te-quartel- mes'..res,
Camelo Gonçalves Brandão.
1° companhia - Capitão, João Pio da Silveira.
'fermente, Luiz Gonçalves da Cruz.
22 companhia.-Capitão, Antonio AIVC3
Silveira;
Tenente. Antonio Bernardino Pereira.
4% companhia - Capitão, elanool da Silva
elaia;
Tenente, Sereno Gonçalves Pereira.
525° batalhão de infantaria
Estado-maior-Capitão-ajudante, Ilerrnee
-nogildLpesaSv;
Tenente-secretario, Estevão do Oliveira
Penne;
Tenente-quartel-mestre, Joaquim Pereira
da Fonseca.
1 2 companhia-Capitão, Patricio Soares da
Cruz;
Tenente, Valeriano Lopes da Silva.
companhia - Capitão, Antonio Leite
Vieira;
Tenente, JosO Condido Soares.
32 companiiia-Tenente, Justino Ferreira
do Souza.
42 companhia - Capitão, ela.rtiniano Pereira de Cai valho.
1750 batalhão da reserva
Estado-maior- Tenente-coronel–comina
dante. Joaquim José da Costa,
Major-fiscal, Antonio Pratos Sobrinho
Tenente-.secreta.rio, José Rodrigues Pro.tele
Jun ior;
Tenente-quartel-Mestre, Altino Soares Pereira.
23. companhia-Capitão, Antonio Celostino
de Almeida;
Tenente, Francisco Soares Caldeira.
32 companhia-Capitão, JosO Pereira Xavier de Souza;
Tenente, João Marques de Aguiar.
Lu
4z.2 companhia-Teuente, João Feliz ardo da,
ESTADO DE MATTO GROSSO
Comarca de Cor/unha

152 brigada do infantaria
Estado-maior - Capitães-assistentes, João.
eiletello Nunes o Luiz Odiloa de Oliveira;
FRANCISCO DE PAULA ROTIRIGUES ALVed.

Rio do Janeiro, le de janeiro de. 1905,
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Capitãoa-ajudantes de ordons, Carlos BeyMajor-fiscal, Mariano Re;tey
fidt o ROdOlp110 JO3i1 GO/1103;
Capitão-ajudante, Fraucisco Sertorio Por• Major-eirurg,ião, Dr. José Carmo da Silva tinho;
Peoref ra.
Tenente-secretario, Antonio Rios Coelho
43 0 batalhão do infantaria
Tenente-quartel-mestre, Fernando Pinto
Estado-maior - Tenente-coronel-comman- doPFigueiredo.
companhia-Capitão, Casimiro José do
dante, Julio Mariano Cavassa.;
Oliveira Mala;
gMajor-fiscal, Ar dm Joietti;
Tenonto, Fidel Antonio Prieto
-::- Capitão—ajudante, Fructuoso Paos de CamAlferes, Antonio Paes da Almeida O Joapos Sobrinho;
Francisco Alexandre.
Tenente-secretario, Eduardo Tavares de quim
2" companhia-Capitão, Constantino GonMattos Filho;
Presa ;
Tenentesquartei-mestre, Jo t3 Corrêa Bar- çalves
Tenente,
Can stant:no Luiz R oyn ler
raca.
Alfores, Manoel Jorge Moreira e Francisco
1 1 companhia - Tenente, Leopoldino
Jo sé dos San tos.
Costa Moira.
3' companhia-Capitão, Juvencio Chrispi2a companhia-Tenente. Antonio Martins; niano
de Souza;
•Alferes, Ricardo Bispo de Sa,nt'Anna e AnTenente, ileladio Ladisláo Peres
tonio Montero Filho.
A1rer03, Boaventura Galachl e Ettclidea
3• companhia-Capitão, Hyppolito da Silva Alcino
da Cunha e Cruz.
Rondon;
tA companhia - Capitão, Alexandre CarTenente, Marlano Cava,ssa;
doso Guedes
Alferes. Alexandre Innooencio do VoseouTenente, Ignacio Dias da Rocha •
tonos o Guino cindo do Mirando.
AI feres, Bernardino Ferreira do' Carvalho
4a companhia-Capitão, J6:tio Nunes de e Benedicto
Pereira da Silva.
Barros;
Tento, José Francisco de Carvalho;
Alfeve.3, Bente Salustiano do Jesus.
Ministerio da Industria,Viação e
41 batalhão d3 infantaria
Estadoenn,:or - Major-fiscal, Mano)]. FranObras Publicas
ci sco Calhado
Por decreto de 5 do comento, foi concedido
Tonento-accretario, Aristidea do Macedo
privilegio de invenção, por 15 annos, pesaiCoimbra, •
Tenonte-quartol-mostre, Manoel Piorei cio; vando o Governo Os direitos do terceiro e a
Capitlo-ciruroião, Jo.é Feliciano Baptista. sua responsabilidade quanto á novidade o
la companhia - Tenente, Amaro Ali-e.3 utilidade da invenção, polo patente n. 4.220,
a Leopoldo Vieira Coara o Castro Sc Irmão,
Fettn33.
Alferes, Eduardo da Costa Nunes e Estevão brazileiros, lavradores, residentes em Vassouras. Estvlo do Rio do Janeiro, para sua
Doas illO03 (10 111 irantla
invenção da-Um apparelho para dostruição
2a companhia - Capitão, Jeronymo Joadas formigas o outros insectos damninh03, dequim ninei
AW:ros, Francisco Solamo Leite Pereira o noininado-Insecticida Corrêa e Castro.
Jolauim lIermenegildo.
3' companhia - Capito, Antonio Corrêa
da Costa ;
‘—
Tenente. Pedro Jorgo da Conceição
Alferes, Ra.ymundo da Costa Leite o TimoCimo Antonio Fialho.
4' companhia - Capitão, Sergio Paguei- Ministerio da Justiça e Negocios
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ra3 ;

Tenente, Gomes Freire do Moraes Giut-

tyin

Alferes, Edimuido Arlindo o João Gregorio
Urieta.
450 batalhão de infantaria
Estado-maior - Major-fiscal, Manoel Cavasa;

Capitão-ajudante, Alfredo Martina
Teaente-secrota.rio, Francisco de Paula
Alves Corrêa;
Toneate-partel-mestre, Eugenio Gomos
da Silva
Capitão-cirurgião, o pha.rma,ccutico Manoel da Silva Pereira .
P companhia - Capitão, JOSÓ Nunes do
Arruda
Tenente, Antonio Alexandre de Barros ;
Al rores, Estevão Metello d Campos e
Germano Coelho.
24 companhia-Tenente, Armindo Baptista
de Azeredo •
Alferes, Luiz da Costa Pinto Junior.
Oa companhia- Capitão, Josa Servido do
Earnpa io
Alferes. Jo3t1 do Souza Moreira e Bonedicto
iMaahias da Costa.
2a companhia-Capitão, Pedro Paulino do
Barros ; •
Tenente, Antonio Pios do Borras
Alferes, Luiz Gomes da Silva o Miguel Ar, chan fo de Arruda.
•15° batalhão da reserva
' Estado-maior-Tenente-coronel- commandaute, João Antonio Itodrigues ;
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de eleitores na Republica„ annexaa ao decreto n. 5.391. de 12 do mesmo mez, preceituam, no § 1° do art. 18, que a prova do
idade será dada por moio do certidão competente ou por qualquer documento que
legalmente provo a maioridado civil; competindo, pois, á respectiva commissão de
alist.lracnto resolver, oppor tunamen te, sobro
a acceitação do documento que for para tal
fim apresentado.
Entretanto, como simples opinião pessoal,
declaro-vos que, á. falta de certidão de noacimento ou do baptismo, a prova do maioridade pade ser dada por meio de justificação
perante a autoridade judiciaria, ou do ceaidão de onde consto haver sido o alistando
qualificado jurado na revisão feita em if?03.
Saudei e fratornidade,.-Dr. J. J. Seabra.Sr. intondente municipal de Jardiuopolie,
Estado do S. Paulo.
Expediente de 13 de janeiro de 1905
DIRECTORIA DA JusroaçA

Concedeu-se exequater, afim do que possa
sor cumprida. à carta rogatoria expedida
Pelo juizo do direito da comarca da Povoa. de
Lanhos°, em Portugal, á 3 justiças desta
Capital, a rewerimento do D. Anua Mara"
Pereira, para nomeação de louvados e avaliação do bens pertencentes ao inveotario a
que se procede por obito deD. Maria Joaquim'
da Silva.
-Remotteram-se ao juiz federal na secçãa
do Rio Grande do Sul, para os fins convotii.
entes, os decretos do 2 deste iria nomean.
do o tenente-coronel João Ignacio Pinheiro E
José Poreira Garcia para os lugares de segundo o tercoiro supplentes do juiz substi.
tuto no municipio de Piratiny, na Mima.

Requerimento despachado
Alferes Augusto Casar Alvão.-Indeferido.

Expediente de 12 de janeiro de 1905
DIRECTORIA Geom. DO SKUDE rUBLIcA
Accusaram-se 03 recebimentos;
Interiores
Ao Ministro da Industrio, Viação o Obras
Publicas do aviso n. 1, do 2(10 corrente;
Expadient3 de 12 de janeiro da 1905
Ao director do 2° districto sanitario mod..
timo do officio n. 4, do 4 do corrente;
DllacTonIA DO INTERIOIt
Ao in spector de saude do 3 portos do Estado
Foi naturalizada braziloiro o subdito por- da Bahia do officio n. 2 de •1 do corrente;
tualioz João Manoel Mn% residente nesta
Ao director da Estrada do Foro Central do
cidade.
Brazil do officio n. 97, dosta data;
Ao inspector do Saudo dos portos do Mat.toRegleriilic)ito despachado
Grosso dos °Meios do 120 15 de dezembro ultisno;
Dr. Alvaro Joaquim de Oliveira, lento juAo director do 3') districto sanitario maribilado da Escola Polytochnica do Rio do Ja- timo dos offic l os ns. 103 e 201, de 15 e27 de
neiro, allogando ter de seguir para a Ingla- dezembro ultimo.
terra, athn de dar cumprimento ao disposto
- Solicitaram-so providencias
no art. 15 da lei n. 1.313, de 30 de dezemDo director geral da Contabilidallo para
bro ultimo, que consigna a quantia de 30:000$ que sai a entregue, no Thwouro Federal, a.
para os trabalhos do prop igandi, que esta, Virtilio Corra do Rezende, almoxarife do
fazondo no estrangeiro, do productos do café, Lazareto da Ilha Grande, a quantia do
manipulados segundo o seu processo, e pe- 4:405$200 para °ocorrer ao pagamento da
dindo que se mando pagar S3u; vencimentos pe soai efrectivo do mesmo lazareto em deem ouro no corrente exercicio.-0 reque- zembro ultimo
rente, como lente jubilado, indopendo do MiDo inspector da Alfandega para que tenha
nisterio da Justiça, nem S3 comprehendom livro sallida do direitos uma caixa sob a
entro as assumptos da compoteneio do,sto os marca S. F. e n. 3.597. Vinda no paquete
trabalhos que motivaram o pedido. Não ha, allemão Heidelberg, destinada a esta dita>.
pois, que deforir pelo dito ministerio.
ctoria geral ;
Do Ministerio da Fazenda para que earfa
Ministorio da Justiça o Negoolos Interio- demolidos os prodios da rua General Cai-.
res-Directoria do Interior-1 a secção - Rio dwoll ns. 117 e 119;
Do Prefeito para que sojain reparadzs
do Janoiro, 12 do janeiro do 1905.
Respondendo a consulta constante do offi- ruas Dr. Maciel, ConsuOtorio e. Fonseca
cio do 30 de dezombra ultimo, cabe-me dizer- que se achana Qin P O 4111143 0011(11Ms /.1r6i0,
voa que as instrucoaes para o alistameuW nicid
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Do: procurador dos Feitos da- Saud° Publica para que não sa'a instaurado processo
a Luiz Teixeira da Motta, que pagou, em
tempo, a respectiva multa.
—Recommendou-se aos delegados dos 2° e
66 districtos sanitarios que mandem efrectuar
rigorosas visitas de policia e vigils.ncia gani. tarias nos predios das ruas do Retiro Saudoso n. 54 A e Sant'Anna n. 35.
;
—Remetteram-se:
Ao director geral da Contabilidade as folhas das diarias dos ajudantes desta directoria geral e da lancha das Colonias de Alienados, relativas ao ma do dezembro ultimo;
Ao director do Lazareto da Ilha Grande,
para ser suinnettida ao devido processo, a
conta, em quadruplicata. na importancia. de
6$400, de fornecimentos feitos Claudio estabelecimento em dezembro ultimo..
Dia 13
Accusou-se ao inspector geral das Obras
Publicas o recebimento dos ofileios na 38 o
40, de 12e 13 do corrente.
—Solicitaram-se providencias ao director
geral da Contabilidade para que soja entregue ao Dr. Henrique Figueiredo de Vasconcanos, inspector do serviço de isolamento e
desinfecção, a quantia de 10:182$241/ para
occorrer ao pagamento do pessoal subalterno
efrectivo da mesma inspectoras em dezembro ultimo.
—Communicou-se
Ao chefe de policia 'inc ja se providenciou
para que seja intimado o proprietario do
predio n. 35 da rua da Assembléa, onde
funcciona, a primeira eircuniscripção policial;
As director geral da Contabilidade que,
nesta (lata, o Dr. J. Pedroso recolheu aos
cofres da thesouraria do Thesouro Federal a
quantia de 100$, proveniente de intatas impostas a Placido Teixeira e Francisco Joaquim José Maria de Aydes, por infracções do
regulamento sanitario.
—Reconsmendou-se aos deleaados dos 4° e
8° districtos sanitarios que mandem effectuar
rigorosas visitas de policia e vigilancia sanitarias nos predies da rua da Alfandega
n. 120 e travessa, de S. Salvador a. 15,
--

Requerimentos despachados
Dia 12 de janeiro de 1005

Isabel Maria LeCesne Alves.—Cor afique-se.
Pedro Teixeira Dantas.— Eatreatuase, mediante recibo.
Dia 13
João Luiz Alves.—Deferido.

José Teixeira Dantas.— Deferido,
José Fernandes de Oliveica Lote.— Dofo-

rido,
'rine!' Erasmo Pujé Juttica.— Indeferido,
Antonio Joaquim Teixeira Duarte.—Indeferido.
Pedto Teixeira Dantas.—Deferido.
Viscondessa do Cruzeiro (2° dIstricto).—
—Proceda-se á vistoria.
Luiz de Souza da Costa Barros (9° di3trieto).
—Concedo 60 dias.
Duarte & Gomes (1° (listricto).— Indefea
Tido.
Antonio Vicente Ribeiro (2° districto).—
Concedo 30 dias.
Geraldo Alves de Oliveira (80 districto).—
Deferido.
Justino José Ferreira Alegria (2° (listricto).
—Prorogo o 131 .8z0 até 15 de fevereiro.
Nicoláo da SilvaCarvalho (8 e disteicto).—
Indeferido.
França Gomes & Cabtr0 (9° districto).—Indeferido .
Pedro José Sebu.stiany JUtlior ( 90 diataicto).
—indeferido.
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Dr. Pecegueiro•doAtuaral. (9° districto)..—
Deferido.
Oscar Camara (9° districto).— Indeferido.
João Pedro Regazzi (9° districto).— Indeferido.
Mauricio Coelho (3° distrieto).—Concedo 15
dias.
Antonio Soares do Andrada (6° districto).—
Concedo 90 dias.
Maria Augusta de Oliveira (8° districto).—
Indefer ido.
Despacho do Sr. Ministro:
Dr. José Caetano de Almeida. Gomea—Indeferido, á vista da informação da Directoria
de Saude Pub.ica.

— Sr. delegado fiscal no Piattliy:
N. a—Remado-vos, para os fins convenientes, a inclusa portaria de 4 do corre te;
concedenastres• 11107.03 de licença, para tratamento de sande, ao guarda da AH:Indaga
da Parnaltaba José Francisco Moreno.
— Sr. delegado fiscal no • Rio Grande do
Norte:
N. 1—Communico-voa para os fins cmvenien te. que o Sr. Ministro, poa despacho de
27 de dozem
bro proximo findo, resolveu araprovar o acto de que déstes conta em oficio
n. 20, da 31 d3 outubro ultimo, e pelo qual
desianaste; o. escriptarario João Peregrino
da Rocha Fagundes para se occupar dos serviço; da Caixa Ecouomica anum. a asa

Ministerio da Fazenda

— Sr. delegado fixai no Rio Grande do
Sul:
N. 12—Remetto-vos, para 03 fins convenientes, a incluas portaria de 4 do correcto,
prorogando por 30 dias a liconça em cujo
goso se acha o 2° Cscriptsuari0 da. Alatraloga
da cidade da Rio Grande Julio Eugen:ano•
Vieira.

Directoria do Expediente do Thesouro
Federal
Requerimentos despachados

Pelo Sr. director :
Santa Casa de alisericordia desta Capital,
RECEBEDORIA DO RIO DZ JANEIRO
pedindo urna -certidão.—Certifiquo-se.
Auto de infracção lacrado contra AMehint
Franci sco• Candida Pereira, fazendo idenWodade Irmão
tico pedido.—Certifique-se.
Não tonduo s autuados Abrahim JoãoaNarlaConde de Lucena, idem idem.— Certifido & Irmão, esta,bolecidos á rua da Lapa ti.66,
que-se,
se defendido da Info:acção de sino são men sados, incorrendo assim 0111 revelia, julgo praIEXPEDIENTE DO SR. DIRETO'.
cadente o auto de 11s. 2 e imponho ao; mesmos a muita de 303$, de accirdo 433111
Dia 11 do janeiro de 1905
art. 27, lettra a do decreto n. 3,622, de 26
da março do 1900.—intime-se.
Sr. inspector da Alfandega, do Rio de Ja-neiro
Auto da infracção lavrado contra Clivou)
N. 16—Communico-voa para OS fins convoji:To Ed .
nientes, que o Sr. Ministro, attendando ao
Tendo
corrido
á
o present 3 procesque requereram a The SI. John d'El-Rey Mi- so, não obstante ter revelia
sido intimado o bife tutor •
ning Co., lintited, o a The Ouro Prelo Gold
Mines o/ Brasil, limitai, por seus agentes Ghsuno Feiaão Ed., oaabelecido a rua Can. 10:1, para allegar o que entenJosse
nesta Capital P. S. Nicolson ia Comp., re- rie:31'Mo
bom do seu; interesso:, julgo procedo:1w o
solveu, por acto de 11 do corrente, autorizar aauto
de lis. 2e imponho ao auatado a multa
o despacho, livre de direitos, de acc3rdo com de 300$,
accôrdo com o art. 27, letra a do
o a 36 do art. 2°, combinado com o final do decreto n.de3.622,
de 26 de março de 1903.—
art. 5' das Preliminares da Ta pitis, do In ato- Intimo se.
rial constante da inclusa relação e que as
referidas companhias importaram com des- Auto ele inpacção lacrado contra Miranda Mar.•
tino ao; seus trabalhos de mineração.
ques & Comp.
N. 17—Communico-vos, para 03 devido;
A firma autuada Miranda Marques 8/
effeitos, que o Sr. Ministro. por despacho de
4 do corrente, proferido sobro 1/08.3 officio estabolecida a rua da Lapa n. 63, nenhuma
n. 755, de 6 de dezembro ultimo, resolveu oppos:ção apresentou contra o auto do lis. 2,
approvar a proposta feita por Gabei& Alves não obstante ter sido intima alt, para o tazor,
do Paiva, fiel da nem tzem de-si alfandega, pelo que julgo ii. revela placo:10ot° o mesino
de Jod Alves de Sampaio para seu ajudante. auto e imponho : referida firma a multa de
303$, de meti ado COM o art. 27,1etra et do
— Sr. deleaado fiscal no Ceara:
N. 5— Rem etto-vos, para o; fins conve- decreto n. 3.622, de 26 de março de 100).—
nientes, as tocai :as portarias de 7 do cor- Intime-se.
rente, concodendo as sn g uintos lic ..3nçls para
tratamento de sande: do 30 dias, eni proro- Despachos pro'eridos p:do gr, director nas
reclamações do imposto de industria e progação, ao administrador das capatazias
fissões; pua o corrente esereicio
Alfandoga desse Estado Antonio Ctrios Barreto; do tio; mozes, ao continuo dessa deleA. C. do, Araujo, Costa Ribniro & Comp.—
gacia Francisco Rodrigues Martin s.
Provem o allegada, no prazo de oito dÁ-;'.
— Sr. delegado fiscal cru Pernambuco:
Antonio Guerreiro. —Dorido, do aceardo
N. 6— Declaro-vos, para os devido; &fei- Com 0 parecer.
tos. que o Sr. Ministro, por do ;pacho de 2a do
José Gomo; do Cabo.—Jii, lendo sido atendozornbro uutitno, rasolvau approvar o acto dido, ara'ave-se.
de que destes conta cm ofileio n. 121 A. de
Francisco Malsines da Silva.— Não tendo
13 do morna) mez, e pelo qual o voaso ante- sido a prea utaila prova, indoferido.
ce:sor com atestou a arrecadação das malas
Bolsi:nana. da Silva Andrada.—A recla113deraes tio; IlltInicipios de S. José do E 2 ypto o mação está pmanipta.
Ingazeira ao agente arrecadador das 111:381114:3,
Doink ;O 3 de A ssumpção Atvcs, — Ern vista
rendas em Magoa. de Baixo, redro Pherre do psrocor, mala los que deferir;
FCretlie,1 das chagas.
callaa Gni:11e.— Reduza - Se O valas locaN. 7 — Remetaavos, para os fins couve- ti vo a 3 : a00$000.
tilo: a, a incinsa portaria de 7 do cO2ronte,
Paulo Souza ia Comp. — A reciamaoãO
ronc,ield3 90 dias do licença, para trata- para o exarcieio do 1903 o asi. perema ta.
mau 'A do sisuda ao 4. e :cei psit vario da AI.José Pinto cortez Jun'or.— Reduza-se o
fand figa de se Eatado Lu ;z Cordas Barreto- do valor locativo a 1:200:3030.
Menezes Sobrinho.
J. P. Dias & Comp.—Idem a 2:40003O,

‘4,3
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Antonio José da Silveira..—Teatando-se de
uma casa nova., intime-se o re t 'reato para
trat
apresentar as dee'iLl'at,!Zw i
art. 7 do regu l amento n. 2.70'.?., de Ii de
rempta.
F. Ferreira da Silva.—Em vista do do- janeiro do 1808.
Custodio Manoel Fernatil — luzam-se
cumento junto, mantenito o valor arbitrado.
leal.
11 meses do cxercic:o
-Inspectoria de S 'guros
Requerimentos despachados
EXPEDIENTE DO se. is.srEcTert
Jo;éLabanea (Se- Comp.. Lima 14r Comp.,
Dia 11 de janeiro de 1335
,Antonio Oliva, José Gomes da Fonaeca. Frane:sco de Paula e Silva, Dr. Luiz Pereira. SoaAo Sr. Ministro da Fazenda.
res, José Francisco Lomba, Jose Alves da
N. 10— Remettendo, d ' y tmento In r ir'Silva e Marques Si Soaros.—Teansfira,-se.
mado, o repterimeato em qu a. Th's Rayal
-Joaquim Cardoso Comp.—Juntos os regis- Insuranee Company so l icita auturizaçã,c, para
tros, transfira-se.
funecionar no Estado da Bah
Manoel da Silva e J. Antunes t4c Irmão. —
N. 11 — Rein ette id), devida:mente infh 'Averbe-se a mudança.
suado, ore lueriinonto em que a Peeossiche
Cezar Alliby. Francisco Antonio da Costa Nacional Versie steronyç G m.dig.:11.4t, Corri sétle
e José Julio Chaves — Dé-se a baixa relu- em Stettln, solicita ivitor:zaçio para o ' taTida.
beeseer uma agencia de seguros na cid Ida do
: José da Costa.—Averbe-se a mudança, de Rio de Janeiro' .
accôrdo com o parecer.
Antonio de Almeida Frias. — Averbe-se a
mudança,.
Rodolplio lIesse.—Prove o allegado.
Ministerio da Marinha
J. A. de Souza Coimbra.— Altere-se a industria.
ç'n
EXPEDIENTE DA rnIstrona
A. V. ?'achado Comp.—Averbe-se a muDia 1,3 de janeiro de 1905
dança, alterando-se a inilustria.
Elesbão Garcia Forreira.—Dê-se a b
Ao Ministerio da Fazenda, rogando proDomingos de Faria Torres.— Prove o alievidencias afim de que :
gado.
Por conta da verba — Combustível — do
Fernando da Silva Vianna. — Altere-se a
orçamento de 19ri1. seja habilitada a Delefirma.
Companhia antros Pastoris do Brazii. — gacia Fiscal no Estado do Rio Gr tilde tio
Sul, cam a qu totia. de G1%, que deverá ser
Diese a baixa.
Francisco de Paula Mayrinek .—Exonere-so posta á dispo tição da carde:to th porto do
do pagamento do exercido do 1904 o leve-se inesw Est lido para a. campra da 11 tone.
latias de c trveo Caril , ff (avio
ao rol tio lacunas.
Theodoro Peekolt. — Elimine-se a penna —00mmiinicoti-se á Carta Mitrit:mi e á Coa
lançada pela rua Barão de Itapa. g ipe, visto tadoesa (aviso n. 50 e officio n. 51)
No The,ou. o Federal, pii r canta das comahi não existir predio, e lance-se de t; pennat
pela rua Dadduck Lobo, sendo uma voam petentes rubricas do orçan y m to de 1004, se.ia
paga aos porteiros d'es diversas rep Ledtarja.
Anton:o Pereira da Silva Porto. Salvador ç5e> deste Mmisterto a quantia de 173300,
Serruoti. Joaquim Gonçalves de Mattos. e J. par.t atteal3r ao p Lgaln ;Ate, das despezas
Souza & Comp.—Satisfaçam a exígenein, da muda; a cargo dos mesmos, rela,ti v s
sob-directoria.
lira de dezomb o u l tiino (avi :e is 56),
— Ao Qu tetel General da Marinha
João Ribeiro Peres, Gonçalves Ferreira St
Autorizando
-Comp., João José Coelho e Francisco Jose lziVisto t !r-se verificado que Os In cartuchos
dro . —Transfira—e
Julieta Rollim Pinheiro.—Pagando cada um de salva para canhão do 47 rn ert, eacontrado, cai ntlta n i Coai.] do com ini,tario
a muita de 20000, transfira-se.
Maxim Abdalla.—Pago o imposto em de- Franci Ro'seeto BAPP01.,), relativa ao tempo
ein que serviu nt caça-torpeleira Gastem,
bito, transfira-se.
Maria Eu g enia Gabriel Gome—Paga a Starapai ,,, acham-se a bordo do inssina n isto,
haven , 10(1.1111111) de flÁurar na dita corta por
multa de 208000, transfira-se.
João Thomaz Pereira dos Statoi.—Drsiu- oiniss5.o no respectivo inventario. a man Kr
- zam-se quatro meze; no exercício do 1901 e lavrar termo de carga dai al lud idos cartuchos ao actuai cair) TIis iario d tauelle caçaleve-se ao rol de lacunas.
Manoel de Souza Martins.—Dii-sie a baixa torped.eira, devendo 842.r enviada uma c.:ipia
de tal documento a esta Seerotiarld de
reperida.
'ar I. que seja attendida na despeza do
Bernardino Leito Ribeira—Deduza-se noe
mez no exeecicio de 1903, exonere-se do p ',- responsa.vel acima i ai.e ide (aviso n. 5•)
A provideaciar no sentida de serem levados
aumento de 1904 o leve-se ao rol do laá receita do coai nissario d e: 3 cais': S2b
cunas.
Antonio Augusto da Silva Carvalha—Ex- tião Gomos P,V2ira os objectoi c eistant as da
onere-se do pagamento dos exercidos de ra!ação que se lhe remette, existentes sem
trga no e ;tabie.elm .mt ) naval d.:
1903 o 1901 e leve-se ao rol de [acuam.
Anua Rosa da Cuitha.—Idein de 1904 e le- extrabindo-s2 do livro ro wio a comp 'tente
reptisição, a q ns de te: d tipezit, do, inismor
ve-se ao rol de lacunas.
Luciano de Freitas. —Averbe-se a mu- ob,",ectos o cnn niss lr.o de irei! classe NVan
d Miar) Zosima Fereeira da Silva.. que servo:
dança.
no dito o ;tal) 3:0Cilll Ito, no perioda de 1 do
José Julio C1iave3.—IRI-se a ba i xa re
rida.
janeiro a 6 de a As:ta do anuo pass Ido (aviso
Arthur Alves de Oliveira. Exonero-se 11. 58).
Reeammendando as nexos iar iv providendo pagamento do exerc:c:o do 1001 c leve-se
ao rol de lacunas.
cias no sentido de serem levados á receita do
Albina Maria Vallim.—Deduzam-se tres me- pharmacentico de I a classe capitão-tem:1:w
Agenor da Címlia Brito, o; ob.:ee tos con t.antes
Ze3 no exercicio de 1903, exonere-se do paIçamento do 1904 e leve-se ao rol de lacunas. di. relaçlo que se lhe remettis. existentes sena
Porfirio Antonio Vaz.—Tratando-ae de uma carga na libar:macia do 1(0 pita! de Mar
retr>vação de muita, In tteela est4 de equi- extrithindo-se do liveo praprio a competente
(lua deverá ser rem ettida ml CmIlre
dado„ nada lia quo deferir,
Godofredo Metia Darbosa..—Prove o alie-

no prazo de oito dias.
Bernardo Itepreso.—A reclamação está pe-

; gado,

elit

4.

