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Itozacrimentos dc.vxichados
mvald
O
. .) Rodeiam: de Oliveira, Minium
SUMMARIO .
do 50 anna do Gyinna:io da Dahla, alleganda
Adolaido Dias do Maura Gonçalves, pedindo ter sido reiwovado em grego e latim, e peBEED,TATUAS DE ESTADO :
.:eja admittido no Intornatn do Gyinnasio dindo permissão para, na sogunda. época.
alinisterio da Jaliea o Ne frocios rnt4rioree I Nacional, como alume gratuito, seu noto PrD3tnr matvrins..—licitini vai
—Expediente da .; Directorias do Interior, Candido José Gonçalves da Costa.— A requo- ao director do gyinuaso. na conthrniithisto
da Justiça e da Contabilidado— Policia do :agúe agnardo a época propria, dginda-ao da circular de 19, publicada no Mario Offiao director do internato, a quem compete. na cio! de 25 do janeiro til thno.
Disdricto Federal.
tiirtihterio das Ileleci:en Exterioresl— Re. Orilla da lei, rosolvor sobre a admissío do
aluamos gratuitos.
E=pedionte do 2 de fevereiro de 1903
unerinientos de3pacha4os,
Annibal
Maltez.
alitinno
do
2)
anon
do
(I- Gyranasio S. Salvador, alleando I or de:xado
aiini 5 terio da Fazenda — Circular
DMECTonIA. OERAL DF: CONTABILIDADE
P:Nua:entes das Directorias do Expediente do
fazer
exame
do
geographia
e
haver
sido
Solicitaram-se ao Ministerio da Fazendl
e das /tendas Publicas do The$onno Fe- reprovado em fraacez o porttigitoz. e pedindo
dera l —Recebedoria do Rio de Janeiro- pormissão para nreitar, na %:'...a épnca, ovam os pagamento3 seguinte:
peetork de seguro ,: — Inaprenla Na- daqiiolla: matorias.— Reqiieira ao :I i rodar
Da 15W.:, do aluguel da casa do porteiro
ciortal . -D•ninwtração das rendas afreea- do Gymnasio. na conformidado da circular desta
secretaria de Estado, em janeiro ;
dadas pelas Alfandc'..as cia Unico durante n. 19, imbacala no Diurio Offi..dal d.: 25 do
Do
da folha do pessoal do eso me:. de dezembro do anuo lindo.
jauaira talim.
criptorio do engenheiro das obras deste miJovelino do Sonsa Feanca, alloganda have? ni . terio, em lanoiro ;
Stiaister;^ da Marinha — Expediento l
sido appr ivada em hist ria natura l m ,dica,
De 300$, de cada um do: correios deita
Lfinisterio da Guerra —Expediente. ]
mataria indica e pliarmacologia do I° anno
de Estado, para despena do tarWinisterio da Indu , tria Viação e Obt4s Pa. d ) curs i (In pharmacia da Faculdade do Medi- Secretaria
Idieas — ENpeelien to cl as Direetorips da cina da Balda.° podindo porinissão para razoe, da monto
627P„ do forancimento e nintura no
Coetabilidad. , e de 01)1• 38 o Vitiçãol- Di- na pr,lxima ép ata.° mino il i clinica modica, proprio
nacional da praia da Saudado
rectoria ("krJI dos Correios.
uniea materia que lhe falta, afim de C3,411!•••
Do 4:70);$. de da:pelas cola turmas de
tar o 1 0 ann ).—liaieforido.
exercidos praticos dos cursos especiaes da.
prnirj em, _Rendiment...s da ÁlfariTyndar Goiloy Froira de Aguiar, aliunno Escola Polytechnica ;
Do 2:6900, do trabalho: executados no
(len, da Itee. , beloria do !tio da Jaadiro e da Faculdade de Medicina do Ri ) de Janeiro,
al lea alta ter sido rpravada em mais de inut paliei° do Prmidento da ReptibNca, em Pe.da de Minaa Cera!s„
cad:ara. na priin ti l'.5 j.:1);jea, (10 OVeci:j :. (• 1,0- tr000lis, Oiti dezonibro
A 1'TR:1m
tf:buriles
iiiiado pnernisilo para, na segunda, Cp Ata,
Da 000$, de tralralhos de extrabir copiai
Pna'rE Com:tatuai..
pr. o :tar oxamo dzogiel In, cadoira. —Requoira, de consultas do onbellio de Estado, em jaRocerosonn MeoNvaisx -Ti:danço cia Compirntlia ao director da Faculdado, na conforniklado neiro ;
De 2255. da folha do pessoal subalterno