De

(SC

Es-

tado

tadoria Com) doeu nrm to do despeza do receber': do ji lurai Leia, elo me OU 1 hospital. caíIn CIO (1,-.41'..a.4at Jo é Estevão da França Finto
(aviso n.
— A' Consadoela. da Marinha, autorizan10
tn volte pt g ar
exulo tnilanto do naC011l'aÇ1 elo) 1/ 0110,-0 e 4.114a0 (11111 ir o guerra Franci :co Marque: l'itr.,ica o Souza, a import:tncia
de 1:1128e0, pe . () inoano de pendida n0111 o
rancho tio Senador tenente-coronol Dr. Lauro
Sedré, preso a bordo do mesmo encouraçado;
cem :n -indo que maiole organizar o processa
neees ta p i r) para que a Marinha soa indemnizada da dita importancia, pe'o alinisterio
Giterra,a cuja diseas:çáo está, aquilo tonentocoronel (aviso mi. 60).
— Ao consnl geral do Brazil em Genava,
accus todo o recebimento di ollicio n. 281, de
5 do mez passado, elo iito com:nanica haver
recebido do cansai Led imite do navio-escola
132niamin constant nal (1141i113 na irriportaneia
St.: 187-15, que de:pendeu com a 1) Issagein
era li a classe, do mamni : a:iro-foguista, Joá
Antonio Feres (aviso a. 53).
-EXPEDIENTE DA 2" skeçXo
Dia 10 de janeiro de 1005

Ao Quartel-General :
Cominais:casulo
Ter sido indeferido o repierilneato dia
alumie) pensionista gratuito Nelson Libero,
pedattlis tre- in azes de licença para tratar
de seus interesses likJ. desta Capital (olhem
n. 18)
Que o reeneronente do contra-me .tre
classe de oftici;t inferiores da armada The°.
tomo 10-.,é. (Wel 1 el
pe lindo :sua refOrma,
teve o 40,41111112 (IngiaC110 :
A Wel(/' o parecer da . iun ta 111444lica, Siali31.411• 1410 (oficio n, (9);
Nlandando louvar. em nome do Sr. Presirnanda.nt.e do navio
dente dit Itepublica.
e,cola !len ,1 Co)stam, que regressou unirnamente da viagem de intrucção ao e,trange ro pelo cabal do 4s; o pen 110 dessa comm , oficialidade pola correcção com
que se louve e o, Inferiores 4a praças pela.
discip!: Da que sempre revelarant ( aviso
n,
CP COM

Qp ricola; raelnddoo :resolvido cassar, por motivo
ite deconstante do oficio n. 1.52i ,
zembro ri ti as licenças concedidas ao:
invaiidos marinheiro nacional El rimado .10;C1
de Oliveira e soid ult, do corpo de infantaria
de na trolha Zefermo do Sant'Anna para, residirem no Estiole de Pernambuco cumpre que
essa r,p trtição providencie para que o ceiam 1,n1.1 , 1 M.e da e.colit 1 e aprendizes irrtri , dreiros dr, referido Estalo C11 envie para c.11i, Capital (aviso ft. 23)
Ter re,olvidu d2ferlr e reonerinsento
que G uivai ui o.so1dad du corpo du i níirntaria,
de marinha .loao Antonn, da Silveira, licenciado pira residir no Estado du Rio Geando
do Sul, pede nutro-5 :Ire Rara conste too ja ucurador nesta Cap . tat afin-1 de i ecet)er seus
veneimen l.os (av t-o a 2-1), - •Coininunicots-30
á Con tad una_
Mau! eido contar de conformidade com o
pareci:: .10 ^,ori cl ir. naval emittedr. inn consulta o 9 331, -te ta lie dezeinbro oiti mo ao
e i roeg,5 0 at ! P '(asse Dr. Rayinundu Frazão
Off bulia 4.:4)111 ,1 ti til pira
r
O pemio de 29 de itoveinbro de ib'fb : ii de
a g osto ilia 1897 on um Lano, teto rneze:
dia.S era 41 II 41 igerv,o cofre; rnedíco
do exercito (avisou 2n),
Declarando ter ves)lvolt, defe rir o requeri,
F,14 .241i), 4, Uoy ele! Au
mento eia o 1'
drade Canhota., alle :end . '. Les 5141; 1,r(41.^Pplo,
uele 1.1C(.1:10 para reeni*E111 .1441 Slieremo
'4?"114Lild do st, 1. com .
C,t11

3

efbrarx

LCIlelhe

mun:eand ) que o re
ern
secretario dessa capitania Jaculai° Plutg da

33,3 Sabbado 15
Luz Junior pediu licença para vir a esta Can pital afim de concorrer ao concurso para o
preenchimento das vagas de cominissario de
51 classe teve o seguinte despacho. «0 supplicante aguarde a abertura, da inseripçãos
(officio n. 21).
—A, Capitania de Matto Grosso confirmando
o telegramma que foi exp .dllo a eS33, capitania a 30 de dozembro (fitam° concebido nos
seguintes termos : <Não tendo sido fixado co
tingente animal não patoa ter hieetr sorteio
este anno, ficou pois, sem elfeito o que
realizastes., (aviso u. 29.)
illeneerxre r Terteerna saccIo
Dia 13 de

d.; 1905

DIARIO OFFICIAL
—Ao Sr.Ministro da Marinha, submettondo
á sua consideração papeis em que o alumao
da Escola, Preparatoria e de Tactica do Realongo Edmundo E:3U; Gaivão pelo transferencia, de matricu l a para a Escola Naval,
—Ao Supremo Tribunal Militar, remeitendo, para os fins convenientes, cópia dos doeretos do 21 e 28 do moz Iludo, :aforai indo e
graduando varios officiaes, o declarando sem
effeito o decreto de 21 de outubro ultimo que
110111',3011 telleiltü-111 Mico de 5° classe o Dr.
Octavio Pereira do Andrade.
—Ao commanIto te da E scola Proparator ia
o do Tactica do Re Itens), approvando o; programmas de ensino thoorico organizados pelo
Conselho de Instisicção da Mesma e:cola„para
vigorarem no trionnio de 1901-1003.
— Ao chefe do Estado-Malor do Exercito:
Mandando servir no l s vagi Mil to de et vai-laria o alferes do ss regim :ato da mesma
.trina Jose Arthur Peixoto de Vasconcellos,
excedente do quadro .
Permittindo aos alumnos da Escola Propos
rataria e de Tactica do Realengo Manool de
Andrade Mello (alferes), Maurillo Me:relle;
AI N .O n, Paulo Diamantino Lopes e José Piolte;ro Bezorra do Menozos, gozarem, o primeiro no Estado de Sergipe o peciodo das (Virias. e os outros as licenç t; que obtiveram,
o sosundo no Espirito Saia° e o ultimo em
S. Paulo.
Transferindo. na arma de cavallaria, o; tenen tos Victor Obino, do 11 0 resi men tu p ira o
corpo de transporto, e Franci sco Virgi Lio do
Carvalho, desse corpo para aquilo resimento.
—
Ministerio da Guerra—N. 20—Rio de Janeiro, 9 de janeiro do I9d5.
Sr. chefe do Estado Maior do Exercito—
Declaro-vos, para os fins cuvonico teS, pia o
Sr. Presidente da Republica. conformando-se
com o parecer do Supremo Tribunal
exarado em consulta do 19 do dezumbro
findo sobre o repserimento em que o capitão
do corpo de engenheiros João do Albusuerquo
Serejo, altos:atido ter sido transferido ein 21
de março de 1891 conjunctamente com os
10; tementes Fileto Pires Ferreira e Ovidio
Abrantos para o extineto corpo do estado
maior do 1 . classe, trans gmOncia que foi declarada milla e si relação a estes officiaes
virtude das resoluções do 1 de dezembro de
1902 e 22 de junho ultimo, tomadas sobre
consultas do mesmo tribunal de 22 de setembro daquelle anno o 11 do janeiro tio armo
findo, pediu que se lhe tornem extensivas
ta,e; resoluções, visto estar eia e,ondiç3es
Molificas ás dos citados olficia,es, resolveu
em 4 do corrente doforir a mesma pretenção
pelo (pio a antiguidade do posto do reour3rente deverá ser contada da data em que
teria tido accosso na arma de artilharia, si
não tive sse sido transferido lhe salMoate
desta arma, fazendo-s3 a sua collocacão na
escala do capitães do corpo de engenheiros,
de accordo com a resolueão de 12 de abril
do 1901.
Sande e fraternidade.— Francisco de Paula

A' Inspectoria do Arsenal do Marinha da
Rio de Janeiro
Autorizando
A mudar entregar à Capitalia do Porto
desta Capital. o reboo Mor 0,1.:e de Junho,
logo que sejam concluidos os reparos por que
esta passando, deveado inthrmito a esta, Secretaria de Estalo si ptStlo cedei .. pot als tua
tempo, uma baleeira á mesma repartiç'i
(aviso n. 43).— Communicotssoa Capit tai t
do Porto do Rio do Janeiro
A providenciar no Rotulo de ser construido
pela Directoria, de Torpedos e Electricidade
um galvanometro aper:odico cora tres enrolamentos: um de dez, um de cem e um de
mil oluns, destinado 'ao ensino pratico da
aula do electácidade, com applicação ás
minas, do curso de torse,los do cominando
geral das torpedeiras (aviso n 45).
—Ao Quartel General d t Marinha, declarando que as avarias cus idas no cruzador
torpedeiro Tup 1, polo paquete Per severança,
da Companhia do Amazonas, no posto de
Belém, do Para, devem ser prosissciamente
reparadas naquelle porto. visto s3 se poder
realizar as obras dollnitivas depois que o
navio entro para um (Lis dives ; devendo
todas as despozas Correr por coc e./ da aio
dida companhia (aviso n. 40).
— A' directoria da Escola Naval:
Respondendo o officio em que, ponderando
não achar licito que sejam adiu) tildo; d inscripção dos exame; de admi szão á matricula
nessa escola candidato . na ; condições do exalumno da Escola Prt,sparatoria e de Ta ctica
do Realengo Oetavio Samiz Guimarães desligado da mesma a bem da disciplina, de accordo com o art. 128, do regulamento que
baixou com o docre to n. 2.881, de 18 de abril
de 1891, consultou , i devia ou não inscrever
o refer do ex-alumeo coulbrine minereis declara que os candidatos nas coad .Oos indicadas não devem ser a ceei tos (aviso ti . 47)
Declarando que defrin o requerimento em
sino o capitão honorsr:o do exc. eito Mathias
Teixeira da Cunhal, J111101, 1" (Aliciai da
eretaria da Guerra, resorreu do juizo da
junta medica dessa
que não achara
seu filho Artbur lbel. to Lobo da Cunha. candidato á matricula no en : se de nrichinas
com a robustez presi 4LIxara a vida do mus
remette o paieCe da Junta do Inspecção de Argotto.
Siaste daiunLada quo o considera prompto
(asviso o. 4).
Consulta a que se refere o aviso supra
n•••••••

Muusieno da Guerra
Expediente de 9 (.7e janeiro de 1905

Ao Sr. Ministro da Fazenda, conunimicando
em additamento ao aviso n. 850, de 20 de dezombro do armo findo, ipso a disiribuiçao do
credito de 3:l$, do que trata o Me 31110 aviso,
deverá ser feita Do!egacia Fiscal no Piatihy
e não em Goyaz, como por eatuvoeo ali se
mencionou.

Sr. Presidonto da Republica— No roauerimento que, por intermedio do Ministerio
Guerra, era aviso de 9 do corrente, ;Mi
n. 120, mandastes a este tribuna!, para consultar com Seu parecer, o capitão do corpo
de 4ngenbuiros João de Allniatierque Serejo,
allegando achar-Se era condk,:ie analogaS ás
dos capitães Filoto Pires Ferreira o Ovidio
Abrantcs, aos quites so roasrem as resoluç5es
de novelaimo do 190S e do 2.2 de junho
de
ultimo, tomadas sobre consultas de 40 tribunal, pede que SO lho tornem extensivas
e .;sas resoluçõo,

Janeiro — 19-05

A Direcção Coral do Engenharia, com a
qual está de aecordo a 4' secção do Estado
Maior do Exercito, informa favoravelmente,
O tribunal, examiaando conveniontementa
o assumpto, verificou que O bem fundada zs
preterição do requerente.
Por decreto do 21 de março de 1891, foram/
transferidos para o corpo de estado-maioeK
de 1 4 classe os 1 0, tenentes do artilharia
loto Pires Ferreira, Ovidio Abrutes o o requerente.
Estava então em pleno vigor o decreta
n. 1.351,de 7 do fevereiro do 1891, que mandava preencher as vagas do tenente; dosar
corpo por promoção, pelos 2° tenentes da
artilharia e alferes de casallaria e infitntaria, legalmente habilitado', e não autorizava a; tastasferencias de 1° tenente; de artilharia e de tenentes das outras urina;.
Portanto, aouelle ; tres 1 0 tenentes foran
transferido; illegalmeute.
O; deus primeiros, tendo reclamado contra
essa acto, foram att e ndidos pelas rosoluç:sis
de 4 de dezembro do 1902 e de 22 de jullia
ultimo, que mandaram contar-lhes a antiguidade de capitas) da data oin que ter:ast
accasso a este posto, na artilharia, si não
tivessem tido transferencia illegal desta
arma.
Aa
tismida .le do posto do capitão de Flleto Pires Fereeira passou a ser contada da
31 do julho de 18j1 e a de Ovidio Abraates.
de 20 de julho de 1893, porque nestas data
tiveram access() 03 1°' ten.mte3 Francisca
Mondo; de Moraes o João Sampaio, quo na,
respectiva escala °ocupavam logar humodiata.mento abaixo danei.
Censo atenteinonte O justo que a antisnidado de posto do re luarento soja contada
tambem da data, em que elle teria tido ;tecoso na arma do artilltaria,s1 não lira fra.15.
ferido illegalmente para o corpo do estadomaior de 1° ClaSS3.
E esta data é a cru que se realizou a promoção do l e tenente Manoel do Almeida
Cavalcante, seu inunediato como 1 0 tenento.
A sua collocaçã,o na escala do capitães da
corpo de engenheiros deve. porém, obodecoe
ao disposto na resolução do 12 de abril (II
S' este o parecer que o Supremo Tribuaal
10)I1.
Militar submotto á vossa consideração.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro do 1901.—
Pereira Pinto.—C, Netto.—P. A. de 41/oura.—
Mund.—To. J. Teixeira Mtnior.
Foi-ama votos os Srs.tninistros marechal Joila
Thomaz Caotuaria, e contra-almirante Cisa..
ilido Cul llobel.
Resoluffio

Corno parece.— Rio, 1 de jaoeiro fie

190%

—Francisco de Paula Rodrigues
cisco de Paula Argolo.
-Dia 10

Ao Sr. Ministro da Faz3nda,
-KG
pagzunento das seguintes quantias:
De 893'300 ao coronel Joaquim Pedro Salgado e Dr. Giros Duarotio de Mimado (avisa
o. 9) ;
De 2:643$.500 á Companhia Cant treira.
Viação Fluminense (aviso n.12);
ia 50$ ao capitão Narciso Peixoto Lopes
e 3:416$120 a D. Antonia Viogas Gaivão.
(avio 31. 13).
—Ao Sr. .Ministro da Industria, Viação,
o Obras Publicas pedindo providencias para
que seja Nebstititido o apparelho telepimnico existenN no quartel da, maruja da In-,
tendencia GeN da, Guerra.
—Ao Supre" Tribunal Militar, rensettendo, para tomai, na consideração que merecerem, os papei& em que o tenente-.
coronel . rerorrnado Ernesto Pacheco ) julgandose com direito 0. Mis duas quetzts ou

Sia:libado Vá'
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Requerimentos despachados
ratifleargws addiccionaes ao soldo de sua
D. Maria Amalia Ribeiro de Almeida
Braga, fazendo identico pedido, na qualidado
inactividade, pede que se faça em sua patente
Capitão
Gonçalo
Corrêa
Lima,
consulta,—
as altorações necessari-ts, do a,ccordo com a
de mãe do engenheiro Manoel Ribeiro de AlNão ha que resolver.
portaria do 3 de julho do 1899,
meida Braga, chefe de secção da Estrada
Alferes
João
Baptista
Moscos),
trainsfede Forro do Baturité.— Deferido.
• — Ao diractor geral da Contabilidade da
y: Guerra, declarando que ao tenente-coronel rencia,.—Indeforido, eia vista da informação
D. Malta Rodrigues do Alvarenga, idem,
classe graduado Nor- do chefe do Estado-maior.
idem, como irmã do Manoel Gomes de Alvapharmaceutie,o de
Alferes Eduardo Nery da Fonseca, transfo- renga, estafeta do 21 classe da Repartição
bort° da Silva Ferraz, choro da pharmacia
1Io ;pitai Central do Exercito, deve ser exten- receia .— Indeferido; não se refere a °Incises Geral dos Teleg raphos.—Prove, por meio de
sivo o abono do quantitativo do 100$ desti- a disposição que cita.
justificação, qual o seu estado civil e que
Segundo sargento asvlado Felinto Caldeira seu irmn.o não deixou nenhuma outra irmã
nado a aluguel do casa feito a Fell antecossor,
Ramas,
pagamento
do
vencimentos.—
Resolteira. Além disso, provo ainda 3itle não
devoluto o mesmo funecionario apresentar
mensal mento attostado para ser aquello queira pelos eanaes compoteutc,s.
receba pensão nem vencimentos dos correi
Ex-cabo do e,spradra José Carneiro do publico; e apresente as certidões do nasci-qusntitittivo pago no Thesouro Federal.
— Ao director gera,' do Saudo, a,pprova,ndo Queiroz, inclusão no Asylo de luvalidos.— incuto do contribuinte e do ob:to do seus pites.
03 processos referentes ao fornecimento do Indo ferido .
Antonio 1SE:iratins de Olivoira, nomeação
viveres, a.dventicio; e caix5o; ftmebre; e serDirectoria Geral da Industrio
vir. ° do, roupa lavada, ao; lio spitaes militares do pharmacoutico adjunto.—Aguardu upporEcpediente
de 14 de janeiro de 1905
de Manáos, duranto o soou siri) findo, e de tua idado
Soldados Francisco Bispo de Assis e ,Tosá
Porto Aia:ro, no actual semestre, sendo que
Ministerio da Guerra que
em relação a est ; deverã,o Sai' feitas as mo- Francisco de Souza, pagameato da gratifi- foiDoclar
já adC. :ztdr o chefe do districto taeoracação.— Indeferida, por ja toront recebido,
dificações que se indicam.
placo de Matto Grosso a receber do cheia' da
— Ao intendente geral da Guerra, fixando, em ospecie, as peças do fardamento do que cor-missão militar de constimeção de linhas;
cogita
a
observação
G°
da
ta,hella
n.
1
em
para o actual semestre em 011 o valor da
telegraphicas naquelle Et tilo não só a estadiaria do; itiutnaos da Escola Proparatoria e vigor.
Aluinno José Novaes, licença para prestar ção do Forte do Coimbra, a inaugurar-se,
de Titetica do Po,-to Alegre.
Como tt,:nb001 03 115 kiloinc,, tres de linha
— Ao general do 'origasla Luiz Antonio de exame vago.—Rolueira. opportunamente.
Soioa do Mendonça Re4o Barres. Adhemar coastruidos de Corumbá ao referido forte.
Mudei ra 3, declarando que são nomaralos para
constituir uma couunis são que, sob a sua Tau!ois de Mello, Sylvio Lassa da Silveira
Directoria Geral de Obras e Viação
pro3iitencia, devera elaborar, com a possivel Caldeira, José Antonio de Oliveira Monteiro,
brevidade, 03 projectos do reorganisação do Luiz Armando Miei' e Cyro Gonçalves,
Expediente de 11 de janeiro de 1905
exercito o do casino militar, 03 seguintes licença para se matriculai eru.— Indeferidos,
Remetteu-se
i Prefeitura do Districto
em
vista
dos
termos
da
lei
do
fixação
do
&Boinas : coroneis Emygdio Dantas Barreto,
Federal cópia da informação pre stada pela
de infantaria. José Caetano de Faria, de ca- forças.
Soldado Gilberto Martinho de Moraos, Inspecção Geral das Obras Publicas sobre a
l-aliaria e Pedro Ivo da Silva lleariques, de
pedida peia mesma, prefeitura
artilharia, tenente-coronois Gabriel Salgado licença para prestar exames vagos.-- Inde- transfeeencia
reservatorio do Alto da Boa Vista, no
dos:3antos, do estado-maior, e Dr Ismael da ferido, em vista da informação do comman- do
curato de Santa Cruz.
Ronha, do Corpo de Sande, e major Pedro diante da Escola de Porto Alegre.
-Roberto Gabriel da Fontoura, certidão.—
ferreira Noite, do corpo de engenheiros.
O Ministro de Estado da Industeia,, Viação e
Passe-se.
— Ao chefe do Estado Maior do Exercito
O mesmo, entrega de documentos.—Entre- Oba; Publicas, em nome do Poesiden t e da Re• Concedendo liceoça
publica, considerando que presentemente sãt
Ao alforea do 15') batalhão do infantaria gue-se medi tnte recibo.
Sophia Maria do Almeida, liberdade do seu desnece;sarios o; serviços da commissão
fiulpicio Sotter Cordovil, por seis mezos,
consultor technico-civil junto ao cominando
marido.— Indeferido.
pata tratamento do saude
Tenente-m-0nel Carlos Frederice de mes- do 2• batalhão de engenbeiros,encarregado da
Ao cabo do esquadra Antonio Baptista dom
ião da Estrada de Ferro do Porto Me:Santos o ao soldado Randolpho Gomes de quita , consulta --JÁ foi providenciado em conclu
gre a Uruguayana, resolve dar por finda a
incluidos no Asylo do Invalides da Pa- aviso n. 2.201, do 20 de outubro.
Capitão graduado Nuno Cabral Godolphim mesma commiesão.
tria, para residirem com as vantaveni que
Rio de Janeiro, 2 de janeiro do 1905,—.
tem no 111031110 Asylo, este no Estado da Bahia o tenente Joaquim, Ferreira Prestes Junior, Lauro
.Seoeriano
petulante, do corpos.— Não ha que deferir.
c rauollo no do Sergipe.
Alferes João Carvalho Borges Sobrinho,
Declarando, em solução á duvida suscitada
Requerimento despachado
ma repartição a Sall cargo, quo, de accordo rectificação da data do seu na.cimento.—
com a roselução de 22 de junho de 1901, devo Apresai' te certidão de baptismo original.
Dr. João Maximiano de Fi gueiredo, tenroAlferes veterinario Jus Alexandrino Cor-a. antiguidade do posto do capitão Ovidio
Abrantes ser cantai t da data em que teria rêa, permissão para consignação.--Indefe- condo de novo mi venda ao Governo os terrenos e aguas da Se. ro, da Quitandinba.—
tido acce,aso na arma do artilharia, si não rido.
Sargento-ajudante Ladislatt Vieira Façanha, Indeferido.
tivesse sido transferido illogaImente desta
arma, fazendo-se sua collocação na escala por seu procurador João Joss de Almada Saldos capitães do corpo de engenheiros, do danha, pagamento do vencimontos.— IndeDIRECI'ORIA GEIUL DOS ConnC103
-accordo com a resolução do 12 do abril de ferido, a-isto que somente ao alferes quartelmestre do corpo, a tale pertence a praça, é
190 l
Directoria Geral dos Correios—Sub-DireMandando servir no 250 batalhão de infan- que, compete receber a importancia
ctoria—Circular n. 32—Rio do Janeiro, 13
taria o alferes-ahunno Cicero Baeta de Faria, titulo.
de 1905.
Ex-veterinario Firmino da Silveira Belfo, dejanoiro
aluo se acha no 3') regimonto de artilharia.
E' condição essencial para admissão em
cancellamento
dr.:
nota
o
ficar
sem
effeito
Nomeando o alferes da 31 0 batalhão de
qualquer cargo do correio que o nomeado
•fantaria João Alfredo do Mattos Vaniouo en- sua demissão.—Indeferido, em vista do pa- seja pessoa m tnifestamento probidosa e sorecer
do
Sr.
chefe
do
Estado
Maior.
carregado do deposito do artigos bellicos na
a qual não peso a mais levo swpoita.
Firmino Feliciano Feijó, equiparação do bro
capital do Estado do Pará.
porquanto pelas suas mãos vão transitar, sob
vencimento m.—Indeferido,
Permittindo:
formas de correspondencia, as
P. Camelia,. proroaação de prazo , para zu diversa;
. Ao capitão do corpo de engenheiros Alalto; interesses publico; o particularea
fredo crescencio da costa gozar no Estado apresentação de proposla.—Prorogado por mais
resguardados apenas pela fragilidado dos rolo Maranhão a licença que obteve para tra- 10 dias.
spec tivos envoltorios.
'lamento de mudo
Assim, e para que as disposiç5es do artigo
Ao; pharmaceuticos adjuntos Drs. Arthur
13 do regulamento em vigor possam tal
Ministerio
da
Industria,Viação
e
Simeão da Metia o Francisco Antonio Roo mais rigoroso cumprimento, recommondo
drionos Saltes Filho, bem Como as medicas
vos que desta data em deante nenhuma no
Obras Publicas
adjuntos a que se refere o talogramma do 27
meação seja feita antes que o condida!:
.do mez findo, do commandanto do G')
evidencia--.-sem projuizo das oxigenDirectoria Geral da Contaliilidade
(cicio militar, virem á Capital Federal, afim
cias regulatnentares— por meio do attesta• Requerimentos despachados
de se inscreverem no concurso para prados da pessoas notoriamente qualificada"
enc i limento das vagts existentes no quadro
que podem do-empenhar com a honostidado,
Dia 13 de janeiro de 1905
do modicos do Gi classe.
e zelo indispensaveis as fwacçi'asa da
D. Maria dos Santos Cardoso, pedindo os criterio
, Transferindo para a Escola Preparatoria o
novo
cargo.
de 'futica do Realengo, a matricula do ;Cu- favores do montepio, pelo fallocimento do
e fraternidade.-0 director geral.
mn) da do Porto Alegre Catão Pereira de seu marido Jo,é Ribeiro da Silva, carteiro J. Saude
C. dJ Miranda e Horta. —Sr, adminWtradof
conlbrme pediu o coronel graduado rural da Administração dos Correios do Dis-, 1(10st:u1ules
do..,
• João Leocadio Pereira do Mello.
tricto Feitorai .—Deferitio,
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AGRICULTURA.
flUolestiass,
mento das lAr,tujeiras

(Continuado do n. 11)
Tit.s.TAmCNIo
Convolan lo para outra ()Talam de can i In: rações, visto como o que inaiS roleVa a3.SUillpt0 é o seu lado pratico, que é, silo raro,
negligenciado, na plural:dada dos casas, por
• falta de experiencias pacientomanta conduzidas o criteriosamente aca'avlas, tenhamos,
agora, em conta—os prOeeSsos e rocuM s 'lu
que precisamos lançar mão para podermos
:dar ás arvores doentes o tratamento capaz
de rastaural-as, destruindo, com precisa alia
carias 03 elementos pernic:asios que amesquinham a sua !brça, vital e bastas vezes lhes
acarretam um anniatatrusnto completo.
Bem nàtavois sào os pragress os que a
phytopathologia tem feito nos ultimas 20
asmas. sabretudo na Europa, o particularatento na Alemanha. Ma, si as principana enfermidades que atacam, deformam.
amofinam e dostroein as plantas cultivadas
estão ho;e, em gratula parto, estudadas o
sciesniticamen te conhecidas, os meia do
em-a:tirar ta s males, força é e mvir, não
tem aeompan!nado de perto e no mesmo nivel
aquela saurado e pertinaz estudo, que, entretanto, tem, hoje, nos Estados Unidos da
Amarlca do Norte, tomado admiravel juramento pratico; de moda (1ue, pôde dizer-se,
é dali que s) icradiam, actualment,e, as
mais Iblizas desoobartas, graças as quaes
cultivadores do todo o universo conseguem,
passou tem este, 'notar com real vantagem
contra Lautas doenças e tão tenebrosos
qua, outrora, tornavam quasi impossivel, mesmo cm re.dis naturalmente
ad;muadas, o cultivo remunerador de não
pequeno numero de vegeta :s uteis ao homem,
íts industrias o aos atilo; Ve9 domesticas.
Nas publicaçõsss precedentemon te citadas
- temo ; já., em diversos artigos. indicado aias:tos
me;os que são emprazados com proveito contra enenimid ides o insectus damninhos ás
plantas cietaa
Com relação ás doenças das laranjeiras o
03 ininti:.;03 que acabamos do enumerai:, com
quanto sa,am muito (inferentes as modaldadas phytopathceo ;doas e especíes, todavia,
ponde:ia:1a a cri] cacia. do tratamento, todos 0>
meios ou processos exequiveis e effectuosos
cif anase, pura e simple meato, nisto : putveri.wer as arvorei doutas ou infestadas do
parasitas animaes.
Diversos siio os montados recommendaveis
para a; intituladas puiverizaçõcs, que se
fazom po p via soma Ou por via hu In ida.
Mas, ante 3 de tudo, apuar da excellencia
dos resultados obtidos innumeras vezes e em
diversas circumstancias, o tratamento das
arvores doentes seria muito mais facil e
simples, reduzindo-se, do re sto, a uni numero
limitado de casos, si a agricultura já pudesse,
remontada a, sua. maior altura do prestigio
como força pote:leia do riqueza incomparava', contar sempso com a acção intolligento e dec.siva dos altos poderes
administrativos, que deviam, por meio de
leis adesuadas tis circumstancias locaes, prótoar sériamente as culturas contra a invasão do tamanhas o temerosas pragas que nos
voem de tanta parto.
Modestos postos de observação e exame do
sementes,nructos o plantas vivas importadas,
a exemplo dogue se faz. nos Estados Unidos,
com feliz resultado, providos apenas do naceSsario material. que Se reduz a pouco mais
de algumas bombas o a,pparelhos de desinfecção e fumiaação mediante o ,gaz acido
Isairo-cyanico,seriam sufficientes como meio
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do protecção á lavoura contra as importae consequente propasação de inSeetog
tarriveis e molestais perigosas, que, entre
110g . Vão já tornando quasi impossivel a cultivação de certas arvores fructiteras. das
mais prados is, de origem norte-americana
ou eurnpea e. o que é prior. até de algumas,
não monos primorosas, das climas francamon a; tropi MOS.
O bom e Coldad):0 trato cultural das arvores, d:sde, a piau eira ida te, as podas, o;
decotes, a ; e saoalleas. a estadruagent, °opor-tua:IS Ciem weeticadas. o a.s 0411.1111açnW
feitas com adubos apropriados e em quantadado proposcional á idade delas:muito concorreriam para livrar ou preservar as arvoras fructifesas de enfermid ales o parasitas
aniniate, que inopinadamenta appareoem e
vigorosamente at tcam do preferencia as que
se acSain d:bilitada; em consequencia do
abandono a que estiveram votadas ou de
unta nutrição demasiado parca e bastal Vezo incompleta, sinão constitutivamente defeituosa.
Infelizmente, a cultura das arvores fructiferas, entre nós, deixa ainda muito a desejar a todos os respeitos.
Ainda hoe—parece exaggero— prevalece o
erronoo conceito de que não ha necessidade
de serem estrumadas as arvores de pomar.
Esta esquisita ou aspecio ;a opinião.para, a não
classificarmos do nutro modo, parece emanar
do facto de existirem arvores fructiferas que
se mantem constantemente em tal ou qual
pé de prosperidade e producção,independentemente de qualquer adubação, e da crença,
antes crendice, em que muitos estão, de quo
as arvores fructiferas que toem produzido
planturosas colheitas, durante una ou dous
amam. devem descançar durante igual espaço de tempo, sendo ia/piau/esteia promever
nova producção por meio de adubos.
Este raciocinio não Se itica nenhumamente; porque é litteralinente falso. Não ha
entra as arvoras fructiferas o as outras p:antas, que todos roconhecem que necessitam de
eatrumação, ditTeralça essencial, relativamento ao phen an mo de sua nutrição E si
as leis physiologicas geraeS são as mesmas
para todas as plainas, as mesmas c ismnutavais são tambam as leis da restituição, que
são ainda mais rigorosas para as arvores do
que para as plantas annuaes. As ar, ores
não dão sómanto fructos, em cuja formação
cens miem, é verdade, quantidade relativamente pequena de material organico
ou nutritivo ; necessitam de grande:i quantidades do elementos de nutrição para o
seu lento e prolongada crascimenta ou desenvolvimento durante todo o periodo da sua
existencia, ás vezes bem dilatado.
De maisnodos os terrenos não são igualmente providos dos princípios uteis neco.ssarios a
uma vegetação exuberante, sem d?sfal tecimen to ; o é obvio que, em casos tae4,
Se, irrevegavelmonte, a restituição dos
elementos deficientes ou ausentas, som 01
qUi103 a arvore não adquire todo o seu
crescente vi-vi', nem aquela força do resistencia que a Ode tornar apta para opper-so
ás influencia; noceates extoriorea ás injurias
do tempo o aos ataques dos inimigos mais formi laveis.
Não ha, absolutamente, razão para que as
arvores fructiferas, submettidas a um bom o
intolligento regimea cultural, não doem,
todos os anilo>, &actos copiosos ou pelo menos do alto primor; salvo, tão somente, a suporveniencia de circuita stanclas fortuitas,ou
alguma manifestação da periodos meteorologicos vicissitudinarios.
Uma arvore frua:Saa cultivada com zelo,
e que dispõe, por Joetro quadrado do terreno, segundo os calcit:os o experiencias de
Barth° Steglich, de 17 grms. do azoto, 5 de
acido phosphorico, 22 de potassa e 40 do cal,
0504