Nânitiactora de ritax—Ilnlaneet..cio... 'fite da circular de 19, publicada no Diario 0/fici'4
da secretaria do cominando superior da
liritish Hank of S.ctic Anterie:%, timi l ted » do 25 de janzáro ultimo.
José da FolineCa Gaivão. alumno do 2 0 anno guarda nacional
—1:alan ço Bane,o do Cerdiio lttraL e
De 17tosx$, do frotamonto do: vapora4
Internacional — Balanço do e Loud n 84: da Faculdade do Direito do Recai!, allognado
ttle s:do reprovada nas cadeira!: que compilem lictipart e &puma, eM viagem ao norto da,
Drazilian Donk, litailed*•
0 refiirida atino, o p:alinda por miss5.o para, Republica
rATIC:11:4 DE INVENÇÃO.
Do 1;0558700, de forn .,cimentos feitos ao
na Noleunda época, pretar exame dalinilas
ANNE:V(20S.
eadeiras.—lIcqueira al direcior da facul- liospicia Nacional de Alienados, do maio a
dade, do aecordo com a. circular do 19 publi- julho ultima:
9:)..1.-a;o0 ao commandn superior da guarcada no Diario Officio! do 25 do janeiro
ultimo.
da nacional, de 300,:s ao secretario geral inJr sé Gabriel Monteiro Neto. alumno do terino e de 150;;; ao amanuense, em janeiro ;
2° anno do Collogio S. Luiz do Itii, allogando
ii dosignado o ainanirnse da Factibladu
toe sido repr. watt() em portuguez o fra nem. e do—F
Modicina do Rio de janeiro para :,ervir
pedinda pormis ào para, na s.sgundi época, temporariamente
nesta Secretaria do Estado.
pro : tar exame das rofvr:das matorias.—Roquoira ao director do e illo2lo, na conformiExpediente de 4 de fevereiro de 1005
dade da circular de 19, publicada no Mario
Offirial de 25 de janeira ultimo,
DIIIECTORIA DA JUSTIÇA
Donorio Pereira FCrfaZ, pao do Ilonorio
D.ttliente do 1 de fevereiro de 10015
Forras, alumno do 2) anno do Externata do
canceku-so e.egantisr, afim de que pootant
ftyinuasia Nacional, allegaatdo ter sido seu
DIRECTO:til DO wrenloa
•
filho roprovallo. na primeira época, em ma- ser cumpridas,as cartas rogatorias expedidas:
framenz e portuguez, o polindo
Pelo Tr;bunal da Re!ação do Porto de ji p
Fui noninlo o Dr. J03!5 Nicoráo Toleritino Violo:ai:1a,
, :io para que oito, na >amuada época,
-tiça:doEs ePrnambuc),reqide Carva l ha para exoreer as funeçõe; do perinis
!: materias. — Ro- mento do Itaris Frères, para citaoaa de Joaa
presto
exall1C
das
referida
C munis, trio fiscal do: exame: preparat,Jrio: queira ao director do eximo ato, de accordo
Plstiolo do Perna ninico, durante o linpu- com a circular de 19, publica,da, no Diario Antonio de Carvalho e sua nuither ;
diineuto do elfoctivo.
Pelo juizo de direito da comarca de Feira,
Officio! de 25 de janeiro ultimo.
— CoMmtmleoli-so ao ;.rovernador do Est•ido
Layetto Le104, aiumno da Faciddado de o:» Portugal, ás justiça: desta Capital, para
de l'ern:Illibmo,eni reforenc:a ao tele .rra inma Direito do Recife, allegando ter sido repro- avaliaçao da um proa() pertencoite ao indcczste (In janeiro 'ind.). que, por portaria do vado nas cadeira.s do direito commomial ventario a que ao pracolle por obito de Ma1(0e datada, foi nomeada o Dr. Ja.:é Nicvláo terrestre e do direito civil do 3° amuo, o noel Foi reira de Monte Santos.
To1entino do Carvalli3 para exercer as liediado pormksáa para, na seminda época,
— Foram concedida: as seguintes lieenças:
funçoiles de CJD1111i,S1"i0
(1 is exanws ),re.stir çxamo da,quollas ma toria.— RegueiDe um anno, para tratar do negocio: do
prose ratorioa a.q Estai, ), durante o: int- in ao director da faeuldade.na conformidade
pcdpmeata do íiH.ivo. — Deu-se co.dieci- ,da circular de 10, publicada no Di«rió ff:ia! seu tutore se onde !lio enviei), ao tenentecoronel Juta) Jose Pereira de MUrd.C ,, coei.
(acato ao referido d)Wor.
.sluZ do ianoirn 04110, .
.
~em

SECRETARIAS DE ESTA110

Dlinisterio da Justiça e Neg4os
Interiores

1%
.*

rorça-feira
mandante do 10 regimento do artilharia. do
• campanha da guarda nacional 4) comarca de
.
Nitheroy, no Esta,da do Rio de Janeiro.
De um ann 1, para tratar de negocios de seu
interesse onde lie convier, a) 1° tenente do
10 regimento do artilharia de campanha da
guarda nacional da camarca de Nitheroy, no
Estado do Rio de Janeiro. Luiz Avó Precht.
—Enviaxam-se a3 portarias á. Recebedoria
desta Capital.
Do mo anuo, para tratar do negocias de
seu interes se onde lhe convier, ao coronel
Lucio Brazileiro Cidade, commandanito
5a brigada de artilliari 1 da guarda nacional
da comarca de Taquary, no Estad ) do Rio
Grande do Sul.—Euviou-s3 a portaria á Delegacia Fiscal napelle Estado.
-Regueriszciites despachados
João Manoel Pereira Barg,e3, soldado da
'brigada policial. — Remetieu-se o requerimento ao Ministerio da Marinha para ser tomado na consideração que merecer.
Alvino Vieira da, Silva„ ex.-soldado do corpo
de bombeiros.—Indeferido.
-Expediente do 3 do fov.:reiro (13 1905
DIRECTORIA DO INTERIOZ

tommurticou-se:

e

fio Ministerio da Fa.zanda, para Os deVidos fins, que. conforme participou o director da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, em oficio de 30 de janeiro lindo,
foram designados, na mesma data, para internos da cadeira de clinica prooedentica da
referida faculdade o; alumnos Ernesto Tornaglii e Alvaro Osoria do Almeida, nas vagas
deixadas por Oswaldo Coelho do Oliveira e
Antonio de Barros Terra, quo . concluiram o
curso ;
Ao mesmo ministerio. para 03 devidas fins,
que, conforme partic:pou o director da Filcuidado de Medicina do Rio de Janeiro, em
oficio de 28 de janeiro findo, foram designados, na meuna data. para internos da 1 3 cadeira de clinica medica da referida faculdade
os alumnos Alexandrino Justiniano das Chagas e Oscar de Oliveira Lis'aoa, nas vagas
deixadas por Samuel Liba,nio e Claudio Darlot,
que concluivam o curso.
Reguei-intentos despachedos
Manoel Candido do Oliveira Guimarães,
:limam° do Collogio S. Luiz, em Itó, Estado
do S. Paulo, allegando ter sido, na l a época,
reprovado em latim e inglez do 4 0anuo do
curso gymnasial, e pedindo permissão para,
na 2a época, prestar exame das referidas
materias.—Requeira ao director do collegio,
na Conformidade do aviso de 10, publicado no
Piaria O//icica do 25 de janeiro ultimo.
Joaquim Damingues Pereira Filha, alumno
do 33 anuo da Faculdade de Direito do São
Paulo, pedindo permissão para praStar, na
2a época, exame das ma,terias daquelle anno
em que foi reprovado, na 1 0 época.— O requerente deve dirigir-se ao director da
Iáculdade. na conformidade da circular do
19 de janeiro ultimo.
Antonio Tinoco Vieira, alleg,amdo ter prestado, na P época, exame das materias que
lhe faltavam para completar o 1 0animo do
curso pharmaceutico da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e pedindo permissão
pata fazer, na 23 época, exame do 20 anuo do
referido curso.— Indeferido, á vista do disposto no art. 153 do Codigo de Ensino.
Orlando Oberla,nder, aluinno do 2' anno
medico da Faculdade de aledi3ina do Rio de
Janeiro, allegando ter perdido a 23 chamada
para o exame escripto de histologia, e pedindo
urna 33 chamada.— Indeferido, á vista do
art, 170 do Codigo do Ensino em vigor.
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Fevereiro —

Requerimentos cle.spachcabs .