todos os e:ementos de nua is
trisitio naco isarios [Ara uma producção !abundante pala s o; annoa e, o que mais re,..;s1'
leva notar, adjure um tal poder da resis-ssa
tenda que, só em condição+ anormaris, incogitadas ou muito excepcionaes, poderã
facilmente attingida pelos inimigos nauannualmente tem

rags.azato lhe estimula a vila. porque
favorece o creacimanto, o desenvolvimento
do lo lho e a expan sibi l idade ou multiplicação
das talhas e mal; partes verdes, a que dá
uma bala, côo accentuada, em consequencia
da actividade do unia perfeita assimilação,
que então Se estabelece.
O acida plicaphorico dá á arvore a sin
força fecundizanto, auxilia a sua florm:. e
dispiSe as forças organicas para a formação
do; fruc.tos.
A potassa dá ao crescimento a sua fortaleza, o assegura á vegetação todos Os does
naturaes de suas louçanias. O lenho se fortalece e adquire consistoncia para affrontar
mudanças bruscas do temperatura, os rigores
das geadas e os ataques incess.intes dos ini11.14os do toda a espeee, que luctain,
volta, pela propria existem:ia.
O aroma dos fructos torna-se mais intenso,
som ir além da suavidade que tanto nos
agrada; o sua coloração adquire tons variegados e esbatidos quo os fazem belos, mesmo
formosos.
A cal, finalmente, emprestando á potassa.
uma parto do sut acção, coutribuo para
augmentar nas arvores o poder de resistencia
a todas as intasvonções natinittes que poderiam ao mesmo tempo co;nprometter-lhea
existencia o a producção, tornando, pelo
contrario,os feudos mais 6apidos, mais doces,
mais apreciavels, e cooperando para a formação do; caroços o das sementes.
Caie ao meaos, na falta de adubos chimicoa,
pra tiremos manter a boa vegetação das
arvores fructiliwas, dando-lhes, um armo por
outro, esterco animal, que, além de fornecerlhes os quatro elementos da nutrição, melhora as qualidades physicas do solo do pomar,
facilitando do ;ta guiza a circu'açãu dom
rinciplos dissolvidos nos liquidos torrestres
portanto, a sua utilização pelas raizos.
Fortaleçamos as arvores o teremos tornado muito mais simples o fiel o seu em.tamanto, quando forem salteadas pelos parar
sitas. precedentemento que 03 tratamentos das laranjeiras atacadas por coccidaa
são feitos medante puleeriJações, a que as
reduzem quasi todas os mathodos preconizados, tanto por via 'tumida, como pos via
secca.o
Não oltaremos a falar neste boletim,
miudamente, desses a.pparelhos e multados
já descriptos ( • ) em outro legar e por mala
de uma vez.
COMO todos O; parasitas, atrás enumerados,
são combatidos do mesmo modo, o, como do
todo; os pr000>sos fuceis, o que parece sortir
melhor resultado é o da applicação da emulsão de kasozene; dello é (lua fatiaremos, aqui,
especialmente.
Em casos isolados ou especiaes, 09 arboricultores trem lançado mão de muitas :Urmulas, entre as quaes esta:
Sabão preto
2 kilogrammas
2
Petroleo ......
Agua
10D litros °
que é applicada por meio do um puiveraador dorsal, dopois do uma boa poda
das arvoras atacadas pelos piolhos ou
outros parasitas, para facilitar o tratamento, a qual tem dado bem resultado, extinguindo não só as coccidas, como tambem.
fumagina.
As formigas que vivem nas arvores doentes tambem desapparacom desde que lhes
falte a preza appetecida.
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Com citas não devem preoccupar-se os
aseeoricti/tores.
iSrnalian to existirem piolhos nas arvores,
a testarão, sempre, a; formigas.
Assim. tambem, emquanto hotivar lacanium
OU qualquer caceais on (pia produza
fumagina, esta persistra,a despe:to do todos
o» tratamentos.
Sela 03 parasitas.. laranjeiras não terão,
pois.. mais , fumagina, nem ses rã.o perseguidas pelas formi gas. que se mudarão para
outro lugar onda encoatrom o sou alimento
prudi ioe
A einulsãa, do, keraacrie consta, para o
e.o,. do
8 litros
liorozene
•.
250 grms.
Sabão urdiu Iria
4 litros
Agua
E ' ta fórmula tem sido experimentada no
-Ins 'Meto, produzindo bom re•ultado.
Antes dó tratenanto pela pulverização
com o liquido obtida da emulsão-, o arhoricultor deve limpar bem o desbastar convenientemente a copa das arvoresaloan te% afim
tio expor á luz o ao ca'or os Or403 atacados
parasitas.
Alet1113 team infundado C3C111pu10 em submettel-as á poda. As doentes, para o tratamento, devem necessariamente, ser podadas
mai nonhurn inconveniente ha em o serem,
tamboris, as plantai sã•s e, com maioria do
razão, as inuito ramalhudas e vigorosas: Os
Tadia1e: devem ser cortados ; dovem ser aparadas ai pontas eeccas dos ramos ; os galhos
doentes par cryp togam° 3 sambem devem ser
e:iminado3 e queimados.
Entretanto, não se trata de snbmetter as
Taram:eiras sãs a una regime,' de podas systematicas, qual o que pravalecia na viticultura.
Depois de de deitadas as lar:In:eiras doen.ce deve-se. COM' uma escava de cabe/!os bons
rios, lavar o s galhos grossos e o tronco. Imocurandie com outra escava de cabollos
mais brandos, lavar bem, com aeua forte de
sabão, ai bifUrcasuieTe concavidade s do lenho,
nas quztes pod2m existir germens de parasitas animaes e fragmentos de fumagina.
Deve-se invadir que, durante esta lavagem, a agua de sabão caia e se infiltre no
ma) ao pé da arvore; e, para serem evitadas
as consequencias deslhvoraveis do trabalho,
cnivein que, ates', ponha-se uma camada
dó palha ou capim secco. sapo ou barba de
bode, por exemplo, em volta da arvore.
Feita a lavagem, será removida a palita.
Depois di ;to, procedo-se ao tratamento.
geral com o fins do extinguir os piolhos ou
parasitas e, com elle% a fumagina; porque
é sabido, repitamol-o ainda, que e ta apparece nas folhas indutadae de fina camada
de uns liquido assucarado pelos. insectos
gila o segreeam.
Vajamoa, porém-, como se prepara a emulsão do kerozene a applicar. O sabão (250
grams.) d • cortado em fatias muito finas o.
posto em agua (1 litros) a ferver, em vaso
que se conservará no fogo, até, que todas as
fatias se desmanchem.
Isto feito, retira-:e do foeo o vaeo, e ao liquido de sabão, em quanto está quente,
ajunta-se o kerozene (8 litros), mexendo-se
tudo muito bem, em todas as direcçõ- es, com
Uni imite° de mad !ira ou caner do pao.
E' preciso que não se levantem labaredas
do fogo, as quaes poderiam ocasionar algum
acsidente; e. para prevenil-o, envida que
a operação fosse feita sobre baeos de carvão
in s ndcseente, que deve sempre substituir a
quaesquer accendalhass
a' medida quo vae ie esfriando e tornando
unia cór d nata, a mistura vae tombem ad(1) AIèni dos .rol. do Inst. Agr.,, leia-se o
•Boi. da Agr.,» deste anilo, ns, 4, pag., 211229: e 5, pags, 291-298,
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quirindo a consistencia desta: e, logo que
iesten completamente fria, pódo ser passada
•para uma lata, onde será conservada sem de•teriorar-se.
• Deita se tomará, deeada vez que se quitar
pratica;' urna pulverização, a parto: qpia
. parecer bastante,. ajuntando-se-lhe,, caso- seja
aiecossario, um pouco de agua sufficienta(10•
:parte,s do cada vez), agitando-se.bem a calda,
então obtida.
, Tal é o • liquido que se applica aalarastoiras
• por meio de um pulverizador dorso.1..como
;os adoptados usualmente pelos viticultores;
e que entre nós são • encontrados no
cominarei°, os quaes, pela graduação do
chamado bico de Riley, produzem. um jorro
'forte que se desfaz em fino nevoeiro, que deve
envolver tola a arvore; para cegue o aparador mudará de lagar e dirigirá ajorro em
todas as direcções, tanto para dentro da. copa
da arvore, corno extoriormento.
Esta pulverização, para produzir bom
&feito, dava, ser feita em dia claro, de sol
forte o em hora em que a atmospliera esteja
tranquilla. Isto ó praci :o, não só para que
•as folhas não sejam damnificadas pela con•servaçã,o do liquido, por muita tempo, em
sua superficie, sinão . tambem para que elle
soa applicado exactamento- nas regiões da,
soadas',
Com semelhante tratamento, que poderá
ser repetido, nas mesmas condie5es, 30. ou.
40 dias depois, si neceisario, as laraa'eiras
ficam livres dos parasitas. c, por meio de
ligeiros decotes, sendo precisos, completamente reetauradas.
No fim de. 20 a 30 dias a; formieas, por
falta do seu alimento preferido, que são. os
piolhos—Aphidcs formicarum vaccae; dism-o
Linneu—mudam de habitação; e então, si as
arvores tecia já um aspecto lisonjeiro, convem escavar-lhes a terra em volta, o estrumai-a. O estrumo, si for adubo chimico,
divera ser midurada com terra apanhada
em ouira parte, atirando-se • para longo. a
que foi extrahida dos pés dar lama:0'1,as.
No caso de se empregar eeterca de•orieem
animal, é preciso que elle eite,i a bom curtido
e, ainda assim, ajuntar-Janto um pouco do
cal, que deverá ficar bem intimamente mis-•
tosada com o aduba.
No Boletim do Inst. Agronomico, do 1800,,
pags. 780-783, já descrevemos o modo . do
operar noste caso; pala que para. alli remettomos o leitor curioso ou interessado.
Como se vè de tudo quanto acabamos de
expender neste artigo; tens a arboricultor,
necessariamente, de procurar entrar no
conhecimento de muitos factos alheios á
siinpiee pratica material de lançar mi terra
as mudas de laranjeiras, confiando o resto
á natureza, como é costume, na crença
arranca, em que muitos andam, de que -a;
arvores não exigem ou merecem o mimo
cuidadoso trato e a mesma perasição do cultura que as outras plantas imperiosamente
reclamam,
C. Ultra.

SECÇÃO JUDICIARIA
Supremo Tribunal

reacval

4' SESSÃO ORDINARIA EM 11 DE JANEU1.0
DE 19'i5

Presidencia do Sr, ministro Avia° e Castro

Ao meio-dia. abriu-so a sessão, achando-se
presentes os Srs. ministros Piza e Almeida,
Macedo Soares, Pindalliba. de Mattom, Il. do
Espirito Santo. Ribeiro de Almeida, João
Pedro, Manoel alurtinho. André Cavalcanti,
Alberto Torres, Epitacio Pessoa o Oliveira
Ribeiro.
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and%

' Deixaram de comparecer os . Srs. ministroa.
;13ernardlno! Ferreira, Luc'so da Mendonça, s
:João Barba/lio, por se acharem em g,oso do

; Foi lida e approvada a acta da. sessão ante-.
•rior e de ancliado todo o expediente sobro a.
,mesa.
JULGAMr..NTOS
Ilabeas corpus
N. 2.2 .12—Capital Federal—Relator, a Sr..
Ribniro de Almeida ; paciente, Francisco
Paulo Chrispim.— FoFconccd . da a ordem do
habeas-corpus para. comparecimento do paciente na. proxima, sesião ordinaria, prestados 03 necessarios esclarocimentos p2:o delegado de policia que. ordenou a prisão, unanimemente.
•

Appellar(7o commercial

821— Capital Federal— (Sobre embargos)—Relator. o Sr. João Pedro ; revisores,
os Sese Manoel' alurtinho e Andial Cavalcanti;
embargante, a Companhia Lloyd Inglez ; embargado, Ciaudino Corrêa- Louzada..— Não se.
tomou conhecimento dos embargos, por apresentados fóra do prazo legal , unanimemente.
Remela crime
N. 150—Capital Federal—Relatar, o Sr. Alberto Torras; recorrente. o 2 0 procurador
seccional do District° Federal; recorridos, O
Dr. Alfredo Varela O outros.— Deuesa provimento ao recurso para mandai' que o
a quo receba a denuncia. nos termos em que
S:3aolta, et:o:1U% os denunciados civis; deixando
gila, os indiciadas militaros sam processados
e julgados no fôr° militar. O Sr. Alberto
Torres deu provimento ao recurso para que
o juiz a quo =At a denuncia, rosalvada
cámpetencia do; tribtmaes militares para e
processo e julgamento dos militares pelos
crinna militares calmosos c.nn o crime
o . a do Juizo Federal liara o dos militares pelo crime do art. 107 do Codigo Penal
Com., devendo o , procurador da Republica
additaa a denuncia para incluil-os. O Sr. Macedo S iares neeou provimento ao recurso e
confirmo,' o despacho recosrido sa para MUmar a comaetencia. do Juizo Federal, quer
para os civis, quer para os mililares que
co:nmotteram o crime politica de que se
trata. Os Srs. Manoel Murtinho e João Pedra
negaram provimanto ao recurso.
IVSTRInticr)E 3
de pajeei°

Aggravo

N. Ô03—Capital Federal.— Aggravanto,
União Federal ; ageravado, tenente Virei' io
dos Reis Arau;o Góes.—Ao Se. miniitro Manoel Murtinho. •
Appdlaçães eiveis e comm2rci«es
•

N. 1.070—Capital Fdderal— Appellante,
União Federal e appoliadas, Joao
Itarthe e outros. — Ao. Se. m:nistro João
Pedro.
N. 1.071—Maranlao- — Appallantes, Jorge
& Santos ; appel'ados, D. Ihmriqueta do
Castro Reis. -Pereira e outro 3. — Ao Sr. ministro Manoel alurtinbo.
N. 1.072— Capital Federal— Aopellante,
João Leopoldo Modesto Leal (conde Modesto
Leal) ; a União Federal.— Ao Sr.
ministro André Cavalcenti.
N. 1.073—Capital Federal— Appellanto, a
União Federal; appell ada. o Barão de Lucena.
—Ao Sr. ministro Alberto Torres,
N. 1.074—Capital FraleraL—Appellante a
União Federal; appallado, D. Finre.cia M.
Ribeiro Faria.— Ao Sr. ministro Oliveiee
Ribeiro.
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Appellação crime

NOTIOIARIO

N. 221 — S. Paulo —Appellantes, Adolpho
Tomazi e Vicente Bononi ; appollada, a ,,t(3Tribunal do ContAs — S;-;são
' tio. federal. — Ao Sr. ministro Herminio
°Minaria em 13 do janeiro da 1905—Prodo Espirito Santo.
sidoncia do Sr. director Radol piano PadilhaRevisões crimes
Representante do Ministorio Publico. Dr.ThoN. 957 — Rio Grande do Sul — Peticiona- maz Cochrano—Secretario, Couto Neves.
Presentes 03 Srs. sub-directorcs J. M. da
olo, Francisco Wielandt. — Ao Sr, ministro
Silva Portilho e Dr. Francisc.o Machado,
André Cavalcanti.
N. 958 — Rio Granito do Sul — Peticiona- exercido interino dos cargos de throd.or, esto
ria Ataliba Machado Telles. —Ao Sr. mi- da 1 , directoria o aqualle das 2 a e 3' directorias, foi aborta a se i.SãO.
nistro Alberto Torro3.
Relatados pelo Sr. suboliractar J. M. da
PASSAGENS
Silva Portilho:
ãlinisterio da Fazenda
Apnellações eiveis
Avise;:
N. 997 Ao Sr. André Cavalcanti.
N. 105, de 30 do d.,zambro ullimo, o2Ns. 1.021 o 1.030 — Ao Sr. Ribeiro de viando o doerá° is. 5.-113, da, me,:;re e dita.
Almeida.
que abre o credito supplemeataa do 10:0o0,;
Embargos remetlidos
á, verba 22.-0 tribunal ordanou o ca.opoN. 1.032 — Ao Sr. Ribeiro de Almeida. tente registro.
N. 2, do 10 do corrente., com o; decretos
Homologações de sentenças estrangeiras
N. 408 o 40 — Ao Sr. André Cavalcanti. ns. 5.110 o 5.420. do 7, que abrem os Preditos do 50:308$776, supplementar á verbaN. 412 — Au Sr. Pindahiba do ãlattos,
- Alfandagai — do exercicio do 1001, o do
Appellação crime
24:389$031, em ouro, o 013:31693, em
moeda-papel, para pagamento de dividas do
N. 203 — Ao Sr. Manoel Murtinho.
exorcicios
findos.-0 tribunal mandou re g is&Visa() crime
trar os creditos, devendo o do 913:31O$793
sor applicado do accórdo com a rotação dai
N, 954 - Ao Sr..João Pedro.
dividas constantes do decreto n. 5.420.
COM DIA
Officio n. 781. da Affitillo.vt ml, R19 do JaApellação eiva
neiro, de 21 de dezembro findo, com a cópia
contracto offectuado com Angu ;to Gomes
N. 891—Relator, o Sr. André. Cavalcanti. do
da Moraes. para realização do onncraoS na
Embargos remitidos
lancha Gilleerio , pertencente á dita repartição.-0 tribunal deixou do re g i -tear a conN.037—Relator, o Sr. Pindahiba do Ma tto
tracto, por não se mencionar o tempo de sua
Acção originaria
duração, nem a consignação da verba á
conta da qual tem de correr • de:pez:a, bom
N. 8—Relator, o Sr. Ribeiro de Almeida. assim
por não ter sido approvado pela Sr.
Mini 4,ro tia Fazenda.
Revisões crimes
In forinaCios da 2" Sub-Diroctoria de ConN. 014—Relator, o Sr. Oliveira Ribeiro. tabilidade
do T110301/e0 Federal. de 17 do noN. 033—Relator, o Sr. Ribeiro de Almeida. vombro,
21, 22, 23, 2-1, 20, 2.) e 31 de doNs. 531 o 891 — Relator, o Sr. Macedo zombro 20,
findo,
I, 2 e 3 do corrente, sobre
Soares.
CtiON1,58ãO, á, conta do exercido da 1901, do;
Levantou-se a sessão ás. 3 1/2 horas da
tarde.--0 secretario, João Ped).eira do Coutto credito;
Da 2:500$ á Delegacia Fiscal no E azula da
lerms.
Balda e do 231,316 á no da Peraambuea para
despeza; da verba, 30'
Procuradoria Geral da Republica
De l9:0425;300 á no Estad da Paraná,
AUTOR DESPACIIADOS EM 1 - 1 DE JANEMO Dr.
61:333$ a no de Minas Gera ,g . 2:000,; á no
1905 PELO SP,. MINISTRO PnOCIMADOn OU- do Rio Orando do Sul, 73:5:-f7;$3o0 á w] de
nAL DA REPUBLICA, DR. EPITACIO PEsSOA
Sergipe!, l-1 1: 5 1 5 $ á no de S. Paulo c310:005$
á no de Pernain'mco, para as da vePi l a 4'
Appcilação a:cot
Do 1:8008 á na Estado da Mato Graoso e
N. 1.002—Capital Federal—Appollante, a 15:000.$ á no do Paranii,para as da vera 25';
UniIia Federal; appellada, a Companhia Sul
Do 3:8705; á no do Sergipe e 1:380 á nu
America.
do S. Paulo, pira as da verba ro
Do 135$ á no Estado de Santa Catharina,
homologações de sentenças estrangeiras
á no de Pernambuco o 3j0$ á no do
N. 435—Portugal— Requerente, Jose An- 3255;300
Paraná, para as da verba 22"
tonio Carvalho Guimarães.
Do 27:122$515 á no Estado de Alagoas, para
N. 412—Portugal— Requerentes, Bernar- as das verba; 5°, G°. 16°. 17° o 23';
dino Mondes do Oliveira e outros.
De 9:1075;308 no Estado de S.Paulo o 400$
• Recursos ewtraordinarios
á no do Rio Grande do Sul. e 113$221 O no do
N. 397—Minas Geraes—Rocorrenta a Ca- Santa Cathavini, para pagamento de dividas
mara Municipal de Palma; recorrido, José do exercidos lindos de que são credores a
Companhia Mocanica o linportivbra do São
Franci:co da Silveira Carvalho.
N. 398—Minas Gora.es— llocarronte, Oli- Paulo, o 4° eicripturario da Alfandega de
veira, Vali° S‘ Comp.; recorridos, os herdei- Porto Alegro Antonio Bazilio Silveira Junior,
e Otto Golbolto;
Tos do Faustino Rodriguos Campos.
Da 241$927 á no Estado do Parará, para
Recurso crime
dospezas d a verba 10.;
N. I49—Alagaas—Recorrenta Manoel José
De 18:120,3110:1 no Estado da Balda, para
de Satit'Annao recorrido, Salatltiel do Paiva. as das verbas 5' 6°, 7", 8', 9°, 10'. 10° e 173;
De 27:915$150, eia ouro, á Delegacia do
Revisões crimes
The;ouro Federal em ',ondeai, á, conta do
N..800—Minas Games— Peticionarlo, Ca- credito extraordinario aberto polo decreto
-semiro Machado.
n. 5.3.51, de 22 do outubro do 1004;
N. 920—Minas Goraes— Peticionaria, NaDe 605:517$500 á Delegacia Fiscal no Estado
:sacia Maria do JOSIIR.
da Bahia. para despezas das verbas 3, e 4'.
N. 939—Capital Federal—Petieionario, GoDe 17 de novembro proximo passado, referaldino Montalvão.
rente ao pagamento pela. verba (Execeicios
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Findos * , da quantias do 265$647 á Companhia
Cantareira e Viação Flinninen zo, do fornecimento de agua á Ilo;pedaria, de Immigrantal
da Ilha das Flores em 1898.
O tribunal autorizou o registro do pagamento da quantia do 265g;617 e da distribuição doi mencionados crodito3, feitas as devidas anntillaç5es.
De 23 do novembro proximo findo, concernente ao pa gamento pela 11103111a verba, da
imporlancia do 200$ a D. Francisca Luiz
Rodrigues Muita, de quantitativo rara funeral ou luto não rocobolo em. 1890.-0 tribunal converteu em diligencia o julgamento,
para pedir informação sobro o nome da eradara, constante da relação das dividas.
Da 5 do dezembro findo, sobra o paga=ato, pula sobredita verba, da quantia do
010$110 a D. Maria Fausta do Souza Ribairo,
de peasões do montepio que deixou do receber em 1903.— O tribunal foz registrar
aquello, quantia, como credito di4ribuido
Delegacia Fi,cal no Estado do Maranhão•
licauda salvo á parte reclamar a (pata correspondente ao funeral.
Processos do concesoão
Do montepio civil:
A D. Francisca, Araujo do Souza. viuva do
lento da Faculthdo do direito do 'Cacifo Dr.
Antonio Clod -saldo do Souza, na importando, animal do 1:030$, e a sou filhos menoraa
Maria Augusta, Armando, Isaac o David, ua
de 230$ a cada um
A DD. Anua Ilenriquata Ewra. ton Mala e
Ilonriquota Livia Eworton Main. Filha. irmão
so:te'rzt . ; do fallocido juiz de direito aposeatad° Dr. Rotyintindo Joaquim Ewerton Maiao
na importancia annu tido 000$ a cada uma
A D.- Maria Magdale.sa Gordilho Guimarães, dava (1) desembargador aposentado
Pedra Francallino Gnimaracs, na importada animal do 2:0a0sO00;
A DD. Maria da Trindade Machado, Comtãncia, StAla Machado, Francisca Teixeira
Machado e Francisca Nathercia Machado, a
aos monorei alaria Pereira, Euelidos Casimira Manoel Christiano, Luiz do França o
João Evaogelista, filhos do finado inspector
da Aifandega do Cear 1. Germaoo Antonia
Machado, na importancia animal de 111$111L
a cada uns,
O tribunal, attondendo a que foram noa
processos observada; as dispa .iões em
julgou logrei a concessão das referidas
pens0m3, ragistrando-se a despeza, na farina
dos pareceres.
De ta mtopio civil:
A D. Alzira Manha do Almeida Braga,
viuva do telogra,phista do 4° classe da RePartição Geral dos Telegraphos José Ribeiro
do Almeida Braga, na importancia annual
de 333$333, á, habilitando na qualidade da
mãe de um filho nascituro, e a seus fillsaa
menores Antonio Manou), Almir,
Joaloim. na do coswe; a cada mun. — O tribunal, considerando legal a concessão, mandou ragLitrar a despeza e oficiar ao Thesouro Federal afina de corrigir a classifica,ção alli feita da mesma desocza.
Da aposentadoria:
Ao inspector do 1° classe da Repartição
Geral do 3 Telographos Claudiano Luiz Pinna,
com o vencimento mulita' do 4:000$, correspondente a 30 aflitos, cinco mezoi e um dia do
sorviço publico.-0 tribunal julgou afogai tr.
concossão, por ter sido consignado no titulo
vencimento menor do, que o devido, deixando-se de contemplar nolle a importancia da
51$944, equivalente a 5 •,1., da, grzttilicação
do emprego, proporcional ao tempo do saia
ILIC7.03 o sete dias, excedentea do 30 annos, do
conformidade com o decreto n. 117, de 4 do
novembro de 1802.
Mia i3terio da Marinha—Avisos:
Ni. 1.103, 2.264, .2.275, 2,290, 2.300,
2,320 o 2,351, de 5 do julho, 22, 2,1, 26,
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e:30 do dezembro do anno passado, relativos

a concessão dos credito:
Iie 6:987$280 á, Delegacia Fisco/ do Themouro Federal no Estado de Soro isso, para despezas das verbas 8a , 18e, 19s o 21';
Da 214$200 o 47:480$920 á. no Estado do
Rio Orando do Sul, para as das verbas 81,
144, 19° e21'
Do 225$ no Estado do Espirito Santo, para
as da verba 13';
Do 2:088540 á. no Estado do Alagoas, para
as das verbos 19° e 21',
Do 3:144932 á no da Paraliyba, para as
das verbas 14s o 21*
De 2:605$900 á no do alatto Grosso, para
as das verbas 22s e 25e
O tribunal ordenou o registro da distribuição desse creditos.
N. 2.284, de 24, remottendo, por copia, o
decreto legislativo n. 1.305 e o do Palor Exocativo n. 5.401, de 21, nttinento a abertura
do crelito extra,orilinario da 1 :397$000, para
pagamento do difforonça do vencimento do
uperario Ernesto Luciano Martins.- O tribunal autorizou o competente registro.
N. 2.283, da 111331M dat resuisitando o
pagamento de diversas cont 13 do fornecimontos fitos rainisterio, do setembro a dezembro do onno proximo findo, no total do
49:595$031 -Havendo já, sido registrada a
1mporsancia do 47201$311, deliberou o tribunal rocus w registro a do 2: 303$310,do uma
factura do Martins, Tinoco & Comp., sob
n. 3.012, visto insocionar-se na. classilleaaiio
da despem, exara , 11 no verso dessa, factura,
impor taoca), na .oe do quo a realmente devida.

N. 2.333, de 23, concornonte ao pa,gamonto
do contas, no total do 4:203a000, a Tiajano
da Medeiros & Comp., á conta da verbo 10',
do exorado do 1904.-0 tribunal determinou
que seja registrado a despeza, com esc:tosão
da quantia do 9a8$200, por indevido classitcação.
N. 2.334, da mama data, pedindo o paaarnooto do variai racturas"do fornecimentos oo
titiiiiiSterio, na somou, do 2:071$800.-0 tribunal fez registrar cl quantia de 884500. o deixou do assina proceder quanto as de 190.500
991$800, em que importam duas facturas
do Ad. Silva & Comp. e Trajam) do Medeiros.
ílt Comp., a primeira, por insufficiencia do
credito da consignaçã,o-Expodieuto, etc.da verbo 0e, o a segunda, por dovee sor 'orada. á 'verba 24e-Obras-0 não á 168 em quo
foi classificada.
- Relatados polo MOMO Sr. sub-director:
Proces ;os
De tomada do contas
Do cirurgião da armada Dr. Gnilhorme
Parreira do Abreu, relativas ao poriodo do 1
do março a 5 de novembro do 1901, quando
em serviço no corpo do marinheiros naCionaes

Dos commissarios .
De 4e elas ;o, Carlos Augusto do Almeida, do
21 do novembro de 1902 a 31 de dezembro de
1903, no estabelecimento naval do Itaqui ;
De 5* classe, Sontino S traiva do Farias Castro, do 7 do agosto de 1898 a 5 do janeiro do
1901, no aviso Pernandes Vicira ;
Dos pharmaceuticos ;
Do 3' classe. Cicero Peçonha, do la de abril
de 1003 a 22 do maio de 1904, na enfermaria
do Arsenal do Marinha do Ladario ,
De 4° classe, José GOII103 do Araujo Beltrão,
do 15 a 23 do setembro de 1904, no cruzador

Republica ;

Dos secretarios

do capitanias do portos :
alonoel da Alotta, Leal, do Estado da Parababa, do 24 do agosto de 1901 a 31 do dezembro de 1902;
Francisco Corrêa, Lyrio, do Estado do Espirito Santo, do 1 a 3 do julho do 1904;
Do secretario interino da dita capitania
itriatOtglea da Silva Santos, dg 17 a 50 do

junho do 1904 e de 4 do julho a 13 de agosto
N. 152, de 30, com a cópia: do decrete
n. 5.409, do 27. que abro o credito extra,
do mesmo anuo ;
Do amainionso d a delegacia da Capitania ordinario do 1:761$280, para pagamento da
do Porto do Estado do Rio Grande do Sul gratificação devida ao ex-secretario do JarAmorico da Silva Braga Filho, concernontes dina Botanico bacharel Joaquim Campos
Porto, corrospondonto ao periodo de 21 de
ao exercido do 1903;
Da ex-curador de aus ontes Manoel Gon- março a 21 do agosto do 1897, em que
çalves da Silva, aos massaje:as de 1803 a serviu interinamonte dg director do mesmo
jardim,-0 tribunal autorizou o competentes.
1897;
Do ox-pa,oador da cor:Imissão militar con- registro
structora da linha telegra,pb ica, do Uberaba a
Ns. 3.051, 3.652 o 3.653, do 30, sobre a
Corumbá Joao Rodrioues Pacheco Villa Nova, concessão, pela verba 3°, sob o titulo - Diao poriodo decorrido de 20 de julho de 1892 a rectoria Geral -, dos credites :
31 do maio de 1833
Da 500$ à Delegacia. Fiscal do Thesouro
Da ex-agente do correio da estaalo do Fatorai no Estado do Sergipe:, e da 984 á
Saait'Anna. da Estrada de Faro Central do no da Minas Goram, para dospozas na subBrazil, D. Judith Pereira do Oliveira, de 11 consignação - vencimentos e gratificaabesaos agentes, ajudantes, etc.
do junho do 1931 a 3 de julho de 1903.
O tribunal considerou os mencionados reDa 150$ á no Estado do Maranhão, para
sponsavois quintos com a Fazenda Federal, as da sub-consignação - vantagens especiaes,
ficando em credito pela quantia de 27$100 o ajudas de custo o passagens
secretario da Capitania do Porto do E stad s da
N. 58, de 9, romettendo o certificado de
Parallyba Manoal da Mota Lola o determi- trabalhos executados em dozombro do anno
nou que cesso sentido sejam lavrados 03 no- passado pelos con tractan Les das obras do
cessa.rios accordaos.
porto do Rio do Janeiro C. II. Wallcer
Co inp „ limitai, no total do S 13.536-13-9,
De prestação de fiança :
afim do se realizar em Londres o respectivo
Dos agentes do Corroo
paaamonto á conta do empoestimo contraAlanool Carlos Ribeiro de Carstro, de Gim- tado nessa praça.
morim, Estado do Rio do Janeiro, de 180$, em
O tribunal fez registrar a distribuioão dos
moeda corrente ;
sobreditos credites na quantia de £13.O:s3-13-9
José Pergola, de Morro Grande, no Estado corno credito concedido á Delegacia de Thede S. Paulo, do 480$, una urna caderneta da souro Federal em Londres.
Caixa Economica com o deposito do 490$000;
alinisterio da Justiça e Nagocio3 Interiores
Anoorico Alves Ferreira, da Batataos, no -Avisos •.
dito Estado, do 2:403a, em identico titulo.
N 3.612, do 7 de dezembro findo, requiO tribunal, attandendo a que 09 valores of- situa) que, pela verba 37e, seja adoentado.
ferecidos garantem a gatão de i rUpollSala;is ao Dr. José Cardoso do Moura Brazil a
e de Seus propostos, julgou idoneas o sufi!- quantia da 9:81?$337, para attonder ás
cintei as allu lidos fianças.
do ipoza,s com as obras do ediacio da PolaieliFoi aaprovada, a redacção dos mai...trios nica Geral do Rio do Janeiro. - O tribunal
lavrados nos processos apraseatados na sessão decidiu que se registro o ailoontamento com
ord'n trio anterior, relativos ás contos do applicação apenas ás despezaa até 31 de
ciruroião da. armada Dr. Domingos Pedro dezembro do 1901; do sondo o responsavel
doã Santoi o dai ex-ng• ento; do Correio prestar contas até o fira do respectivo triDD. Francisca Augusta Coelho, Córa de Al- na sstra, de liquidação
meida GODICA, Rosalina Rodrigues Ferrando
N. 3.813, do 28. remettendo a cópia do
o Poulina Aguirra do Araujo, consido- decreto ia. 5,405, do 26. que abre o credito
rondo-os quites com a Fazenda Federal o extraordinario do 34: 153$208, para pagaautorizando o levantamento dos fianças pre- mento de anona-alto do vencimentos a prostadas pealo referidas ex-agentes.
fessores e repetidores dos Institutos Bea anl ia
Relatados pelo Sr. Sub-director Dr. Constãnt e Nacional de Surdos Mudos, no
pedalo de 19 de dezembro do 1901 a :11 do
Francisco Machado alinistorio da Industrio, Viação e Obras igual inez de 1905.-0 tribunal autorizou o
registro do credito, como especial, do acPublicas -Avisos •
Ns. 2.751 e 3.368, de 21 de outubro e 21 arais cana a autorização legislativa
N. 3.825, do 29, pedindo o pagamento,
do dezembro do 1003, e 2.650. do 24 de setembro do anno passado, concernentes ao pala verba 123, do uma conta da COin oanii ia.
pagamento, pela verba 9 s, do exercicio do Nacional de Navegação Costeira, na impor1903, d a quantia de 6:000$ a D. Anna. Maria tancla. da 117$, proveniente do 12 passaoens
Marques do JOSUR, pela compra que lhe fea concedidos por ordem do ministorio. - O
a Directoria da Estrada do Ferro Centra/ da tribunal deixou de registrar a despeza, por
um terreno fronteiro ao predio n 148 da rua não so achar comprovada ; porquanto, não
da America.-a3 tribunal mandou registrar foram juntos á referida conta as requisições
a, despeza á. conta da citada verba, do ex- das passagem nolla indicadas •
N3. 3.827 o 3.837, do 29 o30, solicitando
ercido do 1904, officiondosse neste sentido
a concessão dos credites de 55$ ã Dole.aaeia
ao ministerio ; •
N.2.976,do 29 de outubro proximo passado, Fiscal do Thesouro Federal no Estado do
sobro a concessão á Delegacia do Thesouro Espirito Santo, para despezas da verba 40°.
Federal em Londres do credito de frs. 1.000, o do 266$500 ã Repartição Geral dos Telegraph° z, para as do verba 16'.- O tribuou 800$, cm moeda-papel, para despeza.
verba 17* -O tribunal ordenou o rogistro na/ determinou que seja registrada a disda mencionada quantia, conto credito dis- tribuição do credito do 55$, o se officio
pedindo informação aeorca da sub-cons i gnatribuido ao Thesouro Federal ;
N. 3.410, do 14 do dezembro ultimo, so- çao, á conta da qual devo correr a dospelicitando a entrega, á, conta do credito za constante do segundo dos citados avisos;
Ns. 52 o 114, do 4 e 10 do corrento,
aberto pelo decreto n. 4.803, do 24 do março
do 1903, da quantia do 20:003$ ao 1° enge- com a cópia dos decretos las. 5.4160 5.4:23,
nheiro da conlIlliSSU de estudos das minas do 2 o 9, que abrem os creditos extraordo carvão no Bra,zil Francisco do Paula Oli- dinarios de 150:000$ o 30:000$, para °ocorveira, para ser applicada, a dospezas do rer as dospezas com o alistamento de eleicaracter urgente da mesma COM11113fiãO.- tores na Republica, o com o pagamento do
pae rssérl e material do Lazareto do TomouO tribunal resolveu quo seja registrado o a
adeanta.mento, destinado a despozas realiNs. 53 e 54, de 4 dedo mez, enviando,
zadas ató 31 do dezembro do atino pasao •• cópia, os decrotos legislativos ns. 1.324
sado.
• 1.323 o os do Poder Executivo D3. 5.418
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o 5.417, de 2. relativos á abertura dos
credites do 500:000$, especial, destinado ás
tlespezas com a realização do Congresso
Scientifico Latino Americano em 6 do agosto
vindouro, e de 34:164$193, extraordinario,
para pagamento devido ao alferes da Brigada Policial desta Capital Ernesto Pinto
Machado, em virtudo do sentença judiciaria.
O tribunal ordenou o registro do credito de 500:004, como especial, e dos demais
para vigorarem no exercicio do 1005.
alinisterio das Rela.çces Exteriores-Avisos:
N. 230, de 29 do dezembro ultimo, pedindo
que se annullo a quantia de 11:504 no credito do 69:000$, distribuido ao Thesouro
Federal para pagamento dos membros da
commissão de limitas com a Republica Argentina que foram exonerados por estarem
terminados os trabalhos dass commissão.O tribunal mandou effectuar a neeesearia.
annullação ;
N. 1, de 4 do corrente, transmittindo, por
cópia, 03 decretos legislativos lis. 1.300 e
1.322 o os do Pudor Executivo ns. 5.411 e
5.415, de-sa, data, attinontas á abertura, dos
credites do 100:004, em ouro, destinado ás
despezas com uma alis.são Especial á ColonoMa, 30:004, em moeda-papel o43:003, em
ouro, supplementares ás verbas 1 3 e 78- do
exercido de 1004.- O tribunal deu registro
aos credi tos do 100:004 o 45:004000.
Foi julgada comprovada a applicação das
seguintes quantias, feita pelos responsaveis
abaixo indicados,por conta de adeantamentos
que receberam
De 400$, polo ex-superintendente da Fazenda Nacional de Santa Cruz, com despezas
miudas, em outubro proximo findo ;
De 200$, pelo porteiro da Recebedoria do
Rio do Janeiro, com idoatica.s despozas,
novembro seguinte ;
De 150$, pelo da Casa da, Moeda, idem, em
dezembro ultimo ;
De 400$, polo quortol-mestre geral do commando superior da guarda nocional desta
Capit 11, idem, de maio a dezembro do anuo
passado
De 21$. pelo porteiro do Museu Nacional,
idem, em setembro do mesmo anuo.
-Ordens do pagamento sobre as quaes
proferia despacho de registro, em 14 do
corrente, o Sr. prosidenas deste tribunal:
-aliuistorio da Industria, Viação e Obras
Publicas - Avisos:
N. 3.655, do 30 do dezembro, pagamento
do 2:004195 a diversos, de fornecimentos
á Repartição dos Telegrapaos, em outubro
u!thno;
N. 3.656,da mesma data. idem de 961,-;190
a diversos, idem ixlein, nos ineze,s depilo) a
outubro do armo proxirno passado;
N. 28, de 4 do corrente, idoni de 292$700
a diversos, idem. idem, nas ineze.s de
julho, agosto o outubro do armo proximo
passado ;
N. 18, de 3 do corrrnto, idem de sooa.61
a Wilson, sons & Comp., carvão do forja
Estrada do Ferro Central do Brazil, em outubro ui timo;
N. 17, da mesma data, idem de 5:720$ a
Hornet, Biehn & Comp., de iernocimento á
mesma estrada em setembro ultimo;
N. 16, da mesma data, ideai de 2:255G6
a Behrend, Schmidt & Comp, idem, idem,
em outubro ultimo;
N. 26, do 4 do corrente, idem de 32$200
a Francisco Alvos „a comp., idem á Directoria Geral de Estatiotica, cm outubro
ultimo
N. 3.671, do 31 de dezembro, idem de
855$ a diversos, do alueueis de predios
para escriptorios o depositos dos districtos
da Inspecção Geral das Obras Publicas, em
novembro ultimo;
N. 3.657, da, mesma data. idem de 114
a Luiz Macedo, de fornecimentos á Di-
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ultimo;
N. 3.658, da mesma data, idem do
3:567$950, ao mesmo, idem, idem;
N. 56, de 9 do corrente, idem do 100$ ao
1° offIcia.1 da Directoria Geral de Estatistico. Leopoldo Doylo Silva, por ter subetituido, em dezembro ultimo, o chefe da P secção da mesma repartição ;
N. 119, de 12 do corrente, idem do
2.050:714607 á companhia Rio da Janeiro
City Improoements, Lintited, de taxas de cagoto dos predios o cort'ças, relativos ao 20 eemestre do anno proximo passado;
N. 41, de 7 do corrente, idem de 525$ a
diversas, do fornecimentos, alugueis de casas
o publicaçaas para a Estrada de Ferro do
Rio do Ouro. nos 1110Z03 de outubro e novembro do anno proximo passado;
N. 49, da mesma data, idein de 450$ ao
engenheiro José Estocio de Lima Brandão,
inspector geral d is estradas de forro, oro
commissão, de 45 diarias nos mezes do novembro e dezembro til ti mos.
-Ministerio da Justiça e Negados Interiores-Avisos
N. 40, de 4 do corrente, pagamento de 30$
ao jornal A Noticia, de publicarfios de editaes
por ordem deste Minister io, em novembro
do anuo proximo posado;
N. 36, da mesma, data, idem do 75%150 á
Casa da Correcção, de medicamentos fomecalos á de Detenção em outubro do armo
proxi mo passado ;
N. 74, do 7 do corrente, id em de 500$ á
Associação Commercial do Rio do Janeiro,
do aluguel da parte do edificio ocupado pela
Junta Commercial, relativo ao mez de dozembro ultimo ;
N. 76, do, mesma data, idem de 300a ao
Dr. Domingos Lopes da Silva Armo, director das Cobaias de Alienado:, e 75a ao almosariae do mesmo e ;tabolecimen to lanygdia
de Oliveira Suou-sina para auxiiio de aluguel do casa, em ilezo:nbro ultimo
N. 80, do 9 do corrente, idem do 53$7500 ao
porteiro do Are n Iivo Publico Nacional Francisco do Gusmão Castela) Branco, das despezas de prompto pa gamento por elle ellactuadas durante o moz de de:tombe° ultimo;
N. 33, de 4 do corrente, idem de 25$ ao
porteiro do juizo seccional da 1 3 vara do District° Federal Valeis tua Braz Tinoco da Silva
Junior, das despezas por elle feitas em dezembro ultimo, CJIll o asseio do odiado oule
funciona aquele juizo;
N. 62, de 5 do corrente, idem de 933 da
folha das diarios que cornsetem, eia dezembro ultimo, ao c . ItleIrrico da Escola Correccional Qainzo de Novembro;
N. 993, de 22 de marco do 100!, credito
de 1:375$ á Delasacia Fiseol em alatto Grosso, para paeame-uto dc ahtsueis devidos de
fevereiro a dezdnaro de 10JS a D. Franco si lina Leoca.dia. de Almeida Corrêa, pe:o predio
°ocupado polo juizo fedeeat na-lucile Estado.
- alinisterio da Fazenda
Ofilcios
Do juiz municipal de So rluarema,, pagamento de 510.420 1 a Aurdiaao C. de Moadooça, juros de capital em cofre doi orphão
N. 2, da Estatietica Commercial de 3 do
corrente!, idem de 200a, da folha de solarias
do; serventes dasiuella repartição, relativa
ao mez do dezembro ultimo.
Exorcicio 3 lindos - Reauerimentos r
Do Dr. Antoeio Ennes do Souza, pagame sto de 160$a de gratificação vencida.
1902, como exam i nador do preparatorios no
Gyinnasio Nac io mal.
De João Gonçoives da Costa, idem de
1:150$214, das diarias que lhe competem
como oporario do Arsenal de Guerra. desta
Capital no pedalo de, 29 de maio de 1809 a
du dezembro do 1002 ;
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De João Pueno de Mello, idem de 694215,
de porcentagem devida eia 1899 e 1900, como
fiscal das impostos de consumo no Ceará.
A. populaça° do Japão-Subir'
do 41,000.009 do habitantes cm 1893 a
46.000.090 em 1903.
E' uns augmeuto de cerca de 12 010, e que,
dentro do 50 armo; duplicará o numero de habitantes, não contando, alem disso, com tisna
corrente immigratoria, como pode succeder.
03 caminho; do ferro, que em 1893 occupavam apenas 2.300 kilometros, alcançaram
em 1903, 7.193 ki/ometros.
A marinha mercante foz mais que triplicar
a sua tonelagem : em 1803, 176.015 toneladas; em 1003, 657.269,
O commercio accusa o au,gmento geral do
qua,si 300 por 100 durante o mesmo periodo
Annos
Esportação
Importação
1894
113.2-16.000 vens 117.482.000
1903
230,502.000
317.135.000
Augmento esse que cm 1904 pera istiu, apez.ar da guerra, em 23.000.000 yon.s relativamente ao aflijo anterioo, nos primeiros SC:3
mexem do armo.
Emfira, o desenvolvimento commercial do
Japão define-se principalmente polo; algarismos que representam os seus progressos
na China e.a relaçao aos dos outros povos
estrangeiro.;.
Em 1893, de 9.891 estrangeiros na China
pouco mais de 1/10 eram japonezes ; ao passo
que em 1903 os japonezos representavam
a quarta parte do elemento estrangeiro no
total de 20.401 estrangeiros. Eis as cifras
dessa progressão decoanial:
Casas do cornmercio
1803 1903
Molezas
351 420
Japonews

Allesuã.s
Americanas
Francezas

42

81
30
33

309

159
11-1
71

O pt-oresso d. OR npatradog
Unidos da America do Norto
-A reeleição do Sr. Roosevelt á presidencia
da grande republica norte-americana suggsa
riu ao Journei Financiei. "'ratareis a ida de
anadyear os maravilhosos psogresos realizados poloo Estados Unidos nos ultima atinas. sob o poria) do vista ecouomico-financoiro.
Antes de compillar 03 algarismos prodigiosos, reuoidos no artieo pahlicado na sua
edição de 20 do novembro ultimo, diz rolo
nada semelisante ao progreso americano se
produziu ainda na Europa,, a qual be mostra,
cada vez mais. em plano infosior, nesse torneio pacifico da. industrio. e do cominere.o.
O primeiro factor do progresso economias
de todos os poizes é o augmeato da, população.
A este respoito, os Eztados Unidos detem
()recorta A Fopulaeão que era do 622/3
milhões de habitantes euo la'a0 attingiu a
80 1/2 milhões, no fiai do ultimo armo.
Assim emouan to que em França o numero do
habitantes se conserva mais ou monos ostacioaario, elle augmeotou nos Estado4
Unidos de 28 0/.. E' proeja) reconhecer que
asse lrograso O devido, em maior parte,
immigraoão. Sabe-.e que dia é olSecto, nos
Estados Unidos, do uma. fiscalização muitas
severa o que, gra,ças a unia selecção rigorosa, cada novo cidadão se acha habilitado
a trazer algum contingente á riqueza nacional.
As principu 3 fontes de sta riqueza residem
naturalmente na agricultura e na industrio.
pastoril. Eis algumas cifras que demonstram
sualcientemente a que proporções maravilhosas chegou o progresso nos Estasios-Unidos, O valor global dos productes a,gricuata,
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que era do 1.432 milhões do ddlars em 1893
elevou-se a 3.102 milhõos no anuo passado.
No mesmo periodo, o valor do gado elevou-se
,de 1.727 milhões do dollars a 3.102 In Mãos.
A actividade industrial 15, togar a raforeaelas não menos oxtraordinarias. Em 1892, as
fabricas de tecidos consumiram 2.856.000
-balas do algodão o em 1903 o consumo at..-tingiu a 3.921.000. Em igual periodo, 03 art oes. do fundição progrediram de nove a 18
Milhões do toneladas ; os trilhos de aço do
.298.009 toneladas a 2.941.000 o o aço maanifacturado do 4.297.000 a 14.947,000 toneladas.

E' intuitivo que semelhante intensidade do
trabalho devo ter exercido urna coasideravel
Influencia, tanto sobro o commercio interno,
como sobre o commercio exterior da Republica.
Os lucros liquidos das companhias do estradas do ferro progrediram de 352.000.000
em 1892 a 560.000.000 do dolars em 1003.
As importações, por outra parto, que eram
de 779.000.000 do dolla.rs em 1393, pa,%.a,ra,m
a 1.025.000.000 em 1903.0 progresso das exortações foi ainda mais coloval, eleva.ndo-se, realmente. do 882.003.000 do dollars
cm 1896 a 1.420.000.000 em 1903. O excedente das expwtações sobre as importações
foi. no anuo pas)ado, do 395,000.030 do
dollars.
Corno os excedentes das exportações sobre
as importações ou, em outros termos, os
excedentes credores se mantoom muito amplo:, desde alguns °Anos, a fortuna publica
vao progredindo som cessar e com oap, ra.
pidez verdadeiramente prodigiosa.
Os deposites confiados aos bancos economicos, populares, represontavam um total
de 1.903 milhões em 1896 e hoje attingem
2.935 Milhões. No moano poriodo, o conjuncto dos capita,es assegurado sobro a vida
duplicou, elevando-se actualmente a 10 1/2
reilliartN do dollars.
Naturalmente, á medida que se dfflenvolve
a riqueza particular, as finanças do Estado
toenam cada vez mais prosperas e a prova
eis encontra na rapidez com que se tom attosuado a importancia da divida publica.
Ao romper a guerra da SeeeeSsãO, a divida publica dos Estados Unidos não ora inferior a 14 milhares do francos o o seu serviço impunha aos orçamentos um encargo
asesual do 755 milhões do francos.
Graças aos excedentes orçamentarlos e ás
felizes conversõos, os encargos foram diminuindo, do exercicio em exercido, o no anno
do 1890 oitos não representavam mais do
147 milhões do francos.
Mais tardo, por occasiã,o de uma crise economica muito intensa, o tambem devido ás
despezas originadas pela guerra contra a
Ilespanlia, Cuba o Filippina,. a divida publica
tomou novo desenvolvimento. Em 30 de
junho do 1901 ella elevava-soa 4.930 milhões
de francos. Em 1903, porém, achava-so reduzida a 4.570 milhões,
A diminuição é ainda mais frisante no que
eo refere ao serviço dos juros, a unica cousa
depois do tudo que afecta aos contribuintes.
03 encargos da divida publica eram de 147
milhões do francos, em 1800, do 172 milhões
em 1893, em 1903, do 127 1/2 milhões e cada
anno prometto diminuir ainda mais.
Em outras palavras, o serviço da divida
publica não representa nos Estados Unidos
sinão a decima parto do que custa á França.
Os contribuintes francezes toem a reservar
cada anno, do producto do seu trabalho ou
do Seus capitaes 1.100 milhões do mais para
fazer face ao serviço da divida publica.
A enormidade do semelhante diferença
bastará para explicar a inferioridade em que
se encontram o cominarei° e a industria
franceza para lutar contra a encarnada
6113cr4çana,

D7ART0
E o que é mais lamentasel para a velha
Europa é que não se vê o fina proximo do regitnen da paz armada, sob o peso da qual se
curvam 03 orçamentos.
Quanto mais tempo seguir-se, maior será
a divida publica nos diversos paizes da Europa, emquanto que as exigencias fise103 se
reduzem, cada vez mais, na granda Republica da America do Norte.

Imprensa, Reebamos e agradecemos
O Amchiro—Revista destinada á vulgarização do documentos geazraphicos o historicos do Estado do Ma,tto Grosso, sob a direcção dos SN. Estevão do Mandoç e Antonio
Fernandes do Souza. Armo 1 0 , vol. l s, em 80,
com 48 paes. . , nitidamente impressas. Cuyabá, novembro, 1904. Contém o seguinte indico
A quem ler (exordio). Itsrmaçõcs ministradas ao presidente da provineia de Matto
Grosso, Augusto Leverger, por Joã,o Baptista
Prudencio, sobro as necessidades mais urgentes o rernediorois do municipio do Diamantino, em 1851. Datas matto-grossonso3.
Notas biographicias do bispo de Cuyabá,
D. José Antonio dos Reis, por Estevã,o de
Mendonça. Informações prestadas pelo chefe
do es tuadra, reformado As ystisto Leverger,
presidente da provincia de Mau° Grosso,
sobre o traçado do um a estrada que communiqua á capital desta então provinda com a
cidade de Santarém, no Pará. Cartas régias
do 1771 a 1803. relativamoate ao governo da
capitania de Matto Grosso. Relatorio da viagem exploradora do Matto Grosso ao Pará,
pelo Xingai, apresentado ao Ministerio
Guerra em 1383 pelo eatão capitão do infitntaria Francisco de Paula Castro. Quadro dos
governadores o capitães generaos da capitania do Matto Grosso da 1748 a 1823. Quadro
das presidentes o vice-presidentes da proviacia de matto Grosso do 1824a 1831. Errata.
Seitas Protestantes cm Pernambuco — (Se-

culos 19 o 20.) Subsidios Iiistoricos polo Dr. Vicente Ferrar do Barros W. Araujo. Pernambuco-1905. 1 vol. em 8 0 com 37 pags.
A Lettra—Orgão da Escola Littoraria «Antonto Lemos». Belém—Pará. Atino 1, n. 1,
Redactores: Sr. Elias Alberto Dias do Miranda, Antonio Monteiro, Hygino Caripwia
o Alfredo Mattosinhos Nogueira.
Cruzada — Anna 1, e. 9. Contém interessantes artigos do propaganda religiosa,
di,mos da leitura dos ca.tholleos romanos.
O Positiva—Anno 1, n. 1. Orgão litterario,
progressista o patriota, publicado em S. José
dos Campos, Estado do S. Paulo.

Boletim Ifcbdomadario de Estatistica Demographo-Sanitaria das cidades de S. Paulo,
Santos e Campinas—Anno 1, n. 51.
Tua Brazilian Revim—V. VIII, n. 2. Contém

importantes dados estatisticos sobro a nossa
importação e exportação.
Revista Trimensal do Instituto do Ceará,

sob a direcção do barão do Studart, Anno
XVIII, 1904.
Contém importantes artigos historicos o
traz o seguinte indico:
O Padro Francisco Pinto ou a Primeira
Catechno de Indios no Ceará. Pelo desembargador Patina() Nogueira; Ainda Echos do
Tricentenario do Ceará; Tricentenario do
Ceará, por Capistrano de Abrou; O Roi
D. João VI; Carta do Duarte Sodré Pereira a
El-Rei; Egroja do Siupé; Relação da Missão
da Serra de Ibiapaba, polo padre Antonio
Vieira, da Companhia de Jesus; Limites entre
Ceara e Rio Grande do Norte. Razões Finaes,
pelo Dr. Frederico Borgo3; Catalogo dos jornae,s de grande e pequeno formato publicados
no Ceará, pelo B. do Studart; livros, revistas, jornaes, etc., enviados ao Instituto do
Ceará,,
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Le Brésil. 24m e année ns. 1.040 o 1.041, •
contendo o seguinte summario:
Notre Courrier de Rio.—L'état do siège et
les irnmunités parleroontaires — LOS explications du sénateur Ruy Barbosa.—La hau3so
du chango et du café.—Los emprunts d'Eta,ta
et lo clia.nge.—Los rapports du Trésor et do
la Banque.—Les affairos municipales da Rio.
—Echos do partout.— La London and River
Plato Bank.— Plata-Pacillaws.— Républiquo
Argentino.— Paraguay.— Uruguay.— Venezue/a.—Le3 Etats Brésiliens.— District fédéral.—Bahia.—Pará.— S. Paulo. — Revuo flnancière: Marches do Paris, Londres, Rio
de Janeiro et S. Paulo. — Revuo Commercia,lo.—Mouvement maritimo.
L'Etoile du Sud. XXIV année, n. 3, contendo o seguinte summario
La Police do Rio do Janeiro.— Prefecture
do S. Paulo.— Courrier pour l'Etra.nger :
Corps diplomatiquo et consulairo — EtatsUnis et l'Aineriquo Latino —La colonisatioa
alleinande et autres noticos relativos au Brésil
—Lottres d'uno Brésilionno —Cella MarciaVa.rieto : Petite Choroeraphie d'Etat du •
Goyaz par A. E. d'Abreu —Feasilleton : La
palito lurniOre,Ch. Foley — Thea.tres et divertissements — Section counnercialo et
financiere— Annonces.

1Proteceáf) ás artes

ca,s —Nos Uliin193 dias do anuo passado, em

França, tinham sido supprimalas, no palado do l'Elyséo, as cestinhas, em quis s3
deixavam os cartões da visita, dirigidos at
President° da Republica, á sua familia, o
ás pessoas da sua casa e do pa.lacio.
Houve quem visse nessa suppressão o desejo do par termo a una costume, que tomava excessivo desenvolvimento, e muita
gente renunciou á pratica do levar os soas
bilhetes ao chefe do Estado.

Tirando p .. .etexto de tae; exemplo/, muito;
altos funccionario; tornaram publico que

dosojavain não receber, o que tasuleen uftc
enviariam a pessoa alguma cartões de visita.
A camara syndioal dos impressores e gravadores, incommodada com toam factos, eucai-regou o presidente do syndicato geral
do connnercio e da industria, Alexis Muzet,
do A entender com o Presidente da Republica e do lho expor o gravo pre'esizo que
semelhante medala estava causando a uma
industria que é essencialmente franeaa o
parizionso.
O Sr. Loubot recebeu o Sr. Muzet, o, depois
de o ter ouvido, peometteu continuar, cume.
dantes, a receber Os cartões do visita.
A camara syndical conseguiu assim que 03
funccionario3 não levassem a efeito a sua
resoluçã,o, continuando favorecidas as industrias da gravura, da imprensa e da papellana,

Santa Casa da Misericordin.

—0 movimento do Hospital da Santa Ca za da
Misericordia, dos Despidos de Nossa Senhora
da Saude, do S. João Baptista, de Nossa Senhora do Soccorro e do Nossa Senhora das
Dores em Cascadura foi, no dia lido corrente,
o seguintes
Nacionms Estrangs. Total

853
491
1.344
Existiam
42
•
21
21
Entraram
5
13
8
Sahiram
...
3
Falloceram
3
863
504
1,307
Existem
O movimento da sala do banco e dos consultorios publicos foi, no mesmo dia, de 519
consultantes, para os qua.as se aviaram 541
receitas.
pizeram-se 50 extracções de dentes,
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Directoria de Meteorologia da Marinha - Repartição da Carta /aduma - Resumo meteorologino e
ruagnetico do dia 13 do janeiro do 1905 (sexta-feira).
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Resultados mag,neticos da Estação Central.-De.clinaeão=3 4 39 25" NW.-Inclinação=-13*.025 (extremo Norte para c ma).-Força horizontal
=021.823 (unidade do systoma G. G. S.).-Capital Federal, 14 de janeiro de 1905.
Observações metoorologicas simultaneas.-- A Oh. m. de Greenwich ou 9 h. 07 m. a t. m. do Rio .
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Parallyba
Fortaleza
Natal
Parahyba
Recife

761.0) 29.2 2).95 70.0 Quasi nublado
763.02 28.7 20.03 08.9
Limpo
Quasi limpo

Muito bom Nov. tenni baixo
Dom
Ameaçador

SE
ESE

Regular
Fresco
Regular

Muito bom 31.2 25.7 23.45
29.9 23.9 27.90
Bom
Var;arci

761.4323.0 t3.72
Jwizeiro
Incerto
Moio nublado
SSE
Fraco
Encoberto 33.6.23.2 29.90
Chuviscos
- -Maceió
Limpo
E
Bom
Bons
Fresco
702.027.1 21.0S 73.0 Quasi limpo
Ara,,ajá
Bom
NE Muito fresco Variarei 23.6 25.3 26.95
Oudin'a (Bahia).... 701.80.28-4 2.) .6;3, 71.0
Nublado
Sombrio
31.5 23.1 27.30
Calma
Bons
7C2.58,27. .4 22.2j.
Nublado
S
Incerto
Nevoeiro tenuo
WSW Mutio fraco
Incerto
32.1 21.5 28.30
Cliyab,
702.i9 21.2 22.00 98.0
N'ictoria
Nublado
Chnvi•zeos
SW
Fraco
Incerto
Variarei 27.3 22.9 24.75 8.00
""6--).0.3 20.6 15.37 85.0
Juiz da Fora
Nublado
Cblivisoo•
1
Incerto
Bafagem
Encoberto 21.0 20.6 22.30
701.72 22.0 17.57 81.6
Capital
Nublado
ESE
Fraco
Nev.
tenue
baixo
Incerto
Variavel 21.2 20.6 22.40 27.90
S. Paelo
761.81 18.0 12.32 80.0
SE
Nublado
Bafagem
Encoberto 19.5 15.5 17.50
Encoberto
Santos
761.6)123.4 10.1675.5 Quasi nublado
Paranagna
•••••
NW
Aragem M. variarei 25.8 19.3 22.55 3.08
Sombrio
76.02 17.1 10.5.$ 72.4
Curit yba
1=••
E
Nublado
Regular
Variarei 23.4 12.4 16.40
Buin
23.0
Assuncion x
J
-7
19.01 : n 1.0 Meio nublada
12.0
E
Aragom
Pcesadas x
7ti . 1•, 23.0 15.42 62.0 Quitai limpo
3).0 21.0 30.00 _SE
Rogador
76
Florianopolis
22.0 14.80 72.4 Quasi nubiado
26.8,19.2 23.00 _Aragem
Incerto
Incerto
Corrientes x
; 2i>.0 19.71 70.0 Quasi limpo
32.0'22.0 27.00 _NE
Aragem
Itaqui
5", 21.9 15.7971.2 Meio nohlado
Ner. "ti lo baixo
Fraco
Muito bom 32.6 17.6 25.10 _Porto Ale gre x
70 -;.20 22.1 11.81 78.0 Quasi limpo
23.85
NE Muito fraco
Boni
Bom
Nov. salmo baixo
Rio Grande
;1.28
15.24 71.0i Moio nublado
NE Muito fraco Muito bons 21.8,19.0 21.90
Bons
Cordoba x
21.0 Li
Meio nublado
30.0,11.0 20.50 8.3:00
Aragens
1
Rosario x
702. 0 21.0 14.91,117.0 Quasi limpo
_31.0'14.0 22.50
Aragens
Mendáza x...
75s.2.) 21.0 i .09, 53.0
Limpo
32.0:13.0 22.50
E
Aragem
Luciles Aires x
701. -a) 22.0 12.916 LOj Limpo
25.0j19.9 22.00
1
Bom
Aragem
Boin
Nota ao meio-dia - Na Capital o tempo se conservará variarei. tendendo, poria. a tornar-se Inc i. - Eia Belém cabirain aguaceiros pesados
passageiros na tarde do itontem, relampejando e trovejando. - Em S. Salvador relampejou ao NW na noute de hontein.-Na ictoria calda
um aguaceiro hontnin ás 2 li. p. e chuviscou na manhã de hoje. - Atá ái 2 h. e 3.1 ia. p. não se recebeu mais telegramma alguns. - As
observa'-es com este signa' (x) são du houtem.- Aviso; As notas de previsão do te.opo são válilos durante as 21 horas saguintes, a contar di

hora indicada no mappa.
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Observa torio do 'Tilo cio Janeiro -Boletim meteorologico - Dia 12 de janeiro de 1905.
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753.4
755,0
756.3
757.0
756.5
755.8
756.8
757.6

4 h. m
7 II. in

20 h. ni

1 h. t....
4 h. t
7 h. t
10 II. t

•

24.7
24.1
23.7
23.2
23.0
23.6
23.4
22.7

19.5
19.6
19.9
19.1
19.0
19.0
18.1
19.0

84
83
91
91
91
88
85
93

1.1
2.2
2.7
3.3
5.0
1.4
1.0
4.5

23.55

19.15

88.9

2.7

NW
NE
NW
SSE
SSE
SSW
S
S

0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

CK. ICN
ICN. N

ICa.N

.