Antonio Fernandes Serra, solicitando naturalizacao.— Faça reconhecer por tabellião
firma do requerimento o junte attestado de
bom pracedonento civil o mora l , passado
por autori lado pcCic:al on judiciaria.
Anto:fii) Lopes de Paiva, Wein. — Selha 03
documen'iOs com estampilhas fedoraes o faça
reconhecer por tabellião a firma do reauerimenta.
Antonio Martins Coelho, idaro.— Requeira
por inteemadio de proculetilor, devidamente
autoriz um. fazoada reconhecer por tabellião
a firma d) masino procurador.
—
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE

reneleA.

Accusarain- a) 03 recebimen
Ao inspector de sauda do porta do Estado
do Paraná do oficio n. 103, de 5 de janeiro
ultimo;
Ao inspector da 6auda do porto de Estada
do Piauliy do oficio n. 68, d) 2 de janeiro
ultimo;
Ao ((ir :ctor do 2 3 districto samitario maritimo do ondeia n. 14, da 25 de jam :iro ultimo;
Ao director da Estrada de Ferra Central
do Brazil do Alicio n, 8/778, do de janeiro
ul
—So1icitaram-s3 providenclas:
Do Dr. choça d3 ilicia para qin süt indemnizada esta direct iria do 25 tonelada;
do carvão o do duas latas da olea para
cylindra, gastas pelo rebocador Republico n)
serviç)da cul mia corraccional des DOU3 Rios,
em jan :iro ultimo;
Ao diract n: da. Estrada da Ferro C.:ntral
do Brazil afiro d qu s3ja arrecadada a
cadorneta da passes de 23 classe ii. 616,
que en concedida ao servanta Alrrad) Paufina M mriiu Is.
— C0111 n 01bliC3I1-83 ao commandanta
guarda nacional que o pedido e instant) do
oficio n . 51, da 27 d3 janeiro ultimo- não
pád m ser attendido. visto nos rnietras
diplomas d ista directoria não s:.•r d ei
inserir a eda,11 do diplomailo.
—R3C3111111211a )U-S) aos delegados doa 4' e
di:tr,ctos sanitario; que mand rifectuar rigorosas visitas do viailamcia 'as)
nela, sanitaria; o e; insalias das :rua; do E epirito Sant n. 17 o da Saadi.: a. 103.
—R 3m e ttera,m-sa :
Ao director do 2) (listricto sanitario maritim i a portaria de lie3nça do Dr. Ricanlo
Calinon de Siquaira, Petulante da inspecturia
de satule dos portos ) Ed,a,d )(da Paltia;
Ao (1,:legaila d3saudailo 9) distr,cto sa,nitario o, eatl )1112ta dO passe; da }Strada do
Ferro C mtro.I do c meu:tida a auxiliar academie./ João Vicente Torres Homem.
Expediente de 4 do foxerciro de 1905
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

Solicitaram-ao providencias da juiz da
Saude Publica, atim do que possa ser drasinlbeta,da a casa da rua Corra Dutra n. 48.
— Communicou-se ao inspector geral das
Obras Publicas que o serviço de desinfecção
das galeria: das aguas pluviaes pelo gaz
Clayton será feito do 6 a 11 do corrente no;
seguintes pontos : dia 0, na praça Quinze de
Ma:ombro ; dia 7, na rua Sete de Setembro
dia 8, na rua Sato do Setembro, cm continuação ; dia 9, na rua do Rosario ; dia 10,
na rua da Uruguayana ; dia 12, na rua
daUruguayana. em continuação, o que se
acham quebrados os ralos e tapões seguintes:

1905'