CK. KN
N. liN
N. KN
Cli. KN
ICN. N

.-...
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hlèdias

756.30

1.0

Tempera ara : maxima, 13 9 tf2 h. da noi e, 2í,0; minima, ás 7 h. da manhã, 23 1 ,1.- Evaporação em 21 toras, 19- Ozone : ás 7 h. m., 0.
Ás 7 li. a., 1.- Chuva cahida ás 7 Is. da manhã, 0 01 ,411 ,33; ás 7 h. da noite, 27 01 / 03,99.- Total em 24 hoa, 23,1;131,37.
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Boletim Moteorologico - Dia 13 de janeiro do 1905.
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Phenomenos diversos

Nuvens

t::

••nnn••n

1 h. m

756.7
756.3
757.5
753.5
753.7

4 11, In
7 h. ia
10h. ia
1 h. t

758.4

4 11: t

7 lt. t
10 h. t
Médias

•

22.4
22.0
23.0
23.5
23.1
22.5
2(.1

18.7
13.6
17.6
17.9
17.8
t7.t.

759.0
750.7

22.2

17.2

753.10

22.43

. 17.83

17.7

93
95,
84
83
81
84
95

1.4
2.5
14.3
12.5
12.5
8.3
7.7

83.1

8.4

87

7.7

SSIR

E
SSE
SSE
SSE
ssE
SE

SB

1.0

1.0
1.0
1,0
1.0
s.o
1.0

1.0

KN. N
CIC. ICN
CE, N. KN
CE. KN
CK. KN
CK. KN
N
NKN

SSE 20.100.
de 10h. ás 2h.
Vent. const. i2.5.

Fina.

1.0

Temperatura: maxima, ás 10 1;2 h. da tarde, 23 0 ,7; minima, ás 7 h. da manhã. 21 ,4.- Evaporação em 21 horas, 1.6.- Ozone: ás 7h. m., 3; ás
7 a., 4.-Chuva cahida: ás 7 h. da manhã, 27 01 / 01 63 ; ãs 7 h. da noite, goltas.-Total em 21 horas 2: 30 / 01 68.-I1oras do insolação: 2 h. tiai. 36 s.

Correio- E;ta repartição expedirá

inalas poios seguintes paquetes :
Hoje:
Polo Planeia, para Santos e mais porto; do
Sul, recebendo irnpreswis até ás 7 horas da
manhã, cartas para o interior ata, ás 7 1/2,
ditas com porte duplo até ás 8.
Pelo Drilsh Prince, para Santos, recebendo
impreisos até á 1 hora da tarde., cartas para
o interior até á 1 2/2, ditas com porte duplo
até ás 2 o obj ecto; para registrar até ás 12
da manhã.
Pelo Rowney, para. Santos, recebendo impressos até á 1 hora da tarde, carta; para o
interior até á 1 1/2, ditas com porte duplo
até ás 2 e -objectos para registrar até ás 12
da manhã.
- Amanhã :
Pelo Raki, para Buenos Aires, recebendo
impresso; até ás 11 hora; da manhã, cartas
para o exterior até á; 12 e objectos irara, re-

gistrar até ás 10.

Pelo Danube, para Santos. Rio da Prata,
Malta Grosso o Paraguay, recebendo (117pr031303 até ás 2 horas da tarde, cartas para o interior até ás 2 112, ditas com porte duplo e
para o exterior até ás 3 e °Vetos para re¥istrar até á 1.

Pelo Esperança, para Baleia e Aracajd, receboado impressos até ás 11 horas da manhã,
ca ptais para o inteiaor até ás 111/2, ditas
com poete duplo ata ás 12 e objectos para
registrar até ás 10.
Pelo Dirmann, para Maceió e Pernambuco*
recebendo impreiS03 até ás 7 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 7 1/2, ditas
com porte duplo até á; 8e objectos para registrar até ás 6 da tardo de hoje.
Pelo Palpava, para o; portos do sul, roceboiado impressos até ás 11 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 11 1/2,ditas com
porte duplo até ás 12 o objecto; para registrar até á3
Pelo Ilabira, para Bailia e Pernambuco,
recebendo impres ais ata ás 11 horas da manhã, carta; para o interior até ás 11 1/2,
ditas com porte duplo até ás 12 e objectos
p ara rogistrar até ás 10.
Pelo 'len Craachan, para Antnerpla. rocebend impressas at 3 á; 8 horas da manhã,
cartas para o exterior até ás O e objectos
para registrar até ás 6 da tarde de hoje.
Pelo Caroier, para Santos, recebendo jrnprassos até ás 9 hora; da manhã, cartas
para o interior até ás 9 1,`2, dita; com porte
duplo até ás 10 e objectos para registrar ata
á3 O da tarde tle hoje.

Pelo ffeidelberg, para Santos, recebendo
impressos ata as 8 horas da manhã, cartas
para o interior ate ás 8 1/2, ditas com porto
duplo até ás 9 e objectos para regi.strar atõ
ás 6 dada tarde de hoje.
Nota -Saques para Portugal e vales pois-

taes para o interior, nos dias uteis, até ás
2 1/2 horas da tarde.
- Recebimento do encommendas para
Portugal. Açores e Madeira, nos mesmos dias,
das 10 horas da manhã ás 3 da tarde, até ti.
ve3pera da partida dos paquetos que se destinarem a Lisboa, exceptuando Os da Compagnie Messageries Man:tintes ; e entrega,
tambem nos ine.snaos dias, das 10 da maidtã.
ás 2 da tarde.
Olaitalviivic,- sepultaram-se, no dia 10
de janeiro do 1905 50 pessoas, sendo:
40
Nacionaes
10
Estrangeiros
Do 'sexo masculino
Do sexo feminino

50
35
14

50
26
Maiores do 12 annos
Menores de 12 annas......„ 24
50

Indigentes

19

3-4.f-23
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Museu Nacional

RENDAS PUBLICAS

CONCURSO

ALFANDEOA DO RIO DE JANEIRO

«Renda dos dias 2 a 13 de
janeiro de 1965
Idem do dia 14:
Em papel,. 198:0393614
69:3118875
Em ouro,

3.043:5958079

207:3513489
3.310:952$568

'Em igual periodo de 1004.

2.7488348192

RECEBEDORIA DO ESTADO DE EPNAS GERAES
NA CAPITAL EEDERAL

-Renda arrecadada no dia
4:6048114
14 de janeiro de 1905,
130:2378441
lidem dos dias 1 a 14
102:6108179
Em igual periodo dc 1904
-RECEBEDORIA DO R/0 nr JANEIRO
Renda do dia 11 do janeiro de 1905

aterior
Consumo:
iFumo
Eehidas .....
léhosphoros
Iferfumarias
IEspecialidades
pharmaceuticas
servas
rias de j ogar
Ithapéos
s'teti I s
glengalas
tEegistro.„
teor'

43:4288082
1:9398000
98w$'00
24:0003000
1:3408000
1388000
7778000
2788400
1678500
3W$000
0008000
26:5048000
108000
9:608000

Xstraordinaria
•
Meposito
',Renda com applicaç5o especial

67:0223000
_
19:563$190

938000
3:5953594
133:701$860

'Mentia dos dias 2 a 13 de
•• janeiro do 1905

/38:9048551

Idem dos dias 2 a 14
:Em igual periodo de 1004„

872:6063417
831:0913068

pifferença para mais,...,...

41:515$349
aer

EDITAES E AVISOS
1L'faco1ra l'olyteclinica
.1

De ordem do Sr. Dr. Antonio do Paula
Freitas, director interino da escola., faço
publico para conhecimento dos interessados
Au° segunda-feira, 16 do corrente, ;is 12
'toras, dar-se-ha ponto para prova oral dos
•ffixereicios praticos da 2a cadeira do 2° anno
L .do curso de engenharia civil pelo regula:Jnento do 1901 (portos de mar) aos seguintes
Yaenliores:
Fernando Martins Pereira e Souza,
' Oscar Caminha.
.Luciano Martins Vérag.
Secretaria da Escota Pelytechnica, 13 do
jWiro sIe 1905, CanÉio Forças, secrotarlo.

Janeiro — 1305
Rua Oito de Dezembro n. 2?.
Rua nariz e 13areos n. 45 A (sobra,do).
Rua General Canabarro n. 45.
Bua do 5. christovão ns. 1 e 41.
Rua do alattom
Boulevard Vinte o Oito de Setembro numero 102 13.
Trovoso), Mi g uel de Frias n.
Rua do Uri: ruay n. 5 A. (horta).
fina do Uru uy n. 23 (coo:Jeira).
Viecoado do Itatina ti. 57,
Rua Viscoedo de Itauna ri. 59.
Rua Dr. Nabueo de Freita n. 103,
Socretaria da D:rectiria Geral de Saud()
1 3 u1;:ám., r d janeiro de 1905.-0 soe •soario,
J. Pedrosu.

De ordem do Sr. director interino, faço
publico que, por espaço de quatro inoze4,
a contar de hoje, acha-se aberta nesta secretaria a iIISCripçãO para o concurso ao
provimento do cargo de assistente da socçao
de anthropologia, etimologia o iLl'Ci100:01i11.
do Museu Nacional.
O concurso constará de dissertação escripta
e oral o de prova pratica sobro pontos tirados á, sorte, de accordo com o programma
Préviamento organizado p3la coaarogação
e approvado pelo Sr. ministro.
Sào reouisi tos necossarios para a admissão
ao concurso;
1 0 , a qualidade de cidadão braziloiro
2°, moralidade provada em folha cor- Directoria Geral de Srludo
rida.
Publica,
A prova escripta contra de um ponto
tirado á sorte e ;limará tres horas. durante.
1NFRAC;3ES DO REGULAMEN r0 SANITARIO
as quaes 03 candidlts se cons3rvarão dosFicam intimAdo; a satisfazer, no mia directiacompanhados de pessoa 3 °Aranhas, de livros
ria geral, dentro do prazo do cinco dia s , as
ou de notas.
Esta prova, prestada na presenea da com- DVIKV (111 ,.: lhe s foram impostas, oirlindo sasser
missão examinadora, será lida perante todos prazo, Se verem procossar, d accordo com o
os membros da congregação polo candidato, regulamento sanaário em vigor
Pela 3 a (1'.'legala do saudir F. Ilonriipio
sob a inspecção dos outros ou do um memra id,it á rua Evari sto d
bro da congregação, caso haja um só CAllf.;7; multado em por não toe comprido
didato.
A exposição oral será publica, durará uma a intimação n. TLU33, roforonte ao p..c lio
hora e constará de um assumpto impor ton te n. 54 da rua Visconde do Maeanenape,
sobre qualquer das materias comprehendidas infringindo a s sim o § 1 do art. 98 do 11,12.1110.
na respectiva secção e tirado á sorte, com regu!annnte sa,nitario.
duas horas do antecedendo,.
Peia 6 a doNaracia, do sande
As provas praticas 533ãO feita: de conAristidos4 i Silva Quirino, residente á rua
formidado com as 4:sposiç5es estabelecidos Visconde de Marangitapo n. lia multado em
nos programmas especiaes.
2013;er por não ter cumprido a intimaçã para
Sati ;feitas as formalidades do concurso, a molhoramontos no predio da rua do RezondoGOngrOnç50 procdderá á vot-telo, por e :ern- ti. 44, de que tomou e oneeeim into a 5 de notinjo secreto, sobre a capacidade de cada vembro do ai; no proxi mo passado, infringindo
candidato, considerando-se excluidos desdo as-im o § 2° do art. 98 do regulamento soailogo os que não obtiverem dous torço; da tario vigente.
votação total.
Paulo Keizotto, residonte á rua (1onçaivi33.
Em seguida, e da mesma fórum, farese-ha
a classificação por ordem de merecimento dos Dias n.78, DItit,'1,d0 001 200$,por não ter CUMprido a intim arão n. 10.72), para melhoracandidatos não excluidos.
Concluida a votação e em acto sueca. ssivo, mentos no peedio n.109 da mui, do Lavradio,
a congregação organizará a lista dos candi- de mine tomou conhecimento a 28 do novemdatos acceitos e clos iflcado, conformo o dis- bro do anno passado, infrin g ido assim O refeposto no artigo precedente, afim de ser apre- rido paragrapho e artigo do citado regulasentada com a proposta do candidato que jul- inont0.
gar peeferivel.
Pela 0' de!e ..2acia de sande, Dom In It'as Josl
O director enviará ao ministro, com a pro- da Costa Sampaio , representado por sem
posta dos candidatos, cópias das ;Idas do peacoradoros Saanoaio. Avidino & Comp.,
processo do concurso o as provas escriptas, residonte á rua. Primeiro do Março ri. 44,
bem como uma informação minuciosa sobre multado em 10O:, por não haver cumpeido
todas as circumstancias °ocorridas, commu- no prazo thterminado na se,zunda intintaçÃo
nicação especial do modo por que se condu- sob;;. 12.892, para melhoramentos nos pieziram os candidatos no 3 acto; do concurso, (lias ns. 1. 2, 3 e 4 da rua Nova America, indo seu procedimento moral, das suas habili- feingindo assim o para,gra,plio IV do art..93
tações scientificas, do; seus traba,Illos im- do regulamento sanitario em vigor.
presSeri O doi serviços que tenham prestado
Rio de Janeiro. Secretaria da Directoria
ao Estado.
Serão preferidos em igualdade de condi- Ger.1,1 de Sitia() Publica, 14 do n aneivo t.1,J 11)05.
ç5es. 03 concurrentes que jã pertencerem ao — O Secretario, Dr. J. Pedroso.
quadro dos empregado; do Museu.
Secretaria do Museu Nacional. 24 de deONFIZIC;10 DO REGULAMENTO SANITATII)
zembro de 1904, — Miranda Ribeiro, secre(•
tario.
Foi intimado a satisfazer no ;ta, diregeral, dentro do peazo de cinco dias,
Directoria, Geral do Sande ctoria
a multa que lhe Ibi imposta , ou,
tiblica,
findo esse prazo, se ver procossar, de acik3 ordem do Sr. Dr. director geral de córdo com o regulamento sanitario em vigor:
Sande Publica, convido o3 proprietarios, arPela Ga Delegacia do Sinto:
rendata.rios ou seus procuradores, dos preValentim do Nascimento, procurador do
dios, da horta e da cocheira, abaixo mencio- patrimonio da Santa Casa, residente i rua
nados, a comparecerem nesta directoria do Mercado n. 29. multado em 200-., por
dentro do prazo do dez dias, contados desta não ter cumprido o termo da intimação
data, afim do tomarem conhecimento das in- n, 16.475, para melhoramentos do predio
timaç5es que lhes foram feitas pelo inspector n. 19 da rua Senador Euzobio, infringindo
sanitario da zona em que se acham situados assim o § II do art. 08 do regulamento sanios referidos predlos, horta o cocheira, sob as tarjo vigente.
po.:as da lei
Rio de Janeiro, Secretaria da, Directoria
Geral de Sande 1'ublica.15 do janeiro de1005.
• Rua Alegrou. 6C.
.
_
ltua Uruguay o. 11 e 17 D,
O secretario,Dr. J. _POroso..
411n11.1
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dbras do 3Iinisterio da .Tustivi. õ Nef,„”ocios Interiores
-No dia 25 do mez corrente, ã,s 2 horas da
--„ tarde,. em ponto, serão recebidas propostas,
neste escriptorio, ã, rua dos Invalides n. 67,
-. :.zam.ra a execução de varias obras e pintura no
_--, roprio nacional n. 34 da praia da Saudade,
a,nnexo ao IIospicio de Alienados.
'Poderão concorrer -todos os candidatos que
presentarem documentos comprovando o
Ápagamonto do imposto federal de industrias
--,N3 profissões, o da caução de cem mil réis
i-,-:(100$) para garantir a assignatura do respectivo contracto.
A concurrencia versará sobre o preço total
das obras,prazo maximo para a sua execução,
e idoneidade dos proponentes.
, As propostas deverão ser eseriptas com
tinta prata, em duas vias, devidamente da- tadas, assigna.das e estampilhadas. sem
• emendas, accessorios, razuras ou defoitos,
que prejudiquem a sua clareza, e mencionar
_. o preço total das obras, por extenso o em
algarismos.
No Ho spicio, acha,r-se•st, nos dias utois, das
r. 12 ás 3 horas da tarde, um empregado deste
•- escriptorio, que fornecerá ao3 Srs. proponentes todas as explicações do • que carecerem, o outro sim, lhes mostrará as bases que
•. deverão servir, para lavrar-se o dito coo. tracto.
Não serão aceeitas as propostas que deixarem da sa.tisfazer quaosigier condições
'deste edital, o não indicarem com precisão a
resideacia, officina, ou escriptorio dos coacimentes. na presença dos quaes serão
abertas e lidas, no dia e hora acima fixados.
Escriptorio das obras do Mini ¡toldo da Justiça, e Negocios 11 de janeiro de
1905.-0 c cripturario, Antonio Da fino dos
Santos.

(•

Obras do 'Ministerio da .3"tistic,11, o rieg•ucios Intot•iuv.:2:s

Thesottro Fed.eral
EMPRESTIMO DE 1903, PARA AS OBRAS DO
PORTO DO RIO DE JANEIRO

A partir de 2 de janeiro vindouro, começarão a ser pagos na Thosauraria. Geral, das
11 horas da manhã ás 2 horas da tarde, os
compons dlsapolice; da emprastimo de 1903,
para as obras do Porto do Rio de Janeiro,
referentes ao 2, semestre de 1904.
Directoria de Contabilidade do Tiiesouro
(.
Federal, 30 de dezembro de 1934.
Directoria das Rendas 3P a.
blicas
CONCURRENCIA PARA O ARRENDAMENTO DOS
CAMPOS DE PASTAGEM DA FAZENDA NACIONAL DE SANTA CRUZ, maDIANTE AS CONDI0E3 SEGUINTES

O arrendatario sueitar-se-ba á fiscalização
de um funccionario, nomeado poio Ministerio
da Fazenda, com o direito de visitar os campos em conducção fornecida por a.quelle, sendo recolhida por semestres adeantados. polo
contractante, a quantia animal do 6:004
para pagamento do Inellno
O arrendatario não palerá cobrar paios
animaes que pastarem na fazenda quantia
superior a 100 reis diarios. nem estabelece:
desigualdades de preço a favor de dotarminado individuO, sendo, portanto, uniforme
para tolos a taxa a pagar.
•

• 31

O arrendatario não poderá recusar a admissão nos campos de gado de qualquer 05110.
ele, salvo moiestia contagiosa deste, debito
pata Com o arrendatario, ou outro qualquer
motivojustificavel, sempre a juizo do
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10a
O arrendatario obriga-se mais :
a) a fazer a limpeza dos rios Itagually,
Guandd-mirira o Guanda. nas secções denominadas Curtume o D. Pedro II ; do canal do
Itá o das valias Santa Luzia, S. Francisco o
S. Domingos o nas suas barras. fazendo O
roçado o respectivo deslocamento, tanto no
leito, como na; margens, nestas na largura
de d0113 metros do cada uma e nas extensões
necassarias, servindo de base para esses trabalhos as especificações o quantidades dos
mesmos, constantes do orçamento apresentado pelo engenheiro da l a secção da dita
fazenda, incluso em processo ; extrahindo,
além disso, dos leitos do; mesmos rios, calmes
e valias, quaesquer vegetações e madeiras
que Os atulhem, regularizando-os por meio
de excavaçiies, de modo a estabelecer, sem
obita.culo algum, tanto quanto possivel,
declividade neces.saria para o facil e.coamento das aguas. para o que se levantarão
o s perfis longitud; lutes e traí' sversae 4 , quando
precisos, dos leitos dos referidos cursos do
agua, traçando nelle3 as grades CODVeDien tas,
pelas quaes se terão as cotas das excavaçõaa
ou dragagens a fazer, devendo o arrendatario abrir as valias que se roconlieçam neco;sarias para o de;eccamento do ; campo.
alagados, depois da limpeza o mais trabatboa
acima referidos
b) a desobstruir e regularizar do mesmo
modo as valias latera,es ao aterrado da P.agaraily, dando-lhos as doclividades precisas
para o escoamento do suas aguas nos CUM,'
da agua acima mencionados, lançand i no
ITIC31110 aterrado as terras extrithidas do modo
a regularizal - o
c) a fazer a reemstrucção do; diques dono
minados (Taipas dos Jo.u, tas» o roparaçao dt
registro do descanta, afia de. com a reprosz
das ;Limas das eicilentes, uva te a sua inva
são no; campos e servir de roairva todo para
o caso do socca ;
d) a fazer o plantio do arvores (1 ,3 sombra
no3 campos para abrigo do galo contra a
chuva e o sol, do mudo a fon-inalem grupos,
á imitação dos capiios no Rio Grande do

Neste e seriptorioal rua da 3 Invalides n. 67,
Terão direito á pasta;em gratuita todos 03
se receberão pro)ostas em carta feclia.da,para aniMaeS pertencentes ao Governo,
fornecimento e Collocação de Inalo de can5a
SueYa construir seis pontes de madaira, contaria apicoada nos passeios das ruas «FranEm garantia ilo contracto será dopo ;itada forme o desenho do te lectivo projecto na
cisco Eugenio» e (Oliveira Fausto», junto ao
3o jeito. para a travessia entra o3 caiu.
proprio nacional onde funcciona a Escola Cor- no TIICSOUr0 Federal a quaiWa de C4I1Coentil procos
contos de reis (50:030S) em dinhei ro ou apoli- poS de S. Jo,é e S. Luiz, entre este e o do
rectoila.1Quinze de Novembro.
Roma no rio Guandii, entre os do Roma a
A concurrencia versará sobre o preço to- ce3 que o arrCedatari0 perderá. em favor do Santo
Agostinho na valia do S. Francisc). enmesmo
Tlicsouromo
caso
de
declaração
de
c•tal da .: obras, prazo para a sua terminação e
ducidade, a qu ti será determinada por despa- tre 03 de S. Mi! q iol e S. Paulo na mesma
idoneidade dos proponeates.
M propo dal deverão ser escriptas com clio d ) Miniv.erio Fazoada, indopeadento valia. entro os d s. Marro; o Jacarelly no
tinta preta, em duas via:, devidamente e
tampilhadas, datadas o assignad as, sem
emerri f ts, accre.scjuos, razuras ou defeitos,
que pra;iuliquem a. sua clareza, e conter o
preço total das obras, por extenso e em a1Arismo.
Igualmente deverão vir acompanhados do
documeatos comprobatorios do terem os cOncurrent(); pago o: impostos fedemos do ind Us trias e Proa e haverem caucionado
no Tilesouro Federal a importaneia de
1003 para garaot.r a assiguatura, do respectivo contrarto. .
Neste escriptor:o aos Srs.proponentes serão
fornecidas, diariamente, das 10 liwas da manhã ti3 3 da tarde, todas as expl:cações. de
que carecerem, e as bases que deverão servir
para a colebra,ção do mesmo contracto.
Mio serão tomadas em cons:dera.ção as propostas que de:xa,rem de satisfazer •quaesquer
condiç mes deste e lital e hão mencuoliaren
preci . amonte a res:donc;a, oficina ou es.
criptorio dos proponentes, na presença dos
qttriei abe:vts e lidas, no dia 25 do moz
corrente ás 2 horas da tarje em ponto.
Escriptorio da; Obras da Min i sterio da Justiça e Negocio; Interiores, l4 do janeiro de
— O ercr:pwrar o, Antonio Dalin° dos
&otos.

de intimação judiciaria.

canal do HÁ e entro o3 de Jacarelly o S. Paula
no rio Guandn, além do eStivas que so tor-

nem ;ecessarias

n

A infracção de qua T quer das c!an :Ca; do
contracto será punida com a nmu i. de 1
imposta por e oic in 11 5 t 0L lO. eleva.la ao dob..o
na roine:dencia e sozilida da de,!::Lrat:11) (lu

a fazer a replantação o cultura dos pastos nos Ca111 ). 0S para o seu saneamento, oraprea. a,ndo para lavral-os o ai-tido
g) a c nstruir dous bebedousos em cada
campo, alimentando-os com agua pota.vel do
poçss, onde não a houver corrente, ou enea-

tegrada lio prazo de 43 horas, sob pena do
caduc,dade.
8a
A coaW ba:ção do arrelia Intento será recolhida ao Tiesin o e . o 'a,...:sanSes bi - mensaes.

postes do inadeira apropriada, distanciados
convenientemente e fios em numero sutilcien to para vedar a passagem do gado, cercando do mesmo modo a valia do sangue do
matadouro e o canal do !til, desde o ponto era
que a mecebem ati a snt foz, para impedir que
o gado beba anui.nesse trec.io dos re!brid
canal e valia e se itiine:itn. de pasto sujeito ao

caducidadana hypJttlese de :P. voL inurrer
o contractante na niesina falta.
nando-as
7a
h) a cercar os campos nos limites com terSi a muita não for paga no prazo de oito ras do pa,: . ticu ! ares e da mesma fze da, orla
dia; a contar da data d -na impos.ção será seja conveniente por meio do vallados e cera me ana deduzala da caução, a qual será in• cas vivas, ou de arame galvaniz ido com

tia
O arrenda.tario obr, fa-Se a conservar, á Sm,
custa,em perfe to testado, o: campos e valias,
os rios, canaes,ponces, e s t:vas, diques «Taipa;
dos Jesuita.s» e demais bemteitorias, obrigando-se, findo o wazo do arrendamento, a entregar tudo ao Governo no referido estado de
con s ervação. sem direito a indemnização
te es2ecie

alguma.

extravajamento de a,au .8 desta,
11a
O arrendatario deverá dar principio á execução do resp !cti v0 contracto paios trabalhos
mais uraen te e de maior monta, no prazo do
Go dias da, data do contracto o te ...minai-os no
prazo de t.es RIMOS da mosma data,

3 1,-1.
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O arrendatario não poderá transferir o resspectivo contracto sem a necessaria annuencia
do Ministerio da Fazonda,que poderá negal-a.
A concurrencia versará sobro o preço do
arrendamento animal, servindo de 'base o de
10:000$ sobre o prazo, que não póde exceder
cie 25 annos, c idoneidade do proponente.
O proponento atrá acompanhar a sua proposta do recibo do deposito do 5:000$ na Thessouraria Geral do The souro, para garantia da
as.signa.tura, do contracto pelo que for preferido; perdendo essa quantia em favor dos
cofres publicus, caso não assigne o dito contracto.
As propostas serão recebidas na Directo:ia
das. Rendas Publicas até o dia 26 de janeiro
de 1905,as 2 horas da tardo,em que serão abortas na presença dos concurreo tes. com as formalidades do estylo ; devendo se achar contidas em cartas fechadas e lacradas o conter
.as importanc:as por exten 30 e em algarismo,
mão tendo emendas nem moiras, não sendo
acceita a que não estiver em toes condiçZies,
ou não for acompanhada do recibo do mencionado deposito.
Para a assignatnra do contracto pelo proponente, preferido por despacho do Ministerio
da Fazenda, terá asitielle que exhibir o recbo
tia caução de que trata a clausula 5a, tendo
para isso o prazo do 10 dias, contados da publicação do alludido despacho, findo o qual o
não tendo feito a mesma caução, perderá o
direito sobre o deposito feito para garantia da
assignatura do contrato, acima referido.
Deverá ao mesmo tempo provar ter feito a
entrada de 3:030$ para pagamento do fiscal,
de que trata a clausula l s, sob pena, si não o
tzer, de não poder assignar o contrato, perdendo o respectivo deposito.
Directoria das Rendas Publicas do Thesouro
Federal, 28 de dezembro do 1901.—Antonio Oscar Tavares da Costa, director interino.
(•

Directoria das RendamPublicas do Illieouiro Federal
AFORAMENTO DE TERRENOS DE MARINHAS NA
PRAIA DA CONCIIA EM MACAIIE'

Por esta Directoria se declara que, em virtude do despacho do Sr. Ministro da Fazenda,
do 17 de dezembro proximo passado, está
aberta concurrencia publica para o aforamento do terrenos do marinhas situados na
praia da Concha, em Macalie, Estado do Rio
do Janeiro, re,lueridos pela Companhia de
Navegação S. João da Barra o Campos, nos
Troes se acham edificadas as casas do Pedro
Coelho, do Antonio Faiaz, de Maria Antonio,
1dadureira. do Antonio José Ricardo (não se
tratando do que existo no terreno que lho
está aforado), o do outros, na extensão de
)88 m .70; ao do terreno de marinhas situado entro o (lesto foreiro o o Matadouro
Municipal, na extensão do l6',0, ao de
marinhas entro o mesmo Matadouro o o
trapiche da Companhia citada, na extensão
de 13,13 ,20, o entre o mesmo e o extremo N. E.
da referida praia na extensão de 182s2 ,0, todos
estes terrenos com o fundo de 33 m,0, com a
obrigação do deixar livro ao transito urna
faixa de 13°1 ,2 do largura para a estrada que
voe ter á fortaleza existente no.ouella praia,
como exige o Ministerio da Guerra, aléns
da condição do ficar sem effeito a concessão
da parte em que a todo tempo se verifique a
existencia nella de areias monaziticas, comformo a circular n. 28, do 18 do abril do 1903;
morvindo do base á licitação o foro do 100
reis por metro do tostada do marinhas, 1/40
de 4$, por quanto foi avaliado cada metro
desses terrenos, devendo os concorrentes caucionar previamente na Thesouraria Geral do
Thesouro Federal a importancia do um anuo
do foro para garantir a assignatura do con-

tracto.