Ralos — na rua do Uruguayana, : um na
esquina da dos Ourives, dous na da Hospicie,
doas na do General Cania.ca e uni na da
Pr.ánlia ; na do Rosar:o: um na esquina da
da Quitanda.
Tamp5es —um na rua do Rosario, proximo
á rua Primeiro de Março ; outro na mesma
rua, em l'reate ao n. 38; outro em feento
o. 133, e, finalmente, deus outras na rua Seio
de Setembro, 11;11 em frente ao n. 1-13 e
outro na Cs mina da ru i. Primeiro de Março.
—Deu-se sciencia ao com:mandante do corpo
de bombeiros das referidas desinfecOes.
— Remetteram-se :
Ao sub-secretario da Faculdade de Medicina
os diplomas de medico de Alarico Damasio
Jeranymo Ribeiro da Costa
Ao director geral da contabilidade a
folha para pagamento das (liarias dos ajudantes dosta directoria, mmi imeortancia. da
310, relativa ao mez de janeiro ultimo
Ao director da Estrada de Ferro Central
do Brun o laudo do CUIDO de validez da
Manoci Moateiro da Silva.
Menn••n••••

despacltados
Dia 3 do fevereiro de 1003
Dionysio Rodrigues da Cesta.—Deferida,
E. Charles Vatitelet.—Dcferido.
E. Itudier.—Darerida,
Domingos Josó da Fonseca. — Differida
quanto ao plienol sodico e vinho Baccharis o
e quanto aos demais wove ser o proprictoado.
Jo;(5 Ferreira. Passos.—Deferido quanto ao
plienol sodico e vinho Baccharie e ind,.,ferido
quanto aos demais.
A. Abreu & Como.— Deferido, de si e pio
pague Os C1110:10lleiltOS líXadOS pelo regula.
mento sanitario.
roa,quina R03.4 do i..raujo (6 3 dietricto).--1
Antonio Gonçalve.3 Poça (0.0 d:stricto).-Indeferido.
Alfre lo
(60 districto).— Conceda
60 diao.
linrique Alves da Souza (8 3 dit.:Acto).—
Inderier

Joaquim Miarti : Loureiro Sobrinho (G districto).—Cuncedo 45 di„.
J0.4:3 C U'410:0 M:1,Tt:11; e outra (5° dist:ido).
—Concedo 60 dias.
Fr mci..eo Clomen ta (5° districto).— COR.
cedo 60 di em proroa.a.çno.
llonorata Ilenriqueta (1 t, Conceição.— Eil n
trague-sa, mediante recibo.
Dia 4
Einygdio Alves Guimarães Cotia.— Mo-)
rido.
Antonio José Luiz da Queiroz ( 0° dietriet3))%,
Indeterido.
Jo:) ,J Banto Alves 4.; Carvalho ( 7 0 distric/o).
—Indeferido.
Jo;é Mareelino Gonçalvos.— O documento
a pia se refere o sudplicanto acima-se no
Jtuzo doS Feitos da Situda Publica,
Miguel José Pereira Machado.— Junte cià
procuração.
Dr. Daiirique L. da Souza Lopes o outros,

— ICer in'teisatqo uG
Gomos
ei-isne. de Medeiros (O° districto),--:
Deferido.
Lopes &, Pato (23 districto).—Indefer:do;

rouca DO DISTRICT° FEDERAL
Por acta 3 de 4 do corrente
.Foram transferidos os inspectores s.inc..
cionaas Ernesto Ermelino de Carvalho, da
eireunlScriNtio para a 20a. e desta para
aplana, o licenciado Renato do Lorena
Ramos, conjunctamento com o seu substituto

a.

i
• ,a„...