MAM oPricIAT...
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As propostas deverão ser apresentadas ato
Quinto dia vtii
o dia 1 do fevereiro do 1905 até ás 2 horas da
Instituto Benjamin Constant, Montepio I
tarde, em cartas fechadas o lacradas, com 03
reluisitos do estylo, contendo o preço, em Diversas PeniS da Guerra.
• ..1
,y1
algarismo e por extenso, do foro offerecido,
Sexto dia util
sem emendas nem rasuras, as quites cartas
Dele;ados e Escrivã:os de Policia, Inspocto-1
deverão ser abortas á referida hora com as res Ut. inno3, Montepio civil da Fazenda
respectivas formalidades.
-"'"h !
Pen3US.
Directoria das Roalas Publicas do ThesouSelim° diavtii
ro Federal, 2 de janeiro de 1905.—Antonio
Oscar Tavares da Costa, director interino. ('
In Tecto= Suburbanos, Montepio civil dá
Justiça, Marinha e Guerra. Directoria da st Ion cias
Oitavo dia ulil
Publicas do Thesouro FeMontepio civil da Viação o do Exterior o
deral
Praças de Pret.
AFORAMENTO DE TERRENOS DE MARINITAS
Nono dia util
A' RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, EM NIMeio-soldo
o
Material.
TIIEROY
OBSERVAÇ3ES

Tendo D. Mafalda de Jesus Fernandes,
viuvo e inventariado dos bens de seu marido
João Fernandes Ribeiro, requerido por aforamento terreno do marinhas com 28 0,0 de
frente á rua Visconde do Rio Branco, em
Nitheroy. onda está edificado o precito n. 109,
antigo 103, são convidados, do conformidade
com o art. 11 do decreto n. 4.105, de 22 de
fevereiro do 1863, todos aquelles que tiverem
opposição a fazer ao mesmo aforam snto a
apresentar, nesta directoria, as razãos
documentos em que se baseam, dsntro do
prazo do 30 dias, contados da data do presente edital, findo o qual não se attendera
rec!amação alguma.
Directoria das Rendas Publicas, 4 do janeiro
de 1905.—Lois R. Cavalcanti de Albuquerque,
director das rendas publicas.
(•

Pagadoria do Thesouro
Federal
Do ordem do Sr. director de Contabilidade
do Thesouro Federal riço publico que, a coatar do mez do fevereiro proxitno futuro em
demito, os pagamentos elfectuados por esta
repartição serão do aceordo com a ta'sella
abaixo transeripta:
Primeiro dia esti!.
Clinfe do Estado o Gabinete, Secretarias do
Exorior, Justiça, Viação, Sons do e Camara,
Awsontados do todos os alini,terios, Juizo;
Seceionaes do Districto Federal e do Estado
do Rio, Tribunal Civil e Criminal, Ministerio Publico, Tribunal do Jury. Juizo dos Feito; O:t, Fazenda Municipal, Pretores., Tribunal de Contas, The souro, Extinctos, Fiocaes
do Bancos, In spectoria da Obras Publicas e
Archivo Publico.
Segundo dia utit

o • t;
As folhas das ires Secretarias do Esta,lo
passam a sor pagas no segundo dia util,as
Supremo Tribunal Federal, CUL' to do A-ppel--•
laç„ão e Caixa de Amortização no terceiro dia'
util emquanto durarem as sessaies do Congresso Nacional.
• As folhas depois do annunciadas s6 ,serão
pagas á s quartas-feiras e aabbados depois do
dia 10 e do seguinte modo: ás quartas-feiras'.
Pe :soal activo, Aposentados, Pensos, Praças'
dc Pret, Montepio e Diver sas Penses da Marinha e Guerra; aos sabbados, Pessoal activo,.
Meio-soldo e Montepio civil de todos os Min isterios.
O pagamento do Material será effectuado
do nono dia util, ao fim de cada mez.
Nenhum pagamento será feito som preceder annuncio.
Pagadoria do Thesouro Federal, 12 de ,; aneiro de 1905. — Rodolpho Costa Tinoeo, es-•

crivã.o.

Recebedoria do
neiro

Rio
.4

IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSZiES

1005

De ordom do Sr. Do director interino, e
para conhecimento dos interessados, laço
publico que esta report .ção procederá, no
ma do fevereiro proxena futuro, á cobrança sem multa elo imposto do industrias
o profis :509, relativa ao 1 0 semestre do corrente .orcicio, sendo cobrado em uma sã
prestação o imposto que não excele . do 200S
por anno, do rtecordo com o disposto no'
§ 1 0 do art. 33 do regulamento aniles° ao
decreto n. 5.112, de 27 do fevereiro do
1904.
Recebedoria do Rio do Janoiro, 12 de ia-.
n ;:ro de 1903.—Pelo sub-director, Joao Ra-

Supremo Tribunal Federal, Corte do Ap- ar,yues Lins,

poli:iça°, Caixa do Amortização, Directoria

de. Estatistica, Se Tunda do Exterior, Avulsas
da Justiça e Fazenda, Secretaria da Policia,
Reformados do Policia o do Bombeiros,
Saude Publica, Assistencia de Alienados,
Hospicio Nacional o uolon ias, Obsorvatorio
Astronomico, Estrada de Forro Rio d'Ouro,
Instituto Surdos-Mudos e Museu Nacional.

isrnn to ao SOCCOVVO ao ruo ao

Janeiro
Tendo de se proceder no dia 25 do corrente

mez, á venda em leilão do; penhores corre-.
spondenters ás cautelas extrahidas ato 31 do
dezembro de 1903, previne-se aos mutuados'
para resgatarem os respectivos penhores, oa,
renovarem seus contractos até ás duas horas
Terceiro dia util
Faculdade do Medicina, Casa da Moeda, da tarde do dia anterior ao designado para
Imprensa Nacional o Diario O fficial, Sexta da o leilão.
Rio de Janeiro, 10 do janeiro de 1905.-0
Viação, Junta Commercial, Laboratorio Na- gerente,
J. A. de alagallo2es Castro Sobrinho. el
cional de Ana T ysas, Guarda Civil, Escola
Quinze de Nove libro, Casas do Detenção e
Correcção, Estati ,tico. Commercial, Instituto Monte do Soecorro do fio do
Janeiro
Nacional do Musica, Bibliotheca Nacional,
Serventuarios do Culto Catholico e Escola do
Prescrevendo, no corrente mez,os saldos de
&Em Artes,
penhores vendidos em leilão do 25 de janeiro
do 1000, devem 03 mutuarios vir receber os.
Quarto dia util
saldos até o dia 25 do corrente,
Escola Polytechnica, Gymnasio Nacional respectivos
mez, correspondentes ás cautelas ns. 7.933,u
Montepio o Diversas Ponsõei da Marinha.
80OO, 8.128, 8.204, 8,224, 8.281, 8.414. 8.415.
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(3.431, 8.432, 8.443, 8.471, 8.474, 8.508, 8.508,
11.614, 8.625, 8.671, 8.731, 8.836, 8.864, 8.908,
9.922, 8.961, 9.041, 9,095, 9.096, 9.106, 9.131,
9.276, 9.321, 9.374, 9.510, 9.511, 9.545, 9.570,
9.730, 9.889, 9.909, 10.085. 10,224, 10,241,
'10.350, 10.466, 10,470 o 10.511,
Rio do Janeiro, 10 do janeiro do 1903.-0
gerente,). A. de Magalhaes Castro Sobrinho. (•

Alfantlogn, cio 12,10 do Ja.
noivo
Pela inspectoria desta Alfandoga se faz
publico, para conhecimento dos interessa-

doe que foram descarregados para esta repartição os volumas abaixo mencionados,
com signaes do avarias o faltas; devendo seus
do:los ou consigna.tarios apre3entar-so no
prazo do 15 dias para providenciar a
respeito.
Vapor inglez noinan Prinee, procedente do
Nova York, enttrado em G do novembro do
1904.-Manifesto n. 791.
Armazem n. 14-ASC: 1 caixa n, 110, reprogada.
BCC: 1 dita som numero, idem.
E: dita n. 605, avariada.
Idom: 1 dita D. 619. idoin.
EGC: 1 dita n. 3.540, reprogada.
2 ditas as. 20 o 31, idem.
FCC: 1 dita n. 876, avariada.
GC: 1 dita n. 35, roprogada.
GS: 1 dita, n. 4. avariada.
II : 1 dita n. 180, idem.
J. Botanie,o: 1 dita n. 914, idem.
Idem: 1 barrica sem numero, repregada o
avariada.
MS: 1 caixa n. 70, avariada.
PJC-Rio: 2 ditas sena numero, idem.
LDC: 2 engradados idem, repregadas.
Idem: 1 dito idem idem, idem.
Idem: 2 caixas os. 10 o 60, idem.
Idem: 2 ditassem numero, Wein.
Romba= C: 1 engradado n.3, idem.
V.1a1: 1 caixa n. 3, idem.
Idem: 1 dita n. 4, avariada.
Vapor ingloz Clyde, entrada em 31 de dezembro do 1901.-ala.nifiesto n. 833.
Trapiche da Saudo - FSJ: 10 fardos som
niuncro, avariados.
Vapor inglez Teviot, procedente da Londes, entrado em 27 de dezembro de 1904,Mailifesto ri. 897.
Trapicho Ilha do Ca,;(1-F: 25 latas sem numero, vasando.
Vapor ingloz Thespis, precedente de Liverpool, entrado em 31 do dezembro de 1904. Manifesto n. 901.
Trapicho Ilha do Cajil-F: 2 caixas ns, 19
20, avariadas.
Vapor inglez Ronutn Prinee, procedente de.
Nova York, entrado G de novembro de 1904.
-Manifesto n. 794.
Armazom n. 14-KFC-Rio: 2 caixas ris. 73
e 37, repregadas e avariadas.
Idem: 2 tlitas na. 35 e 3a, idem idem.
Idem: 1 dita n. 58, avariada.
Idem: 2 ditas os, 54 e60, repregadas.
Idem: 2 ditas ns. 56 e 52, idem.
Idem: 1 dita n. 44, idem.
Idem: 2 ditas ris. 69 e 70, reprogadas e
avariadas.
Ida,m: 2 ditas ns. GO o 63, idem idem.
LIIC: 1 dita n. 709, ropregada.
Idem: 1 dita d. 5.014, idem.
Vapor allema'o P. E. Frederick, procedente
do Hamburgo, entrado em 30 de outubro de
1904.-Manifesto n. 772.
Armazena ri. 1-FSC-Ki1 caixa n. 12.998,
repregada.
1 dita n. 134, idem.
JCC: 2 ditas ris. 711 o708, idom.
Idem: 2 ditas ris. 714 e 710, idem.
'Ideia: 1 dita n. 509. idem.
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Idom: I dita ri. 712, idem.
•RCC: 1 dita re. 4.489, idem.
L-D: 1 dita n. 98, rapregada o avariada.
LC-13: 1 dita n. 1.245, avariada.
L-R: 1 dita n. 9,703, repregada.
1 caixa n. 2.694, reprogada.
: 1 dita n. 1.439, idem.
M&C : 1 dita n. 456, idem.
LMC : 1 dita n. 6, avariada.
AMC-JOC 1 dita n. 288, reprovada.
AVO : 1 dita n. 5.804, idom.
ARPC : 1 dita n. 108, idem.
BAC : 1 dita n. 23, idem.
CF: 1 dita n. 12.044, idem.
CS-K-C : 1 dita n. 3.121, idem.
EKT : 1 dita n. 1.276, idem.
EMC : 1 dita n. 2.103, Hom.
Idem 1 dita n. 3.489, idem.
Idem : 1 dita n. 3.488, idem.
Idem : 1 dita ri. 3.487, idem.
Idem : 1 dita ai. 3.491, idem.
Idem : 1 dita n. 3.490, idem.
FMCC : 1 dita n, 101, idem.
FSC-AS 1 dita n. 3.159, idem.
Vapor fra,neez Anairal Dry?rrè, procedente do Ha.vre, entrado em 3 do novembeo
do 1904 .-Manifesto n. 775.
Despacho sobre agua - MIO : 1 caixa
n. 841, repre,gala.
Idara . 1 dita ri, 842, idem.
Idem . 1 dita n. 028. idom.
I'Lm . 1 dita n. 36, idem.
Idem 1 dita ri. 45 idem.
TIle : 1 dita ri. 473, Idem.
Idain : 1 dita n. 1.217, idem:
CO-A : 2 ditas as. 23 o 70, iilam.
CCA: 2 niX13 ns. 4 e 101, idem.
jura.
IINIC-GIBIC: 1 (Fta n.
Idem: 1 dita n. 99.605, idem.
IINIC: 1 dita n. 833, idem.
BRC: 1 dita n. 11, idem.
FA: 1 amarrado n. 3. idam,
lIel&C: 1 caixa ri. 830, idem.
Brigue dina,marauez DJraric, procedente
de Hamburgo, entrado em 3 do novembro
de 1904,-Manifesto n. 780.
Armazena n. 15 - IISC: 2 encapados sow
num2ro, roto .
/dein: 2 ditos idem, ideia.
Idem: 2 ditos idem, idem,
Mana: 2 ditos idem, idem.
Idem: 2 ditos idem, ideia.
ILFC : 1 dita n. 3.2d, idem. Idem : 1 dita n. 3.25. idem.
Idem : 1 dita n. 3.240, idem.
Idem 1 dita n. 3.244, idem.
Idem 1 dita n. 3.234, i tem.
Idem : 1 dita n. 3.238. idem.
L-R . 1 dita ri. 9.176, idem.
Idam : 1 dita n. 9.190, Wein.
Idem , 1 dita d. 9.184, idem.
LGJA 1 d i ta sem numero, idem.
M&C . 1 dit fl. 624, idem.
Ideia: 2 ditas n3. 876 e 877, idem.
MAM : 1 dita a, 815, idem.
Vapor allemão Ca/abria, proced ento de
Hamburgo, entrado em 12 de dozeia.,ro
de 1904- Manifesto ri. 888.
Tropiche da ilha do Caja.-O&C : 8 caixas
ris. 81/88, avariadas.
OC : 1 barrica n. 89, idem.
Vapor alemão Cordoba. procedente de
Hamburgo, entrado em 26 do novembro do
1904-Manifesto n. 849.
Traojeho da ilha do
: 1 barril
n. 1.470, avariado.
Brigue dina.marquez Dorane, procedente
do Hamburgo, entrado em 3 do novembro
do 1904 -Manifesto n. 780.
Armazem n. 16-AAC : 1 engradado numero 1.130, ropregado.
K fi C-S : 1 sacco n. 74, roto.
C: 1 dito n. 127. idem.
Idem : 1 dito n. 125, idem.
Idem : 1 dito n. 131, idem.
CRC-528 : 4 caixa sem numeres avariadas.
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Idem : 2 ditas sem numeres, repregades.
Idem : 2 ditas idem, avariadas.
Clt : 1 dita n. 33.731, repregada avaria.
c: 2 encapados sem numero, rólos.
Idem: 2 ditos idem, idem.
Idem: 2 ditos idem, idem.
Vapor inariez Magellan, wocadente. de Liverpool, entrado em 3 do novembro do 1901,
-Manifesto n. 785.1.
Deoeacho sobre agua-CA: 1 caixa n.3.295,
repregaala.
Idem: 1 dita n, 3.332, idem.
Idem: 1 dita n. 3.304, idem.
CA - Honorio Barcellos - Maio: 1 dita
n. 3.307, idem.
Arm lzem da Estiva - DFCBrazil : 1 lata
n. 33, idem.
Idem. 1 dita n. 57,
ideia.
Idem: 1 dita n. 69, idem.
Armazena n. 42 - k'BB: 1 caixa n.1.056,
idem.
R: 2 sucos ns. 1 e I, rotos.
Idem: 1 dite n. 1, idem.
CPC: 1 caixa n. 805, repregada e avariada.
AP1C • I dita n. 5.591, idem, ide•n.
Vapor inelez Tiotorctlo, procedente do Liverpool,entrado cai 3 de novembro de 1904.
-alimireeto n. 790.
Armazem n. • 11-JSF: 1 caixa n. 238, repregada.
RS-BL . 1 dita n. 4.418, idem.
Vapor francez amiral Daperrj, procedente do Havee, entrado em 3 do novembro
de 1904.-Manifesto n. 775.
Arinazora n. 4- 1"AC : 2 caixas me 19, 17,.
repregada.
Ideia : 1 dita n. 12, idem.
SLC: 2 ditasnm. 36, 37, idem.
ANO-SCN: 1 dita n. 7.85, idem.
'dein : 1 dita n. 7.880, idem.
AS-147-C : 1 fardo n. 160, roto.
FAC : 1 caixa n. 5, ideia.
Idem : 1 dita n. 20, idem.
A-A-147: 1 fardo n. 120, roto.
DD: 1 caixa n. 13.556, repregada.
AAC: 1 dita n. 092, idem.
SLC: 1 dita n. 42, idem.
IISC: 1 ditam. 604, avariada.
MG: 1 dita n. 24.835, repreenda.
Vapor allemão Melte, procedente de Bremen, entrado em 29 de dezembro da 1901.Manifesto n. 766.
Despacho sebre agua-FGC: 1 caixa ri. 70,
repregada.
Armazena da estiva-CO-128: 1 barrica
ri. 382, idem.
Idem: 1 dita n. 372, idem.
RCN-857: 1 dita ri. 4.077, idem.
Despacho sobro aeua-JFC: 1 dita n. 106,
idem.
Idem: 1 dita n. 107, idem.
Armazem n. 10-TMRP: 1 caixa n. 260,
repregada o avariada.
Idem: 1 dita n. 262. idem idem.
Amuem n. 10-VMRP: 1 caixa n. 267,
reprega.da e avariada.
Idem: 1 dita n. 261, idem idom.
Ideia: 1 O ta n. 268, idem idem.
Idem: 1 dita n. 263, ideia idem.
CEFM: 1 dita ri. 32, idem idem.
SialC-AB: 1 dita n. 4.090, idem.
/dem: 1 dita n. 4.091, idem,
ESC: 1 dita n. 22.023, idem idem.
11-AS: I dita n. 437, idem idem.
EKC: 1 dita n. 100, idem idem.
CS: 1 dita som numero, idem idem.
RJ: 1 dita n. 1009, idem idem.
ALF-P-C: 1 dita n. 7.118, idem idem.
Cc : 1 dita n. 1.205, idem idem.
Ideia: 1 dita n. 1.203, idem idem,
Idem. 1 dita n. 1.197, idem idem.
Vapor inglez Virgii, procedente do Londres, entrado eia 3 do novenibia) do 1904.--, •
Manifesto n. 770.
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' Armazena n. 3-I--C: 5 barris ns, 1/5,
rasando.
JRC: 10 ditos ns. 442/451, idem.
S: O dito. ns. 5.844/5.849, idem.
Vapor franeez Caravanas, procedente do
Havre, entrado em 3 de novembro do 1904.
-Manifesto ri. 792.
Arma= n. 9-Boolv : 1 caixa n. 13, repregada.
SPM : 1 dita n. 2.028. idem.
Abel &Comp. : 1 dita n. 218, idem.
MC: 1 dita n. 53, idem.
MG : 1 dita n. 3.743, idem.
Clilt : 1 dita n. 1.001, idein.
Ja1PC: 1 dita ri. 520, idem.
Armazem n. 9-CG: 2 caixas n-s. 10 o 11,
repregadas.
JS: 1 dita n. 2.092, idem.
•FDC: 1 dita n. 80, idem.
CL-257: 1 dita n. 2, avariada.'
PCC: I dita n. 1.513, idem.
CHR: 1 dita n. 1.203, repregada.
(
Vapor a1iemo ffelegoland, procedente de
Bremen, ontra,do em 27 de dezembro do 1904.
- -Manifesto u. 933.
, Armazain n. 11- FI-AS: 1 caixa n. 467,
reprogada.
• L-R: 1 dita n. 171, idem,
Idem: 1 dta n. 176, idem.
Casa Caribalde: I dita n. 9.563, idem.
11-C-M: 1 dita n. 891. idem.
GAZ: 2 ditas ns, 30 1, idem.
O-Rio-C: 3 ditas as. 1, 6 e 8, avara' fiadas.
• Ideina: 2 d:ta; tu. 4 e 7, idem.
• JalT: 2 ditas es. 20 1, idem.
1111M: 3 dita. tu. 9, 3 e 6, idem.
Idem: 3 ditas ris. 7, 1 o 6, idem.
MC: I bareil sena numero, vaio.
APM: 1 dito idem, idem.
• ELO: 2 caixas ris. 78 e 79, repregada o avario:ia.
• Cd: 2 ditas na. 15 e 16, idem idem.
•Idem: 2 ditas tu. 170 18, ideia ideia.
•ELO: 2 dita. es. 77 e 80. adem idem.
Es.;O: 1 dita n. 8.542, idem idem.
1 fardo n. 5t3, roto.
Main: 2 dito. ns. 51 e51, idem.
Idain: 2 ditos n.. 59 e 53, idem.
Amuem ri. 11-FB: 2 fardos tu, 57 c 52,
'rotos o avariados.
Idem: 2 dito., tu. 58 o n, idem idem.
Vapor franca .4naral Janrequibery, procecinta do Havre, entrado em 17 do dezembro
. de 1301.-alanifir ;to n. 902.
• Amuem n. 9-A-S- C-S.679: 2 caixas
,sem ninne..o, repragada..
• AV: 1 encapado n. 11, avariado.
Idem: 1 caixa n. 106, ideia.
CC: 1 dita ri. 2.004, repaegada.
Dia: 1 dita n. 159, idem.
EL: 1 dita n. 367. idem.
KFC: 1 dita n. 1.916, idem.
Idem: 1 dita n. 1.912, idem.
idem: 1 dita n. 1.9r8, alam.
Idem: 1 dita ri. 1.941, ideia.
LI': 1 dita n. 1.311, ide:u.
n. 18, idain.
alSO: 1
I3S: 2 ditas sem numera, alem.
Ideia: 1 dita sem numera, idam.
Dia: 1 dita n. 160. idem.
DIA: 2 dita ns. 60 o 51, avarialts.
Idain: 2 ditas na 5253, ideia,
Ideia: 2 ditas ni. 57o 58, irtelri.
alam: 2 dita. ns. 50 e 54, idem.
Idem: 2 ditas na 50 055. -alam.
EDGC: 2 ditas ris. 10 e 17, ideia.
Idem: 3 dita.; na. 2, 5 o 7, idan.
Idem: :; dita. es. 11. 4 e 1. ideia.
Vapor 111,9:10Z The$pis, entrado em 3 do ja;aleire de 1905.-Manifesto n. 901.
Trapielie da Gaudo-13.060: 7 fardos ris. 11.
17, 20, ;10. 26, 34 e 40, avariados.
Vapar inglez Xithsialc. cianato em 3 do
-janeira do 1905.-Manifesto a. 323.
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Trapiche da Sande-CO: 2 barris sem numeres, sujeitos a vistoria.
Vapor inglez Terence, entrado em 30 de
dezembro do 1905,
Trapiche Frias-CSC: 90 saccos sem numeres, com faltas.
Vapor inglez Thespie, entrado em 31 de
dezembro do 1954.-Manifesto n, 901.
Trapiche da. Saiude-MIO: 9 caixas
. . sem numeros, sujeitas a 'vistoria.
CTC: 5 ditas idem, idem.
Reserva-PC: 2 ditas idem, ideia.
CTC: 10 ditas idem, idem.
Vapor alleinãio Tijaca, entrado em 31 de
dezembro de 1904. Manifesto n. 900.
Trapiche da Saude-CTC-Corôa: 18 caixas
som namoros, sujeitas a vistoria.
Suceua: 5 ditas idem, idem.
LAMC: 8 ditas idem, idem.
M : 3 dita. som numero, ident.
JFP : 1 dita sem numero, idem.
ASO : 2 ditas sem numero, idem.
MC: 1 dita sem numero, idem.
DJS : 1 dita seio numero, idem.
ASC: 1 dita som numero, idem.
Re : 10 bulham sem numero, avariadas.
Brigue dinamarquez Dorane, procedente de
Hamburgo, entrado em 3 de dezembro de
1901.-Manifesto n. 780.
Armazem n. 15-O: 1 caixa n. 63, repregada.
11SC : 1 encapado, sem numero, roto o
avariado.
Idem : 2 ditos sem numero, idem.
alam : 1 ditoasern numero, idem.
'dein : 1 dito sem numero, avariado. .
Idam : 2 ditos sem ninnaro, repregado.
Ideia : 1 dito sem numero, idem.
Armazena n. 15.- I caixa n. 1.271, repregada.
Idem : 1 dita n. 1.275, avariada.
aIxe: 1 dita ri. 879, repregada..
Val , 1 dita n. 414, idem,
Idem : 1 dita n. 435, idem.
Idem : I dita n. 443, ideia.
Worneck -Pharmacia : 1 dita n. 42,039,
idem o avariada.
alam :1 dita n. 51.406, idem idem.
IISC : 2 encapados, sem numero, rotos.
M-C-M-B-O: 2 fardos as, 151 o 149,
avariados.
Idom : 1 dito n. 147, ident.
FLC : 1 caixa n, 222, ropregada.
Idem : 1 dita n. 235, idem.
M: 1 dita ri. 1.964, alam.
FLC: 1 dita n. 220, idem.
Idem: 1 dita n. 113, idem.
Vapor allemlio Multo, procedente de Bremem, entrada em 29 de outubro de 1904,Mania:st° n. 766.
Daspacho sobre agua - C-A-C : 1 caixa
o. 115, repreaada.
Idem : 1 dita n. 115, idem.
Idem : 1 dita ri. 115, ident.
Ideia : 1 dita n. 115, abai.
CBC: 2 ditas ris. 30 e 4a, idem.
SBC: 1 dita n. 10, alam.
CRO : 1 dita n. G8, idem.
TBC: 1 dita ia. 89, ideai.
AISC: 1 dita n. 37, idem.
Hal : 2 ditas ris. 83 e 12, alem.
Idem : 2 ditas ris. 61 c 54,
Despacho sabre agua - MEC : 2 ditas
ris. 29 o87, rapregadas.
Riam : 2 ditais tis. 46 o 45, Rani.
CITO : 2 ditas as, 17 e 40. ideia.
1111 : 2 ditas es. 25 o 93. ideia.
cc-A : 1 dita n. 115, alam.
Idana 2 ditas ris. 115 e 113. idem.
SUO : 2 ditos tis. 21 e 79. Main.
Cale : 2 ditas ris. 9$ e 97, 'dam.
alSC: 1 dita n. 5, idem.
CRU : 2 dita es. 9:1e 89, idum,
AI : 1 dita n. 73. idem.
Tia; : 1 dita n. 81, alam.
2 ditas as. 84 e 85, idem.
.
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Idem : 2 ditas tu. 10 e 78, Heine Ideia: I dita n. 24, idem.
HM 2 ditas tu. 6 e 59, idem,
CMC : 2 ditas ns. 81 e 91, idem.
Idem : I dita n. 43, idem.
TBC: 2 ditas as. 6 e 14, idem.
MFC: 2 ditas ns. 6 e 59, idem.
Idem : 2 ditas na. 99 e 12, idem.
Ideia: 1 dita n. 97, idem.
SBC : 1 dita n. 69, idem.
MFC: 2 ditas ns. 9 e 37, idem.
Idem : 5 ditas n. 54 e 61. ideal,
AJ: 1 dita n. 24, idem.
CAC: 1 dita n. 115, idem.
Ideia: 2 ditas ns. 115 e 115, idem.
Despacho sobre agua - MEC: 2 caiui
ns. . 11, 441, reprogadas.
Ideia: 1 dita n. 17, idem.
C-C--A: 1 dita n. 115, idem.
Idem : 2 ditas ns. 115, 115, ideia,
AI: 2 ditas ris. 86, 54, idem.
ORO : 1 dita n, 47, idem,
SBC: 1 dita n. 38, idem.
HM: 1 dita n. 10, idem.
00-A: 1 dita n. 115, idem.
Vapor francez Caraudlas, procedente do
Havre, entrado em 3 de novembro de 1904.
-Manifesto n, 792.
Armazem n. 9-SLC : I caixa n, 44, re-.
pregada e avariada.
al\VC- 1 dita n. 4.362, idem.
Idem : 1 dita n. 4.361, idem.
Idem: 1 dita n. 4.364, idem.
Idem: 1 dita ri, 4.360, idem.
Idem: 1 dita n. 4.363, idem. •
Caatello-SalS-GA: 3 ditas, sem numero,
Idern-aITC: 3 ditas, sem numero, ideia.
Idera: 2 ditas, sena numero, idosa.
Idem-PCC: I dita, sem numero, idem.
JAR: 1 dita, sem numero, idem.
Vapor aliem :à:o, P. E. lriederich, procedente de Hamburgo, entrado eia 30 de outubro da 1901-Manifesto n 772.
Arrnazem ri, 1-GCC: 1 caixa n. 266, avariada.
JCC: 1 dita n. 471. repregala.
Ideia : I dita ia. 709, idem.
Idem : 1 dita n. 706, ideai.
Idem : 1 dita n. 470, avariada.
L-R. : 1 dita n. 7.540, id
L-R: 1 dita n. 8.758, idem.
Idem: 1 dita n. 8.693, idem.
SIS.:C: 1 dita ri. 856, alam.
alam: 1 dita n. 2.802, idem.
MACS: 1 dita n. 333, idem.
NEC-LG: 1 dita n. 119, idrm.
0a1C-PJ: 1 dita n. 1-1.211, idem.
21--aaNT: 1 dita n. 14.002. ideia,
A2'-aS-C: 1 dita n. 791, idem.
AII: 2 ditas na. 3 e 5, ident.
ASC: 1 dita n. 14.101, idem e avarialaa
AC: 1 dita n. 637, repreaada.
CSC: 1 dita u. 7.816,
alam: 1 dita ri. 7.004,
CP: 1 dita n. 11, idarn.
CSC: 1 dita n. 3.081, idam.
K-OC: 1 di e. 3.716. ideia.
Drogaria Berrini: 1 dita a. 2.039, ava,-;
alada.
ERS: I dita n. 38, rapregaala.
ESC - K :1 dita n. 12.957, i;teir.
Fim: 1 dita n. 13.028. Idem.

GCC: 1 dita n. 263, idem.

.1 - WSC---G: 1 dita n. 11.619, Hom.
CalC: 2 ditas, sain nunius, ideia.
Ideia: 1 dita, idem, idem.
14am: 2 ditas, ideia, avariadas.
alam: 2 ditas, itkin, ident.
Idem: 2 ditas, ideia, idem.
Idem: 1 dita, ide a. ideia.
L-R: 1 dita n. 0.771, idem.
Vapor inglez Dant , bJ, prx‘clenta de Southampton, emtrad ) em 6 de nave:abra de
1901.-alivilfesta 79').
Armazeiu a. 3-11: 1 caiu a, 10.910, repregada.
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111,: 1 dita n. 8,057, idem,
Idem: 1 dita n. 8.050, 34,1!n,
:Idem: 1 dita n. 8.030, idem,
11: 1 dita n. 10.806, 1(13111.
1(10111: 1 dita n. 10.3)03, idem.
'Idam: 1 dita n. 10.907, 1'10
n 1n13M: I dita n. 10.918, idem.
Idem: 1 dita n. 10.922, idem.
• Idem. 1 dita n. 10.025, idem.
Idem: 1 dita n. 10.923, rapregada e aranau..

Vapor italiano Las Patinas. procedente do
Genova. enteado cio 7 de novembro do 1904.
-Manir,:s to n. 798.
Do:pacho obre a;ua - NLC: 2 caixas som
amimaria, raoregadas
.1dein: 2 ditas idem, idem.
3 1dien: 2 dita: idein. idem.
VFC: 1 dita bicai, idem.
Idem: 1 dita, idem, idem.
Idcm: 1 dita ide.n, idem.
Idem: 1 dita idem, idem.
Idem: 1 dita idem, idem.
Idem: 1 dita idem. ident.
:ESC: 1 dita n 10.189, ideal.
'Ideia]: 1 dita n. 10.188, ideio.
Ideai: 1 dita n. 10.1e0, idem.
Alfitnilega do Rio de Ja.aeiro, 11 do janeiro
de 1003.- Pelo inspector, Jcrio Pei.coto
Dia 12

Vanor inglez DD/Ao, proceleate da South_
a.rapten, entrado ima 6 do novembro da 1901,
-Manifestou. 709.
Armazena n. 3-VUC: 1 caixa n. 80, repraIdem: 1 dita n. 1.040. idem,
2 dita,; ns. 71 e 833,
lUem: 1 dita n. 834, idem.
'Idem: !amarrado n. 828, id
11: 1 caixa n. 10.883, idem.
3(L3m: 1 dita n. 10.003. i.uen.
Vem: 1 dita n. 10.90!, idem.
lil.rn: 1 dita n. 10.942. Mai.
1 dita n, 8,038, idem.
Idem: 1 dita O. 8,051, idem.
:JDM: I dita. n. 1 • 8, idem.
11: 1 dita n. 10.932, ideio.
111, : 1 dita n. 8.034, nem.
21)M: 1 dita n. 135, Wein.
1,11C: 1 dita n. 6•913, idem.
OPC: 1 dita n. 1.352, idem.
idem: 1 dita n. 1.335, idem.
SM-R \V: 1 dita o 6.089, idem.
21: 1 dita n. 461, ideal.
14: 1 dita n. 267, idem.
Armazena n. 3-10-1113C : 1 caixa n. 435,
repre;ada.
Vapor brazileiro Desterro, procedente do
Montevideo, ourado cm 7 do novembro de
1201.-Manileito n, 797.
: I caixa n. 20.949,
.Armazem u,
avariada.

Armazem n. 6- OMC : I dita, sem nurapregada.
Vapor francez Ainirat Dtiperrè, procedeate
de [lavro, entrado era 3 de novembro de 1904.
-Manife ito n. 775.
Armazena 13. 4- AMC : 1 caixa n. 109,
avaliada.
6PC: I dita n. 3. ident.
: I dita n. 0,430, idem.
idem : 1 dita n, 9.432, idem.
lt-I-C: 1 dita n. 5, rapregada.
PRM : 2 ditas sem numaro, avariadas.
SB: 1 dita n. 1.575, ident.
V(;LC : dita n. 220, idem.
E-ABC : I dita n. 48, repre.fetila.
D - AAS : - I dita o. 2.661, idem.
Idem : 1 dita o. 2.660, id on.
Idom LFR: I dita ri. 126, idem.
•CPC dita sem p ulcro, rapinada e
Svariada,.

SC : I dita idem idem.
Idem : 1 dita idem
KFC: 1 dita u. 1.368, idem.
Idem : 1 dita n. 1.324, idem.
Idem : 1 dita n. 1.320, 1 bin.
Vi-usas : 1 dita n. 139, idem.
1.1? &C : 1 dita TI. 1.333, itlem.
Vapor iaglez Ti nztoretto, meado:ate de Liverpoel, entrado em 3 de novembro da 1904.
Maiiiesto n. 700.
: 2 caixas ns. 319 e
Armazena n. 11
301. repra ta.las.
Idem : 1 dite. o, 317, idem.
EVI : 1 dita n. 120, avariada.
: I dita n. 121, idem.
"Vitwr italiano Rio Antasonas, proaedante
do Geneva, entrado cio 9 da novembro de
1901-Manitesto 11. 801.
Annum das amo.stras -JAS : 3 caixas
fls. 3. 4 e 2, avariadas.
Ideal : 4 ditas mis. 5, 8, G e 7, idem.
Valmr francez ettn,TriOS procedente do Tiovco, initrado em 5 do janeiro de 1005-ManifesIo n. 11.
Armazene u. 4-D : 2 caixas ias. 478 o 476,
avaria li.
M&C-D : 2 ditas ns. 441 e 412, idc:o.
PL : 1 dita o. 38.490, idem,
D&FC : 1 dita, n. 13.778, idem.
Ide:n : 1 dita n. 13,779, idem.
D-1MC : dita n. 2.827.
DCC : 1 dita n. 2.337 idem.
D-A.&: 1 dita n. 2.663, idem.
SF-C-&-C: 1 dita ia. 13.772, idern.
P: 1 dita sem nitinc:o, ideia.
OSC: 1 dita o, 1.720, re.,iregada e avariada.
Dia: I dita n. 181, idem idem.
-139-3,478: 1 d i ta n. G, idem idem.
A-S-181: 1 dita, n. 1, idem idem.
CC: I dita n. 1.90h idem ideio.
Vapor allernão Irelgolancl, procedente (1,3
Bremen, entrado em 27 do dezembro de 1904.
-Ma niliasto n. 933.
Tra.piclie da Ordem - CAC: 4 caixas sem
numero, com falta.
A.NebrezaC.: 8 quintos idem, idem.
SNC: 12 caixas idem, idem.
A: 1 dita idem, idem.
A-J: 1 dita, ideni, idem.
A-K: 2 dita: ideal, idem.
Trapiche da Ordem - A-J : 3 caixas mu
numero, ava,Piadas.
LAMC: 1 dita idem, idem.
SNC: 109 ditas idem,
Vapor anule:o P. itiriiblemar. procedente
de Ilambur„to, entrado em 24 do dezembro
do 1934.- Manifesto n. 922.
Trapiche da Ordem - CS-NW: 2 caixas
33r11 numero, com fanas.
-4
CS: 2 ditas id co, idem.
TBC: 3 ditas idem, idem.
Fe: 6 ditas ideai, idem.
CSC: I dita idem, idem.
Vapor inglez Itontan Prince, procedente de
Nova Yerk, entrado em 6 de novembro do
1904.-Mmitiasto n, 794.
Porta do Rosario -11enry Rogers: I caixa
sem numere, quebrada.
Armazena n. 11- LDC: 2 encapados som
numero, repregados.
W13C: I caixa idem, avariala.
X: 1 dita n. 905, idem.
Idem: 1 dita n. 1, idem. ,
Idem : 1 dita n. 101, repregada e ava-
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Idem: I caixa n. 33, avariada.
Luc: 1 dita n. 5.013, idem.
Idem: 1 dita n. 5.015, idem.
Vapor inzlcz Dane, pl . :acalento do Sentia.
ananton, en trade em 6 de novernbi-o de 1904.
-Man:festo n. 790.
Das ,. iaclio sobre agua - PE-20: 1 caixQ
n. 453, repre,;ada.
Id co: 1 dita ri. 393, Idem.
Tikl: 1 ditas os. 33 e $0, idem.
A-}-I: 1 dita n. 2.010, idem.
Idem: 1 dita n. 2.030, idem.
TBC: 2 ditas ias. 35 e 28, idem.
ASC: 1 dita o. 109, idem.
C-I-C: 1 (1 I I",a n. 1.225, idem.
Idem: 1 dita n. 1.223, idem,
A-H: 1 dita n. 2056, idem,
blein: 1 dita n. 2.043, ilein.
TBC: 2 ditas os. t?) o 48, hiena,
IIMC: 1 dite. n. 1.0`33, idain.
T-1-B: 1 dita n. 1.097, idem.
Armazena n. 3-81): 1 dita o. 55, idem
(1.1: 1 dita o. 791, idem . •
Idem : 1 dita n. 73:0, idem.
1(i um : 1 (1 i r,a n. 779, iiieill •
11101 : I dita 785, idem.
c&C : 1 dita n. 50, idem.
Es&C : 1 dita n. 7.308, idem,
1d 3111 : 1 dita ia. 7.321, Wein.
EMC : I dita n. 2.838, idem.
11Q : 1 dita n. 8.030, idem.
Idem : I dita n. 8.048, Item.
Id ama : 1 dita n. 8.030, idem.
110 : 1 dita n. 2.012, idem.
11: 1 dita n. 10.927, idem.
CDC : 1 .456, 1 dita, repregean.
Ai : 1 dita. n. 2.018. 1 dit. idem.
Idem : 1 dita 13.011, idem,
FB-PI, : 1 dita n. 200, iilem.
TI30 : 1 dita a. 45, idem.
Idem : 1 dita n. 26, ideni.
PC-20 : 1 dita n. 402, Rem.
Idem : 1 dita n. 100, idem.
Idem : 1 dita o. 403, idem.
Vapor inglez Vimes, procedente do IVo da
Prata, entrado em 10 do novembro do 1904,
-Manifeito o. 804.
Armazena da f Amostras-Albino Correa;
I caixa sela numero, repregada,
Lemos' John 130 : 1 pacote ideal, roto,
Idem : 1 dito idem, idem.
Vapor francez Ainiml Svpperri, procedente
do Ila.vre, entrado em 3 de novembro do
1905.-lanifest 9 o. 778.
Armazena n, 4-DCC: 1 caixa n, 2.183, nopregada.
KFC : 1 dita n. 1.370, idem.
ABC : 1 dita ii. 2.223, idem.
J-BF : 1 dita o. 1.326, idem.
Idem : 1 dita n. 5.050, avariada.
KFC : 1 dita n. 1.373, idem.
JCP : 1 dita n. 9.844, repregada.
FM : 1 dita n. 374, idem.
SPC, : 1 dita n. 194, idom,
CR : 2 ditas n 3. 39 e42, idem.
Idem : 2 ditas os. 41 c40, idem.
DG : 2 ditas os. 1 o 2, idein.
Idem :2 ditas os. 3 e 4, idem,
Idem : I dita n. 5, idem.
Armazena ri. 4-Mal let-C-C: 1 caixa3 'n
repregada.
6: 1 dita n. 1.506, idem.
AAC: 1 dita n, 903, idem,
LI: 1 dita n. 42. idem.
Vapor allemão Imune, procedente delire-.
meia, entrado em 29 de outubro de 1004.riada.
Manireito n. 766.
avariada.
13: 1 dita o.
De:pacho sobre agua-C-A-C: 2 caixas •
CMC: 1 amarrado n. 11, reprejado.
nos. 115 o 115, repregadas.
1)00: I Caixa n. 3.393, idem.
Idem : 2 ditas os. 115 e 115, idem.
FCC: I dita n. 900, idein.
Idem : 2 ditas ns. 115 e 115. Mona, .
hiena: 1 dita n. 933, hiena.
mis. 62 e43, idem.
MFC: 2 ditas
F13: I dita n. 29, idem.
Idem : 2 ditas ns. 23 o 40, idem.
HLS : 1 dita n. 1.217, idem.
Idem : 2 ditas ns. 52 o 36, idem.
X- F - C -Itio: I engradado n. 67, repreIdem: 1 dita n. 13, idem.
gado!
He : 2 ditas as, 84 e 76, ide111.

1
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2 ditas n 4. 35 e 2, idem.
Idem : 2 ditai n 4. 90 e 60, idem.
( Idem : 2 ditas lis. 28 e 80, idein.
'AF: 2 ditas n;. 13 e 81, idem.
CRC: 2 ditas ns. 11 e 41, idem.
Idem : 2 ditas ns. 92 e 81, idem.
CMC : 2 ditai ns. 51 e 09, idem.
Idem : 2 (Et s ns. 300 10, idem.
C-A--C: 1 dita n. 115, idem.
Vapor
inglez Mg1len, procedente do Li:
verpool, entrado em 3. de novembro de 1904.
-Manifesto n. 788.
Dspacho sobre agua-LC - BC: 2 caixas
'as. 5 e 3, repregadas.
Idem : 2 ditas lis. 7 o 8,
Idem ; 1 dita a. 30, id sm.
: C&C: 2 ditai as. 15 e 24, idem.
'Vapor francez, Pu1ou. procedente do Marselha, entrado era 4 de novembro de 1901.
-Manifeito n. 703.
2 caixas as. 1 e 2,
Armazena n.
FIM:

Nepregadas.

Idem: 2 ditas as. 2 e 4, idem.
:L-J: 1 dita n. 5.225, idem.
ESSC: 1 dita a. 23.149, idem.
Vapor allemão Ilaile, procadr- 'o de Bremen, entrado em 29 de entuba) ue 1901.Manifesto n. 700.
Armazena n. 10-IIW: 1 caixa n. 1.121,
ropregada.
1ISC: 1 dita n. 1.793, idem.
QMC: 1 dita n. 131. idem.
.13A: 1 dita n. 1.892. Wein.
'PC: 1 dita n. 691, idem.
Y: 1 dita n. 1.217, idem.
Idem: 1 dita n. 1.218, idem.
31W: 2 ditas as. 421 e 420, idem.
RJ: 1 dita n. 823, repregada o avariada.
Despacho sobro agua - JEC: 1 barrica numero 105, idem.
FAM: 1 caixa n. 1.205, idein.
Vapor inglez Marrikei, p,.00011ente de. Liverpool, entrado em) de novembro de 1901.
-Manifesto n. 788.
Armazem n. 12 - LLC: 1 caixa n, 81, repregada .
II: 1 dita n. 9.791, idem.
Idem: 1 dita a. 9.773, idem.
BRA: 1 dita n. 2, idem.
RSBL: 1 dita n. 4.671, idem.
PRC: 1 dita n. 2, idem.
Armazom da estiva - CSM: 50 barris sem
numero, vazando.
Idem: G dito; idem. idem.
Armazena n. 12-RSBL: 1 caixa n. 4.672,
roprego.dia.
H: 1 dita n. 9.802, idem.
JBL: I dita n. 615, ideia.
.11W: 2 ditas as. 78 o 79, idem.
AGP-IICII: 1 dita n. 1.025, idem.
NOE: 1 dita n. 12.645, idem.
CSM: 1 dita n. 7.424, idem.
FEB: 1 dita n. 1,010, idem.
Idem: 1 dita n. 1.014, idem.
NOE: 1 dita n. 12.605, idein.
Vapor francez Andra Dirperrè, procedente
/10 Iluvro. entrado em 3 de noreinlaw de
190 1.-Manifesto n.775.
Despacho sobro agua - AFC: 1 caixa n. 5,
repregada e avariada.
Granado: 1 dita is. 132. idem idem.
A: 1 dita n. I, idem idem.
FS: 2 ditas as. 1 e 1, idem idem.
Idem: 1 dita n. 1, idem ideia.
ASC: 3 ditai ris. 1, 1 e 1, ideia idem.
FS: 3 ditas ns. 1, 1 e 1, idem idem.
Idem: 2 ditai as. 1 e 1, idem idem,
Idem: 3 ditas ns. 1, 1 e 1. idem ident.
Idem: 2 ditas ns. 1 o 1, idem idem.
Idem: 2 ditai us, 1 e 1, idem idem.
CCP03: 1 dita n. 1, idem idem.
DSF: 1 dita. a. 1, idem idem.
Borboleta: 1 dita n. 15, idem idem.
Vapor francez Peitou, procedente de Marselha, eatrado em 4 de novembro de 1004.Manifesto n. 793.
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Despacho sobre agua-VPC: 1 caixa n. 16,
repregada.
Idem: 2 caixas ns. 25o 26, idem.
Muni: 1 dita n. 25, ident.
AI: 1 dita n. 67, idem.
CIW: 1 dita n. 2.746, idem.
CRC : 1 dita n.2.722. id:sm.
Mein : 1 dita n. 2.919, idem.
Idem : 1 d:ta n. 2.778. idem.
Idem : 1 diia n. 2.777, idem.
Idem: 1 dita n. 2.943. idem.
Idoin : 1 dita is. 2.880, idem,
Idem: I dita n. 2.925. idem.
Idem : 1 iliba. n. 2.944. idom.
Idem : 1 dita a. 2.725. idem.
Idem : 1 dita n. 2.803, idem.
Idem : 1 dita n. 2.932, idem.
Idem: 1 dita n. 2.858, idom:
LI sin: 1 dita n. 2.810. ideia.
Liem: 1 dita n. 2.934, Rein.
Idem: 1 dita n. 2.831, idem.
Idem : 2 ditas s. 2.993 e 2.750, idem.
idem : 2 ditas ns. 2.819 e 2.813, idem.
AI: 4 ditas as. 25, 85, 14 e 18.
Idem: 2 ditas ris. 39 e 135, idem.
V1n.: 4 ditas as. 26. 20, 23 e 26, idem.
C-M-C: 1 dita n. 28. idem.
A: 1 dita n. 10.760, idem.
Vapor allernão P. E. Fraderich, procedente de Hamburgo, entrado em 30 de outubro de 1901. -Manifesto n. 792
Armazem n. 1- T-21-W W-J: 1 caixa
n. 11.093, reprog,ada.
Idem: 1 dita n. 2.159, idem.
Idein: 1 dita n. 2.159, idem.
VBC: 1 dita n. L212, Rein.
C-M--C: I dita n. 286, idem.
EC : 1 caixa n. 2.697, repre.;ada.
°desse : 1 dita n. 1.603, avariada.
Soei:Avie Nacional do Agricultura: 1 dita
n. 8, ideias
Vapor a.11emão P. E. PrcdJrich, procedente do Hamburgo entrado em 30 do outubro de 1934.-Manifesto n. 772.
Armazena n. I - 1113 : 1 caixa n. 920, repregada .
1111C-L : 1 dita, n. 35,704, avariada.
Idem : 1 dita n. 35.705. repregada.
JBC: 1 dita n. 1.237, idem.
31W,C : 1 dita n. 7.911, idom.
LR: 1 dita n. 8.270, idein.
Mate : 1 dita sem numero, vasia.
OS: 1 dita n. 7.838, repregada.
Ode se. 1 dita n. 1635, avariada.
Ideni: 1 dita n. 1.001, idem.
1W: 1 dita n. 2.295, idem.
RJ: 1 dita n. 877, idem.
ARCO: 1 dita n. 14, ideia.
ACR: 1 dita n. 121.222, idem.
BD: 1 dita n. 13.050, ideia.
BMC: 1 dita n. 1, idem.
Idem: 1 dita n. 2.672, idem.
BAC: I dila n. 23, idem.
idem: 1 dita n. 22, ideia.
CSc: 1 dita n. 7.613, idani.
Ideia: 1 pacote n. 123, rolo.
DG: 1 caixa n. 3.636, reprisgada.
C-P-&--C: 1 dita n. 1.455. ident.
IIII: I dita n. 127, idem
IIBC-AG: 1 dita n. '38, idem.
Alandega do Rio do Janeiro, 12 de janeiro
de 1905.-Pelo insnector, Miguel liernandes
Barros, servindo do ajudante.
Contadoria dm Marinha
ASSIGNATURA DE CONTRACTO

São convidados a comparecer nesta repartição, no prazo de ires das, para a aiiignatura, de seus respectivos contractos, os
seguintes negociantes Rodrigo Vianna,, Azevedo Alves & Irmão. Vicente da Cunha
Guimarães, Arthur Leitão e A. Ferreira
Novaes & Comp.
Contadoria da Marinha, 11 de janeiro de
(,
190:4-Contador, A. de Babo Junior.
-_

Jaaelre - 1965

Ministerio da Marinha,
Repartição da Carta maritima dos Estados
Unidos do Brasil.
DIRECTORIA DE ellAROES
Aviso ao; furecgantes n, 2
Restabelecimento do caracter da luz do pliaro!
do Itacolomy (Estado do Maranhão)

De ordem do Sr. contra-almirante chefe da
Reparteão da Carta Maritima, aviso aoi
navegadtei que o caracter da luz do pharol
de Itacolomy, nu Estado do Maranhão, será
restabelecido no dia 25 do corrente, segundo
communicação tefegraphica do respectivo
capitão do porto.
Directoria de P:arócss, Rio de Janeiro, 14
de janeiro de 1905- Eduardo Augusto Verissina() do Muitos, capitão de fragata, direetw.
Ministerio da Mtrinha
ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL
Repartição da Carta Maritima
AVISO AOS NAVEGANTES N. 5
Estado do Paraná - Paranaguá

Av:so aos navegantes que a bola de sino
da barra SE de Paranaguá acha-se roce/locada em seu respectivo 1o..1ar•
Direcioria do Hydrographia, II de janeiro
de 1905.-0 director, Olhou Bulha°,
!Direcção Geral de Saudo
lExercito
De ordem do Sr. general-director geral de
Sande do Exercito faço publico que foram
designados para membros da commissão
julgadora do concurso de med:cos de 5ftelasse,
na ferina do art. 8 0 das respectivas instrucções, os ofilciaes do Corpo do Sande abaixo
declarados
Coronel-medico Dr. Raymundo do Castro.
Tenente-coronel medico Dr. Antonio A.
Faustino.
Tenente-coronel Dr. Ismael da Rocha.
Mia .,or Dr. Antonio Ferreira do Amaral.
Capitão Dr. Antonio da Silva Cruz.
Capital Federal, 4 de janeiro de 1903.Dr. Lconigildo Ilonorio de Carvalho, major,
('
chefe do gabinete.
Intendencia Geral cla Guerra
O conselho de compra; desta, iopartiç5.o
recebe propostas no dia 19 do corrente, atê
á g 11 1101'3.8 da manhã, para o fornecimento
dos seguintes artigo.s:
300 espadas para =ices de corpos montados o intbri.Jres.
300 espadas para DDIS:CO3 de corpos a pé.
4.030 guarda-foixo3 para carabinas Mauser.
£,000 guarda-reixos para

clavinas Mausor.
50 datei:alues de metal branco para
e padas.
1.500 chapas de metal para cinturões,.
1.500 pares de cartucheiras de sola.
1.509 cinturões de couro branco.
150 cinturões de ouro branco enverni-•
zado para musico; a pé.
150 fiadores de couro branco para muSiCO3 de corpos montados.
1.500 palas do couro branco para eiaturims.
1.500 pasiadores de metal para cinturs„
2.500 patronas de sola.
1.500 cantis de folha em branco.
150 canudo; de folha.
400 cordões de lã verde para canudos,
cornetas e clarinz.
2.500 correias de couro branco para cantis..
2.500 corroias grandes de couro branca
para, capotes.
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2.500 paro 3 de correias pequenas de couro
branco para capotes.
1.500 pares de corre:a; de couro branco
para mochilas,
2.500 pares do correias do couro branco
para marmitas de uma praça.
250 correias de couro branca para marinitas de oito praças.
1,500 marmitas de folha para uma praça.
150 marmita: do folha para oito praças.
590 pare: da e 'para: do metal arnarello
com coarelas • .a praças.
103 parei de esporas da metal branco com
correias, para musicas.
150.030 numero do matai branco de
'0'11,020, sortidos.
As pessoas (Inc pretenderem contractar
C330 fornocimoato deverão apresentar amostras dos respectivos artigos e documento; da
caução do um couto de réis (I :00343), feita na
Direcção Geral da Contabilalade da Guerra.
Para habilitação á essa concurrencia o;
pretendentes deverão apae:e itar, até o dia
17 do corrente, re gloria:lento instruido com
os seguintes documentos: certidão do coatracto social, prava do ser negociante matriculado e bilhete da impo :ta de casa commarcial relativo ao ultima sarna : U.0, ped raio
para tornar parte na licitaçãa o outro pedindo guia pari fazer a caução.
As propo das devera ser cm duplicata, 'elhdas a; primeiras via:, eacriptio com tiata
ata, soai rasuras o assigna,das pelos proprio3 proponentes, quo daverão comparecer
•ou fazer-se represoat r lealmente na occasião da sessão, devo:ala fazer nas referidas
propostas a tical aração de se su;eitarein á
multa de 5 Is caso recuem ass j gaar o reaspactivo contracto.
Previne-3o que, san lo urgente a acquisição
•de a z e; artigos, o lb:amime ato (101'03 deve
ter lai to no prazo maximo do cinco mezos.
Pravine-se mais que não sacão tomadas em
con A :deração a; propo:tas que não vierem
acompanhadas das competwite3 amostras.
Primeira Senão da Intendencia Geral da
Cu ‘rra, 10 do • aleiro de 1905.—Coronel
graduado Joi73 Antonio de Carvalho, chefe da
(•
becção.

garantia da assigna,tura do contracto, ficanda
entendido que perde:á o direito a es s a quantia avalie que, saldo proferido, se recitar
a assianar o contracto, no prazo de cinco
dias. a contar da data do aviso desta secretaria.
O proponente, cuja proposta for acceita,
fará um deposito no Taeseuro Fecin.al corre:pandente a 10 s/° da importancia total do
fornecimeato, para fiel execução do coatracto.
As propostas, soltadas a documentadas com
o recibo da caução prévia, serão entregues
nesta repartição, no dia e hora acima mencionados, sondo abertas na presença dos concurrentos o não sendo acceitas as que forem
apresentadas posteriorman te.
Secretaria da Inspecção Geral das Obra;
Publicas da Capital Federal, 13 de janeiro
do 1905, — l. J. da Fonseca Braga, secretario.
(•
--

Repartição Gieral dos
Iroleg,".ra,phos

CONCURRENcIA PARA O FORNEGINIENTO DE MADEIRAS E MATERIAES QUE TENIIA.M DE SER
ADQUIRIDOS PELO ALMOXA.RIFADO DURANTE
O EXERCICIO DE 1905

De ordem do Sr. director geral, faço publico
que, tendo comparecido apelas uni licitante
na coacurreacia, aberta no dia 18 do novembro ultima, para fornecimento do madeiras o matoriae; durante o exercido do
W03, do novo serão acceitas propostas na secretaria desta repartição, á 1 hora da tardo
do dia 21 do corrente, para aquelle foraecimeato.
As condiç5o3 estabeleciam nas claumlas do
edital publicado no Diario O fficial, do 28 de
outubro proxima passado, ficam integralmente mantidas.
Capital Federal, 7 de janeiro do 1905. —
Euclides Barroso, vice-direCtur.

Estrada do Forro Central

do l3razil

CONCURRENCIA PARA FORNECI3IENTO DE TE-

Jl1 'il)CO

Geral das Obras

lblieas da Capital
deral
ESTRADA DE FER,R0 DO RIO DO

/Fe-

olmo

l',.oposta para o fornecimento dos inateriaes
abaixo emecificados

De ordem do Sr. Dr. inspector geral das
Publicas, faço publico que no dia 27 do
eorrento moz, ao meio-dia, recebem-se propostas nesta repartição, á rua do Riachuelo
ia. 151, dos tnatoriaoi abaixo e Tecificado3,
para a Estrada do Ferro do Rao do Ouro, entreaue; no almoxarifa.do, na Ponta do Caia,
onda o respectivo almoxarifo dará aos intuo ado3 o; modelos, etc.
Seis lubrificadaros de lubrificação visivel
(Nathan) para cylindros do locomotivas,
16 rodeiros para trucks de tender de locomotivas, conforme o desenho.
22 torneiras para duas caldeiras de locomotiva Baldwin, classe 8-16--C : sendo seis
para prova, quatao para indicador, quatro
para introducção ou retenção, quatro para
injectores, duas para Na.than e duas para ropucho oti ventilador.
40 rodeiros para trucks de carros o vagou.
Mobilia para deus carros do classe.
8.000 parafusos do forro, com porcas, para
trilhos.
Os proponentes farão um deposito prévio
de 2,a0$. no Thosouro Federal, mediante
guias expedidas por esta repartição para

,Obras

SOURAS PARA AS NOVAS COBERTAS PROJECTADAS PARA. AS ESTAÇõES DE SUDURDIOS

De ordem da directoria, faço publico que,
as 12 horas do dia 28 do proximo mez de fevereiro. na intendencia desta estrada, serão
recebidas propostas para o fornecimento do
tesouras para as novas cobertas projectadas
para a3 estaçtios de suburbios, de accardo
com as especiticações o desenhos, á dispodção
dos concurrentes na mesma inlendencia,
para serem examinados.
A concurrencia versará sobre a idoneidade
do proponente o do fabricante, preços cai libras esterlinas ou em réis e prazo para a entrega a bordo neste porto, DO primeiro caso,
ou na intendancia, no segundo.
Os concorrentes deverão comparecer »a
dita intendencia, no dia o hora acima indicados com a; propostas fechadas, devidaniente
selladas,da,tadas,assignadas,com indicação de
suas ra adoncias, o deverão exbibir, em separado, no acto da entrega da proposta, o rocibo da caução do 1:000$, préviamente feita
na thesouraria desta estrada, para garantoa aasignatura do contracto, e bom assim a
prova de estar o proponente quite com a. Fazenda Municipal quanto ao pagamento do
Imposto de alvarás do licença para o exercicicio do negocio, profissão e industria.
Os coneurrentes declararão acceitar as instrucções para o serviço de concurrencias.
Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brazil. 22 do dezembro de 1001.— O secretario, Manuel Vernandes Pigiseira,

CONCURRENCIA PARA PORNEDIMENTO

DE 50-

BRESALENTES PARA OS CARROS EM GERAL
DA DIToLA DE 1'2 ,60, IDEm PARA DIVERSAS
LOCOMOTIVAS BALDWIN E BROOKS;MATERIAL
PARA FREIOS DE LOCOMOTIVAS E WESTINGHOUSE, IDEM PARA REPARAÇÃO DA ILLUMINAÇÃO NOS CARROS, FERRAMENTAS, CATRAGAS E MANGUEIRAS

De ordem da directoria, faço publico que,

ás 12 horas do dia 16 do proximo mez do fevereiro, na intendencia desta estrada, serão

recebidas propostas para o fornecimento, durante o uno da 1905, do sobresalentes para
os carros em geral da bitola de l ts ,60, idem
para diversas locomotivas Baldwin e Brooks;
material para freios do locomotivas e westinghouse, idem para reparação da illuminação nos carros, ferramentas, catracas o
mangueiras, de acedi-do com as relaçaes e desenhos, á disposição dos concurrentes, na
mesma intendancia, para serem examinados.
A concurroncia versará sobro a idoneidade
do proponente e do fabricante, prazo para o
fornecimento e preço em libra esterlina, por
uoarittlo.
ade, do material eatr egue a bordo, neste
ta
Os concorrentes deverão comparecer na
dita intendendo, no dia e hora acima indicados, com as propostas fechadas, devidamente saltadas, datadas, assignadas, com indicação de suas resido ;cias e deverão exhibir
em soparado,no acto da entrega da proposta,
o reclbo da caução de 5:000$, préviarnanto
feita na tliesouraria desta estrada, para garantir a assignatura do contracto e bem
assim a provado estar o proponente quite com
a Fazenda Municipal quanto ao pagamento
do imposto de alvarás de licença para o °aardei° de negocio, profissão e industria.
Os cone:arreates declararão accaitar as instrucções o ;ta.belecidas para o serviço de concurrencias.
Secretaria da Estrada do Ferro Central do
Brazil, 22 do dezembro do 1901.-0 secretario. Manuel Fernandes Figueira,
CONCURRENCIA. PARA FORNECIMENTO DE TRILHOS E AccESAItIo3 E Do MATERIAL NECESSÁRIO Á TRANSFORMAÇÃO DA LINHA GO
RAMAL DE SANTA CRUZ

De ordem da directoria, faço publico quo
ficam transferidas de 30 do corrente inez
para o dia 16 do proximo mez do janeiro, á3
12 horas, as coacurrenclas para os fornecimentos acima declarados, convocados por
adi taes do 29 de novembro ultimo e 1 do
corrente, prevalecendo todas as demais condiçiies do mesmo edital.
Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brazil. 21 de dezembro do 1901.-0 secretario,
Manuel Fernandes Figueira,
CONGURRENciA PARA FORNECIMENTO DE OLEG
PARA FABRICAÇÃO DE GIZ

De ordem da directoria, faço publico que
fica transferiria do 28 do corrente mez para
o dia 21 do proximo mez do janeiro, á. 3 12
horas, a concurrencia para o fornecimento
acima declarado. convocada por edital de 22
de novembro ultimo, prevalecendo todas as
demais condiç5e3 do mesmo edital.
Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brazil, 13 do dezembro do 1904. — O se-

cretario, Manuel Fernandes Figueira.

(.