Terça-tefra 7

DIARIO opric/ÁL

interino goaoastro do Paula 1s3rr(}3 : beni
como Mario Ribeiro de Almeida, da 02 urbana
pata a aa tambam urbana. o de:Ila para
aludia Cima) da Silva Per&ra.
Foram concodidon 30 dias do licen a. para
tialaunonto do ainda. cnin o rospect1 vo ondeatido, ao inspaetor seccional da fa b iciratunscripaão urbana Arata.ndo Cordovil, o nomeado para substitui/ai intorivamenite o ci!
dada(' Ernosto de (nivelai.
a- Por outros de O d) corron9 :
Forant frinsfaidos
. Carlos
Os iwpectoro3 caccionaes urbano
Frederico laimplona, da (13 para a 1 , ; Car103
.Pro peno Ration Junior, daaa par a 53;
Cicero da Silva Pereir.t. da (1& pata a Ra
(lezt.:1 piira a (53 llyaino Severiano do, Santos.
C til r" pira. a l a An te)) )1' Franclaed Freire..
lis e erivãe: José Senna, da 1* p. (ta a 53
tielana ; Fernando M sapa), de Ca. Iro, da
a:3 Imita a l' urbana. ; Luiz Candida kbe Carvallar, da 43 para a co urbana ; Boato de Maaedo Caimarãos. da 53 para • a 123 ; Henrique Antonio Pinto. da CP' para i 23 Urbana ; Mime Guanaba.va. da 7 3 par. a 43 urbana ; Voris:itno da Silva Passos, da 123
para a PJ3 ; Manoel Pinh .5iro do Campos
Junior. (la 1')' para a 34 macula, o . ah ttOad
Ferreira, Caolho Balias da 3*. para ft 74 urbano.
I
Via noraeado inspai : tar seenional inte,aino da 0 3 circumatrip.au urb aia o lealtidao
1
AdetmAdo S•lon Riaairo.
Foram concedidas :10 dias do Barrida, com
aras quartos do naipe:lavo ordatiad 5, ;ara
fatiar de nagocios do :t rai interessa. a inspector &Na:tonal da 43 ah:campe() :a; achana
Alanalo do Almeida Corta. :sendo DpincadO
13:4:1 sObStittill-e, interinanamte, o 'cidadão
Ft-anel:ao Bernarde( de Ca . Cr°.

A mandar e:meros-ar nos assentaniontoS
do 113 intento Migado SItietior TIV3IS o elogio
constante do officio do chata da Carta MariLima ("da qu ora eu rant s ito), aca)rdo
com o gato informou 03a. rpartiçÃo (avio
o. 131) ;
Declarando tw rasalvido matutar entoa,
pir inteiro, o tempo 001 quo esteve embarcado no aviso fru,roo o coimai bata° (la
Class 3 guarda-marinha Anto,do Cabral de Lacerda. corta:irrita paquerai' e de aceordo com
a inibrmação dessa repaattiçã.0 (avis) n. 132).
Communicando
Que o ta3qu3rim3nto do swrallteiro de
23 cias3) do e alio de °Meato( inferiores
da armada 1151 maol An'aro de Andrade.
actua !mento licenci • ido para tratamento (b)
pedindo ser con'anc . ada maeltinista
di arfatula teve o se:adota despacha: (De
accardo com as intor1ú.x0ei, iudeferidos
(officio o. 133);
Ter sido indeferido o requerimento cm
gila o auxiliar de esc: •ipta do Comaii-481riada Geral di. .Arrnada Alexandre Afranio
Guimarães pediu mar nanioado esevevente
do Hospital de Marinaa, visto que o provini-m5o elre2;iVO tihhz;• ,3 cargo depende de
Collcurs0, no qtril o pOiCiatlarjo
insercver-s) opparstmamento (ofileia numero
134).
-Ao contra-almiran comniatulant da
1 3 divisa() naval do sua acettainda o r teabinamto do ollaio-eiren'ar de 21 do com: tato
(1 tiandecon.lo a c ).ntattnicaçao da haver
assumido o cominando d atra, diViSIO pai%
O qual fel o reu alto por ti -cr &o da 18 do
meano niez (officio n. 135).

Ministerio da Guerra
Et ,pcg ienic de 31 de juilji00 de

Ministerio das Relações
Exteriores
Reri i ,cri,,;:•atos (kspatiado: 1
C. ia 2 de fevereiro de 1905

DP. Jorá Caraso Maedonalda-Cofao
guie.
Dia 3
lieenria rara
Ver/afta Saara-na:calai
losataaar o 2a .0 d cuasal geral do; 'Valiazucla.
t. a

Dia 4

I
Atttanlo Pini.o.-Não pada lar ( i veiai
por emir ine(attpl-to O 3!!; ft), oxe • n mol i o
pare! de :ti Ck.`,11tINW h i' ,1', e p5r tttZ(J1 a data
do au da junho de 1505.