EDITAS

juizo Federal
O Dr. Godofredo Xavier da Cunha, juiz
federal da l a vara no District° Federal, Oto.:
Faço saber aos que o presente edItal lerem
ou dello noticia tiverem ou interessar passa
inc no prazo de nove dia,.; e no dia 24
corrente mez, depois da audionela que costa ;
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ma ser effectuada ao meio-dia, na casa n. 26
ãa rua Primeiro do Março, o porteiro dos
auditorios trará em publico pregão do venda
*3 arrematação a quem mais der o maior
lance offerecor acima da avaliação do predio
e terreno abaixo descripto e penhorado ao
Dr. Joaquim Josê de Siqueira, na execução
que lhe move a Fazenda Nacional, o qual é o
seguinte: Prodio terreo sito á rua Migual de
Frias n. 36, com uma porta e janella do peitoril, medindo do frente 5%95, construido de
frontal, portaes de ma,daira,divis5os do estuque o dividido em commodos para familia.
Edificado em terreno que moio 42w ,20 de extensão,com muro de tijolos aos lados o fundos.
O predio precisa do concertos, avaliado em
4:000$.E aão havendo arrematante pelo preço
da aval iação,voltará o immovel á praça com
o intervalo de 8 dias e com o abatimento de
10 0/0 ; si esta ainda não encontrar lance superior ou igual ao valor determinado irá a terceira praça com o MO3M0 intervallo e com o
abatimento do 10 •/e. Neste caso será arrematado pelo maior preço que or oferecido,
bem que em hypothese alguma seja permittida acção do null idade por lesão do qualquer
especie, tudo na fórma do artigo 283 do decreto n. 848, de 11 de outubro do 1890. E
quem quizer lançar deverá comparecer á
praça deste juizo, que terá logar no dia, hora
'e casa acima designados; e para que chegue
. ao conhecimento do todos; o presente edital
será publicado pela imprensa o afixado
•no logar do costume pelo porteiro do; au•ditorws, que deverá passar a competente certidão para se juntar aos auto3. Dado o passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos 14
dias do mez de janeiro de 1905. Eu. Alfredo
P. Barbosa, escrivão, o eubscrovi,—Godofredo
:Xavier da Cunha.
-O Dr. Godofredo Xavier da Cunha, juiz

federal da I & vara no District° Federal. etc.:
Faço saber aos que o presente edital lerem
ou dello noticia tiverem, ou interessar possa,
que, no prazo de nove dias e no dia 24 do
corrente mez, depois da aud:encia, que costuma ser effectuada ao meio-dia na casa n. 26
da rua Primeiro do Março, o porteiro dos auditorios trará em publico pregão de venda e
arrematação a quem mais der o maior lance
offerecer acima da avaliação o predio o terreno abaixo descripto o penhorado a D. Luiza,
Rosa de Mello, outrora Theophilo Felix Machado, na execução que lhe inove a Fazenda
Nacional, o qual é o seguinte: Casa torrea
rua Maria Flora n.8 com porta e duas janelas
do peitoril, medindo de frente 5, 70 por
51e, 75 de fundos, construido de madeira, diviiãO de tabique, sendo dividido cm quatro
commodos, telha vã e cimento. Ao lado uma
meia agua construida do madeira, aberta em
cozinlia,telha vã o chão cimentado, tudo edificado cm um terreno que mede 11 metros de
frenteegual largura na linha dos fundos par
66 metros de extensão,cercado do espinhos na
frente, lado e fundos.Avaliada em l: 000000.
E não havendo arrematante pelo preço
da avaliação, voltará o iimuovel á praça
com o intervallo do oito dias e com o
abatimento do 10 cee ; si nesta ainda não encontrar lanço superior ou igual ao valor determinadoerá á terceira praça com o mesmo
intervallo o com o abatimento de 10 Ve.
Neste caso será arrematado pelo maior
preço que for offerecido, sem que em hypotheso alguma seja permittida acção de nulidade por lesão do qualquer especio, tudo na
ferina do art. 283 do decreto n. 848, do 11
de outubro de 1890.E quem no mesmo quizer
fançar deverá comparecer á praça deste
juizo, que terá logar no dia, hora e casa
acima designados ; e para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital
será publicado pela imprensa o afixado no
49triar do wstunie .uolp porteiro dQ6 audi-
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torios, que deverá passar a competente cer- valor daterminado,irá a 3a praça com o mes- ..
tidão para ser junta aos autos. Dado o pas- mo intervalo e com o abatimento de 10 0/0 ,
sado nesta. cidade do Rio de Janeiro, aos 14 Neste caso será arrematado pelo maior preço
das do mez do janeiro de 1005. E eu, Alfredo que for offerecido som que, em hypothese alP. Barbosa, escrivão, o subsceevi, — Gola- guma, seja permittido acção de nulidade por a.
fredo Xavier da Cunha:
lesão do qualquer espoai°, tudo na farma do
art.283 do decreto n.8.148,de lide outubro do --O Dr. Godofredo Xavier da
juiz fe- 1880. E,quein no mesmo quizer lançaralevere.
comparecer á praça deste juizo que terá laderal da lavara no District° Federal, etc.
Faço saber aos que o presente edital lerem gar no dia, hora o casa acima designados o
ou dello noticia tiverem ou interessar possa para que chegue ao conhecimento de todos o
que, no prazo de 9 dias e no dia 24 do corrente presente edital será publicado pela imma, depois da audiencia, que costuma ser prensa e ;ando no legar dos costume pelo
effoctuada ao moio-dia, na casa n. 243 da rua porteiro dos auditorios que deverá passar a
Primoiro do Março, o porteiro dos auditorios competente certidão para se juntar aos autrará em publico pregão de venda e arre- tos. Dado e passado nesta cidade do Rio da
matação a quem ni lis der o maior lance Janeiro,a,os 14 dias do mez de janeiro de 1905.
offerecar acima da avaliação o predio e ter- E eu, Alfredo P.13a,rbosaaeserivão,o subscavi.
reno abaixo descripto e penhorado a D. Emitia, —Colofredo Xavier da (Multa.
Moncorvo de Mello na execução que lhe move
a Fazenda Nacional, o quil é o seguinte
Casa terna, velha, arruinada, sita á rua TimoO Dr.Godofredo Xavior da Cunha, juiz fue
philo Otton 1 n. 160, na freguezia do Sacra- dual
da l a vara, no District° Federal, etc.
mento do District° Federal, feita de pedra,
Faz
aos que o presente edital /eram
cal e tijolos, aborta em um se armazena ou delesaber
noticia tiverem ou interessar possa.
chão, telha vã, tendo na frente um por- que no prazo
de nove dias o no dia 24 de cortão do madeira, cuja casa está interdicta rente mez, depois
da andiencia que costuma.
o mole 6 por 8 metros do fundos, avaliada ser
ao meio-dia, na casa n. 26 da
em 4:000$. E não havendo arrematante pelo ruaeffectuada.
Primeiro de Março, o porteiro do; aupreço da avaliação, voltará o iMITIOVê,l
ditorias
trará em publico pregão do venda o
praça com o intervalo do 8 dias o com o arrematação
a quem mais der o maior lance
abatimento de 10 0/; si nesta ainda não offerecer acima
da avaliação do predio o
encontrar lance superior ou igual ao valor terreno abaixo descripto
e penhorado a Jiyii
determinado, ira a terceira praça Com O Joaquim Pereira Penha na
que lhe
mesmo intervalo e com o abatimento de move a Fazenda Nacional,execução
qual é o se10 e/e. Neste caso será arrematado pelo guinte: Predio assobradado eeo rn
de
maior preço que for offereeido, sem que ern S. Fala n. 65, mede do : •onto Bavão
10 ,60 por
7
hypothe ;e alguma seja permittida, acção de
de fundos, tem duas janelas o porta
nullidado por lesão de qualquer espoai°, tudo 20m,80
com portad is de cantaria, é dividido em duas
na 11)11111 do art. 283 do decreto n. 848, de salas,
deus quartos, uma alcova, arca, cozi11 da outubro do 1800. E quem no mesmo nha e despensa,
tudo forrado o assoalhado,
quizer lançar deverá comparecer á praça excepto
a cozinha que é cimentada o da telha
deste juizo,que terá logar no dia, hora e casa vã, tem mais
quintal que modo 11 10 ,20 do
acima designados; e para que chegue ao co- extensão porum
do largo, neste quintal'
6a,60
nhecimento de todos, o presente edital
é todo murado nos lados o fundos existo
será publicado pela imprensa e afila:alo no que
pe limo telheiro e tanque para lavagem.
logar do costume pelo porteiro dos auditorios, uni
Este predio tom tombam uni solão em muito .
que deverá passar a competente certidão nato
estado do conservação que mede 15'1'80
para ser junta aos autos. Dado e passado de extensão
7 10 60 de largo; O devidido
nesta cidade do Rio de Janeiro aos 14 dias do em diveraos por
compartimentos
fornadas e as- mez de janeiro de 1095. E eu, Alfredo P. soalhados. A constracção deste
predio é do
Barbosa, escrivão, o subscrevi.— Godorredo pedra e cal, avaliado em 12 . 000$000.
E, não
Xavier da Cunha.
havendo arrematante pelo preço da ava-liação, voltará o immovel á praça com o inO Dr, Godofredo Xavier da Cunha, juiz
do oito dias o com o abatimento de
federal da l a vara no District° Federal, etc.: torvallo
10 0/0; si nesta ainda não encontrar lance suFaço saber aos que o presente edital lerem perior
ou igual ao vaiar detorminadn, irá
ou dele noticia tiverem, ou interessar possa, terceira
praça com o mesmo intervallo o
que, no prazo de nove dias e no dia 24 do cor- com o abatimento
de o/ caso será
rente moz, depois da audiencia, que con- arrematado pelo maior
plexo que for (Metiniia ser effoctuada, ao meio-dia, na casa recido, sem que, em hypothese
alguma. seja
n. 26 da rua Primeiro de Março, o porteiro permittida acção do nulidade por
do
dos a,uditorios, trará em publico pregão de qualquer espade, tudo na farma doleze,o
art. 283
renda o arrematação a quem mais der e do decreto o. 818, do 11 do outubro de
1890.
maior lanço offisrecer acima da avaliação do
quem no mesmo quizer lançar deverá compredio e terreno abaixo descripto o penho- E
parecer á praça deste juizo que terá togar
rado a José Joaquim Pereira Penha, na ex- no dia, hora e casa acima designados; o, para
ecução que lho move a Fazenda Nacional, o
chegue ao conhecimento de todos, o
qual é o seguinte : Predio assobradado á rua que
presente edital será publicado pela imSenador Pompa n. 158; medo de frente prensa
afixado no logar do costume pelo
610,55 por 27 10 ,40 do fundos. tem no andar porteiroe dos
auditorios que (locará passar a
terroo tres portas com portadas do cantaria, competente certidão
para se juntar aos ausondo uma ao lado que dá accesso para o tos. Dado o passado nesta
do Rio do
sobrado, este pavimento é occupado na frente Janeiro aos 14 dias do mez decidade
janeiro
por uni pequeno armazern de molhados, o —E eu Alfredo P. Barboza. escrivão,deo1905.
sulca
os .fundos divididos em cinco quartos, uma
sala, uma aroa ; o sobrado tem tres janellas screvi. —Godofredo Xavier da Cunha.
com portadas de cantaria o saceada, do ferro
corrida,e é dividida em duas sa,las,seto quarO Dr, Godofredo Xavier da Cunha, juiz feto arca e cozinha tudo forrado e assoalhado, deral da l e vara, no District° Federal, etc.
Aeonstrucção deste predio é de pedra, cal e
Faz saber aos que o presente edital lerem
tijollo avaliado em 16:000$. E não havendo ou della noticia tiverem ou interessar possa
arrematante pelo o preço da avaliação, vol- que no prazo de nove dias o no dia 24 do cortará o immovel á praça, com o intervalo do rente rnez, depois da audioncia que costuma
oito dias;o com o abatimento do 10 0/.;si nesta ser effectuada, ao meio-dia na casa n. 26 da,
ainda não encontrar.
, • lance superior ou igual ao rua Pánieiro do Março, o porteiro dos aud.-
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torsos trarã, em publico pregão de venda e
arrematação a quem mais der e maior lance
olferecer acima da avaliação do predio e terrano abaixo deseripto e penhorado a Manocl
Pereira de Souza Barros na execução que lhe
move a Fazenda Nac:onal, o qual 6 seguinte:
Predio terreo, velho e arruinado, sito á rua
do Sant'Anna n. 103, na freguezia de Santa
Anna, do District° Federal, niito de pedra, cal
e tijolos, forrado e assoalhado, dividido em
duas salas, corredor. tres quartos. arca,
cozinha e quintal, tendo na frente porta e janella com portadas de cantaria, cujo predio
esta interdictada, e mede de frente 5',10 por
22 metros de fundos, e o quintal murado,
sete metros, avaliado em 4:000$000. E não
havendo arrematante paio preço da avaliação, voltara o immovel a. praça com o intervallo de oito dias e com o abatimento do
10 0/0; si nesta ainda não encontrar lance superior ou igual ao valor determinado, irá, á
terceira praça com o mesmo intervallo o com
o abatimento de l00/. Noto casa será arrematado polo maior preço que for offorecido
sem que, em hypothese alguma, soja permittida acção de nullidade por lesão de qualquer especie ; tudo na farina do art. 283 do
decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890. E
quein no mesmo quizer lançar, devera
parecer á praça deste juizo que terá lagar
no dia. hora e casa acima desianado ; e,
para que chegue ao conhecimento de todos, o
presente edital sera publicado pela imprensa o affixado no log,ar do costume pelo
porteiro do; auditorios, que devera passar
a competente COPIldãO para se juntar aos
auto,. Dado o passado nesta cistale da Rio
de Janeiro. aos 14 dia; do inez do janeira
de 1905. E eu, Aleodo P. Barbosa, e serivão,o subScrevi.—Godofeedo Xavier da Cunha.

PARTE COMERCIAL
•C minava S 4.711(110:11 do .. Corvode ã. ,'Al.rscle ipublic k. diz
C:Apitai Ilretieral
CURSO OFFICIAL na CAMBIO E InIOEDA
METALLICA

90 d
A' vista
Sobro Londre
13 13116 13 11/16
691
702
Pariz
7o Ilamburgo
832
833
Italia
702
Portmal . . ...
34-1
Nova-Yoric...,
3:3620
Libra esterlina, em muda.
17770
Ouro nacional, em vaie;, 1)01'13110J
1,3906
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
E PARTICULARES

Apolices Cern; de 5 0/0, 1:030a
938003
Ditas do Emprestano Nacional de
11;07, nem
1 :014A00
DiLai do Empre,tino Munic;pal
de 1890, nom
194000
1)1 as do Estado de Minas Geraes,
de 1:`,00,, 5
nem
780:3000
Dieta do Estado do Rio de Japort.
neiro. de 100,
60900
comp. Viacão Ferroa Sapucally
2.232,50
Dita Forro Carril do S. Christovão
150000
Des. da Comp. Ferro Carril do
2104000
.
Botanico, 7 0/.
Secretaria da Camara. Svndical, 14 dtijaue1ro de 1903,— Paulo BJrla.

DIÁRIO OFFICIAL
Dito mascavo de Sergipe, bom, 280 róis
por kilo.
Dito crystal, branco, da Sabia, 300 róis
por kilo.
Dito crystal, branco, de Campos, 300
róis por kilo.
Dito crystal, branco, de Sergipe, 360
róis por kilo.
Ca fé, 8$300 a 11$500 por arroba.
Sebo do Rio Grande, 600 a 670 róis por
kilo.
-Freies e engajamentos durante a semana de
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mette ao conhecimento dos senhoras accionist
tas o ba'anço de 31 de dozembra findo, de onda
se vê achar-se o capital do Banco reduzida
a 4.000:003000.
BALANÇO DO ACTIVO E PASSIVO DO BANCO
BRAMEM° EM 31 DE DEZEMBRO DE 1904

Activo

Secção do Viação
Saldo d 3 sta ca ita
5.511:030p33
Titulos em carteira
Saldo desta coata
50:0103000
Caução da directoria :
7 a 13 do janeiro de 1905
Saldo dosta. conta
80 : 00 aj,1)00
Caixa
Para Marselha 35 frs. e 10 °/0 por 1.000
kilos, pelo vapor *Poitou*, 3.525 SJ,CCRS de Saldo existente
11:591;5'10
cafè.
Para Antuerpia 35 fra. 5 4/. por 1.000
5.a83:181$523
kilos, pelo vapor *Beidelburg 1*, 250 ditas
idem.
Passivo
Para Genova 35 Cr" 10 o/. por 1.000
Capital :
kilos, pelo vapor * Minas 250 ditas Saldo dst. conti.
4.00):03031)1
idem.
Acç'i3s ;em cauí°
Para Genova, • 35 frs. 10 0/. por 1.000 Saldo desta coa ta
80: 0P0)0)
kilos, pelo vapor *Las Palmas*, 500 ditas
Fu ido (1 .3 PO32 va,
idem.
Saldo dosai, conta.
101:0049W
Para Hamburgo 35 s/ 5 °/. por 1.000 kilos,
Cada especial
polo vapor *Eithel Frederichr, 250 ditas Saldo dast a coata
10:004000
idem.
Lucros e perd 13
Para Hamburgo 35 /s 5 4/. por 1.000 Saldo dosta Conta
1.013:594163
kilos, pelo vapor Tijuco, », 2.000 ditas
Cont is correntes
idem.
Saldo de diversas coata.s
478:5833360
Para Capo Town 40 /s 2 1/2 por 1.000
kilos, pelo vapor c Thaines », 500 ditas
5.683:184523
idem.
Unta voz gut o; Sr;. accionista; toem pleno
Para Montevidéo 1$'0) por sacca de GO con:iceim iito do b alanç o que aelb a
sssr
kilos, pelo vapor e Danube , 100 ditas lido, ass:stie-tlin aai •esantar o soetii itedoproidem.
jecto do reorgatozação dos estatutos, visco
Para Buenos-Aires, 1$300 por sacca de GO ter e ;ta assombléia sido convoca4a para makilos, polo vapor * Danubo *, 200 ditas n l dar-se a e s -e P.3,poi to. O S. socret
idem,
lê o se Juinte peoeeta do estatuem inone.oPara Nova York, 35 /c 5 0/, por sacca, nado:
pelo vapor * Terence i) , 10.000 ditas
CAPITULO 1
idem.
Do fioll, sjda e praso f!: (1,tra..-40
Para Triesto , 40 /s 5 0 1,, par 1.000
kilos, pelo *Orion», 725 ditas idem.
Art. 1. 0 Sob a demominaclo dc 11..tnco BraRio do Janeiro, 11 do janeiro do 1005. sileiro fica instituid i uni i so,rI id amonvm
— Joo Severino da Silva, presidente. — que se re ;erá, pe!o; inv.sciit.)3 (St dite is e
Selmstiao S. da Rocha, secretario.
pela leeislaçao especial das sociedades ano-.
nymas.
Art. 2.° A sacio e faro juritli co (1 ste Banco
RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAE9,
é a Capital leal da R eaublica dos Estados
NA CAPITAL FEDERAL
Unido ; do Brazi I .
Houve as seguintes alterações na pauta
Art. 3. 0 O prazo de daraeão qe ra (In 50
finda, a 14 do corrente:
amuos, a caatar da approvaçia dos presentes estatutos, podeado ser prortv:allo, (3
1t 140 por kilog,
Alcool
animo soe:al coincid . ra coai o anato civil.
$:e30
Café cm grão
24;179 por gram.
Ou:o
CAPITULO II
Do capital, dic:lcivlos e l'2 , ;tdo

SOCIEDADES ANONYEAS
flanco nraziloiro
ACTA DA ASSENTIU:A GERAL EXTRAOP,DTNATITA
DOS accataasTas REALIZADA EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO AOS 3 DE JANEIRO DE 1905

rverva

Art. 4.° O capital social O +te quatro mil
coa to s do reis, 4,040 :040:O ri, dividido net
20.010 acç3e; intcgradas do Vil'Or nominal
de 200;.: cada uma.
Art. - 5. 0 Dos lucros liquidos verificados em
cada semestre, d aluzir-se-ha nunca maios
do 10 e, • ajuizo da directora, p i ra a funda
de reerva, se-ido o restante d,vidalo pelos
accioni da e
a 1.° O param ento do; dividendas será
realizada contra a entrwa da-; c:aluai:1a cias
resma:v:1s ae çae em que será pasado
competente recebo, e serão substituirias por
novas, que darão direito ao divaleado seguinte.
a 2." Os dividendos não reclamados no
prazo de dons :limos, contados da data fixada
para o pagamento, ficarão pertencendo ao
Banco.

Aos fres dias d mez de janeiro de 1005, á
uma hora da tarde, no presta) da. rua Primeiro de Março n. 45, reunidos accion:sn.s
representando 16.986 1 '4 acções do Banco
Brazdeiro, mais de 2;3 da capital, o si'. Luiz
Aecioli de Brito, de muriti) com os estatutos,
assume a p:esidencia e convida para sArhtarios os Srs: Julio de Lima e Dr. Manoel Augusto do Motta Mala. Diz o presidente qnc
Junta dos Corrotoros
não tem a directoria se apressado em fazer
CAPITULO III
a assombléa de prestação de contas visto
COTAÇÕES DO DIA 13 os JANEIRO DE 1005
que, alêm do mandato ser exercido graDos adininist; :adorcs e fiscacs
Algodão em rama, i a sorte, do sertão de tuitamente, o Banco tema se limitado a opaArt. 6.° O Banco será administrado por
Pernambuco, 8$300 a 8$000 por 10 kilos.
raçõos perreitaineuto definidas e expressas uma
directoria coinaosta do tres ulombroa,.
Assucar mascavado Sergipe, 270 a 230 réis dentro das delibaraçaes dadas pelas assem- e:eitos
pela as .einbléa geaal, de ataco oun
por kilo.
bléas geraes extraordinarias, pela que sub-
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cinco annos, em escrutinio secreto e por
maioria relativa de votos, decidindo a sorte
no caso do empate. A assembleo desigoara
qual dos directores sera o prasidento
Banco, a quem compete especialnionto a
direcção geral dos negocios, a organ:zação
dos diversos serviços e a designação do director que (louca. sul)
Art. 7• 0 Para exercer o topo de director é
preciso caucioilar 103 acções do I3aoco, as
quito; não pederão ser aneladas, emquanto
a assombléa não approvar as coatas das qua
tiveoom exercido o m welato.
Art. 8." Os membros da diroctorio, poderão
acr reeleitos o quando não o forem, continuarão no exercicio do seus cargos oiti; que
a nova directoria seja empossado,
Art. 9 No caso da vamo au .encia prolongada ou qualquer outro impodimeato da
pro-idonte ou de algum do; directores, o;
outros membros da direi: toá). poderão aula
poo quem entenderem convenien L;
competindo, no caso do vaoa, á primeira
assembléa geral prover dofioitivamoote o
cargo, o o eleito servirá pelo tempo que faltar ao substituido.
Art. 10. Si qualquer director, não estando
em COMM:S45.0 (1.) Banco, deixar o cor fo
por mais do tros moze:. Sem liconçada
as .sembléa geral, considerar-Je-ha vago o
togar.
Art. 11. Cabe a directoria : tolos os acto3
de livre administração. comova, e veoda, de
bens moveis, immovela e semoventes, o,stabolcem . SlleelLSA03 e ageocias onde quer que
julgue conveniente, assi ar WM3 extiuguil-a;
quando entoaler acertado.
Art. 12. Para que passa a directoria deliberar, bastará a presooç a da dou3 directores, lavrando-3o acta das reso:uo3as tomadas,
o as duvidas existentes poderão ser desentoatodas pelo conselho fiscal.
Art. 13, O presidoeto é orgão da directoria e a represont Irá em juizo ou fóra
dollo, e do accordo com a directoria, marcará
03 dias da reunião do conselho fiscal, nomeará e dem:tura o; gerentes do Banco,
das succursaes e agencia;, assim como 03
demais empregado;.
Art. 14. O conselho fisco.1 se comporá do
ires membros e outro; t imtos suppientoo
eleitos annualmonto, pela as sembléa geral,
incumbindo-lho especiolineate dar parecer
sobro 03 negocio; o operaçãos sociaes ainda
não approvados em asseublila geral.
Art. 15. A remuneração dos conselhos director o fiscal será estabe:ecida pela mannIdéia geral, entendendooe o seu exeroicio
gratuito emquanto dila não se manifestar a
respeito.
CAPITULO IV
Art.
tuida por

Das assembljas gemes
A assembléa geral será, constiacc:onistas, ClIjA3acções estiverem

averbadas no registro do Banco dez dias, polo
monos, autos da data em que se realizar a
reunião, em cujo prazo serão suspensos as
transferencias de acções. excepto para a extincção ou constituição de penhor.
Art. 17. As daliberações das assernbiéas
geraes, serão tomadas por maioria do accionistas, caso porém o exi,a qualquer accionista, o serão por acções, coltatido - s .3 um
voto por acção, e todas as deliborações, do
conformidade com os estatutos, obrigam a
todos os accio.h:tas% aos (piam 45 licito fazerem-se rel,r..!.3,1iitar por procurador que seja
tambem accoonista.
Art. 18. A assembléa gorai reunir-se-ha
ordinariamente no mez do março do cada
anno e, extraordinariamente quantas vezes
for julgado necessario pela directoria, pelo
conselho fiscal ou requerida por sota ou mais
aceionistas, que representem, pelo menos,
um quilato do capital social.

Art. 19. As asseniblOas gerac3 são presidida.; pelo presideato do Banco em exorciedo,
servindo de secretario l deus accionistas por
elle indicados e acMtos polo assembléo.Cabe
prava
ao pre sidoote o voto de qualida(10 no; ca o;
Antonio locão. unjo) siado so!lbrio da
(1 , 3 empate e a apecsootoção do um relatorio
firma Antonio ii.?ão C31113111le
anaual sobre 03 negoeiús socia,es,
aos coedoros da 11133M1 firmo que, ne ;ta
CAPITULO V
data, vendeu o estabelecimento que pos ;uia,
á rua do Ouvidor n. 20, a Marques do OliDo objecto da sociedade
veira & Comp., que tomaram a respon
Art. 20, O Banco Bro.zileiro tem por obparamonto do posava da refor:da
joeto realizar por conta propria oti do ter- firma, do
conformo a o:c r aptura passada nesta
ei:L . 0s no pitiz ou fora done, todas a3 opera- doto em livros de tobolliie
Dr. Tm-doa:ubáçõe.i fiinanceira; o commerciams, tento em
Rio deJan,;iro, 11 do janeiro do 10()5.
vista a apolicoção (Erecta o indirecta do
todos os rano )s da engenharia e indu,tria,
Companhia Ag. rieola, do
soado principolmente:
L'ava,na,pa,nonta,
1 0 , realizar em prestimos hypothecarlos
São convidados os accionistao da Come-norozoos indlistrioes, aaricolao e de viação
iot :aio da 50 0 ,io do valo :. dos boas dados ponida Aorieola do Paranapanema para se
reunirem em a.ssemblOa geral extraorn linoem garantia •
2^, einoreit'ar a conetrucção do mot o s !uer ria,no dia 16 do corrente ;noz, à rua Sete de
trabalhos da engonharia, tis quites poderá Setembro n. 60, ao meio-dia, afim de autorizar urna proposta de concordata com seus
sulrnor citar
3 0 , ad ituirir estoboiocimeotos industriaos o cre !ores e para outras deliberações de intetendo em vista neoec:aaos ou in- res s e sooial.
Na fórma da lei, é necossario o comparecooporar emprczas que 03 explorem •
4 0 , (12swntar 011 1Ode 3 Coutar letteas do cimento do accionistas, represeotondo 2/3
cambio o quaosprir &feitos commerciaos. do canitol social, devendo avelles que
contendo firmas recooliec.damento solva- possuirem acc5e3 ao portador, deposital-as,
:Orina dos estatutos, em poder da direvola ;
5 0 , mover contas corronto; com terceiro;, ctoria, no 2cl :crido escriptorio acima
accoitoodo dny ; Oto; ou elfoi•tuanda einores- cotio.
Rio do Janeiro, 10 de janeiro de 1003.times 5)1) oit-antia do ti tufos ou qua,00luer
boos da real cotação ;.
O directJr, Trajam Antonio do Moraes.
G o , subscrever, comprar e vender, por
coita propria ou do terceiro;, titulo; da diCompanhia •L'ocuaria,
vido publica nacional ou estranoeira, estadual ou municipal, lettras hypothocarlas,
AssemblOa
geral extraorlinaria em 21 do
acç3os e obrigaçõoS (debeatures),(13 sociedades corrente, á 1 hora
da tarde, no escriotorio
anonymos de credito Ilrinodo, podondo tona- da •s ompanh ia, á rua
Primeiro do Março
l= comprar e vender metaes par conta n. 35. 1 0 andar.
propria ou da terceiro;
Ordeno do dia
7 0 , neaocior por conta propria quoosquer
Uma
exposição feita pela directoria.
ernprestimos ou oporações financeiras e
Rio do Janeiro, 12 do janeiro do 1005.—
proitardho o sou concurso mediante comJocintho Maualltaes, presidente,
i ssão
(.
8. 0 Introduzir no; mercados estrangeiro;
quaesquor valores brazileiros e inctunb:r-so Companhia, de Seguros
do contractar no paiz ou fóra dello a collotintos o Torrostres Mer.
cação da emprestim ,J3 que offereçoon semcu.rio»
cientes garantias do prosperidade.
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Terminada a leitura dos estatutos, o Sr.
presidente da mesa submette-as á discussão
Co divide.ndo
e, ninouern usando d t palavra, sikeita-as a
Do dia 15 do corrente em dento paga-se o
voto; sondo unani momento approvadoe•
Do accelodo com os annuncios do convoca- 6 , dividendo, referente ao segundo seinestro
ção para esta aosembléa e publicados no do anuo proximo findo, na razão do 15 o/a
Jornal do Commereio em differentos dias, sobre o capital realizado, maximo do que
procedo-se tamboril á eleição do; membros tratam 03 I10303 esta tato s.
Até essa, data fica suspensa a transfe,reacia
dos conselho s director o fiscal, cujo remitado
de acções.
foi o seguinte
Rio do lameiro, I de janeiro do 1905.
Para o conselho director, presidente. Dr.

ANi.4UNCIOS

Manoel Augusto de Motta Mala e directores-3
BraSIIi0 Bre .;:a.rie e Luiz Accioly do Brito.

Joçd Ribeiro Duarte.
Titontaz costa.
Joaquim Nunes da Recita.

Para o conselho fiscal, Dos. Mario da
Silva Naza,retli, A. M. de Barros o Vasconcellos o Claudio da Motta Moia, e supImprensa Nacional
picotes, Drs. Simõos Corrêa, João D. do
Acham-se
á veada na Thesoura,ria dota
Moraes Rogo e Joaquim Naza.reth.
Nada In tis havendo a tratar, é encerrada repartição:
a presente sessão, sendo para constar la- Reforma 1E1eitoral, devra(la cata acta, sendo, por todos assig,nada.
creto n. 1.269, de 15 de novemRio do Janeiro, 3 da janeiro do 1905.
bro do 1934: reforma a legislação eleitoral o dá outras proviJunta Commercial
dencias
$500

InsÉrl1CV54313 para o

Certifico que, por despacho da Junta Comalistamento do &leimerciaLern sessão de hoje, arciiivou-se nesta
toros na, Republica,
repartição, sob n. 2.078, a acta da assemdecreto n. 5.391, de ledo debléa geral extraordinaria do Banco Brazi$500
zembro do 1001
loiro, realizada em 3 do corrente, que
As vendas superiores a 1004; Mem o abativotou a reorganização do dito banco.
mento de 15 °/..
Rio de Janeiro, 12 dojaneiro do 190. O secretario, Cesar de Oliveira.
Riofie Janeiro. Imprensa Nacional -à. 1905