Ministerio da Marinhá
47.XeEDMNTE DA SEOUNDA
Dia 31 de jOileirl) de 1:'0.7

AO Quartol-Genaral :
Antorizando
A mandar consiaaar noasnLimte: ito
23 tanctiP.o Mario da Pattia Guia/ma t a o fano
do havia: esse (Oficial obtido o grão ) (td
nbe:ro geographo 'confarido pela E-c41.a
1ylealinica deita Capital, loao que apies2ate
o rospeetivo titulo (avisa O. rat);

1

IkvarilrO - 1905

an

•

Ao Sr, atalaie-o da Fazenda. Solicitando
Novato:leia: para. quo
Saia disallatido d Ri, a: 'teall (los Tagraalios. 1•..- couta de g i• . , o credit ) de
1:30 1aao0
Suam pa! ,. a ; seguiu tas quantias
De 14:519a774,sando : a Ale2ria Coam..
3: 8ana2a0 ; a Braaança, cid & Comp..
3:0,:uslo; Joal Mi ria do Oliveira, 7R asas);
a Lago irmãos. 1; a Macada, Caoanno
Comp.. 651:532. 1 e a Villas-Boas Comp.,
3::t5aa020 (av J ii. Cl)
Da II: 101a?.87, d Socif:le! Ananynte da Getz
de Rio de Janeiro (avise D. 02)
De 13: 828a400, sando : a Aviltar Fernandaa 31..E.1..;; a E. Lainliart. I1:M:7::a03; a J. NI.
CamanItO, 1: 12. 1s500 ; a lapoi Lama:1m
4; Comp.. 31srgi; a Manoel (30ffies do Aiaceda. Inos; a Nlanool Peatira & Filha.. 117s
a Pacheea. Moreira & Comp., 5:503ti ;a Ribairo dos Santos & taias ; a Tra'ano
de Nledaras & Comp., 178.a70.1 e a Wat4i &
Comp., 71S200 (avio n. 03)
De 20:60b-.l00. sendo : a Franeaco Paraiva ia ComP., :710s300; a Laborda & Filho,
ea
; a Luiz da Itacati Dias,
Manuel José biniz, 11:032:5900 (avisa n.
- An commaadanto do Collegio
mandando desligar ot altunnos Decio Vieira
da Azai:oda Continha. João 13aptistil Miwa11 1 5.es, Ilarnardo Joid Teixe'ra Ruas e flormiolo Albert() (aros, afim de ;lana:atarem a
reabartura da Escola Militar do Brazil.
- Ao director d Arsenal de Campai do Rio
de Janeiro. mandando fundir 4luias chapas
para o fogão do Hospital Central do Exercito,

e pôr ti disposiçãO :do director do Mamai
arsenal dousuperarioamarcineiros.
- Ao intendente geral da Guerra:
Fixando para o actual semestre 3:13
gaiatos valores
Mandes-Etapa, Ca393 ; extranalinarloa
15211 ; forragem, a',1+155 e ferragem, 114
reis;
°balas - Etna, 25:249 ; extraordinarloa
Pér227 e forragem, 3alu0;
Balém - Etapa, Isa11; oxtraarditut rios,
1*095 e forraaem, atiNO3;
liaeoa ti ara—Etapa, la852 e exlraordinarioa,
954 ris;
Parintins-Etapa, 2485 e extraardinarios,
1$294.
Mandand in nnanar cabra a canveniancia
da adop(ao definitiva do brim 'tiers/a coailk
peça de unitbritte.
-Ao chefe do Estado Maior do Exerci o:
Cone "lindo3

Licença:
Ao major mediar) de 34, elos o Dr. Pedro
Luiz de A br -a e SilVa, para. e -ar a espada,
(111 rem offertada i Zt officialidade da amou:nata° armarão, (10;alt que o feita; da (1:ti
arma (thedatat, aa de que trata o plano de
unirJrine em vigsn, nu exercito;
Ao I n sargento d 30 ttealm anto (lo ca-a.lana. Maraain cardos) de alltaquarpto. par
90 dias. Inra t r ;4 .4 1 1' d.% no :gemi do :.,-; •tt intere.selua cidada do Porto A lera;
Te0C.3. da corpo en ixesj, :,02forüle pedir:Ir/à
aos all'er , !s de ie faria axeedant. :4 do quaaeo
Fo!into Silveira, do :la't balali'm de Matutaria, o Antonio da Custa A.raujo Filho, do
400,
D 'c'aran lo que a disoenaal a conformo
p do :ogaa • dhu aálditaho da e on,als,à0
da L,,trad L estratica do Porta da Cnii • da
da Vic3,.o • :a a Palnia 4 _ o l o len 5trat tuia
Maria Naval; d.' Itria• ; e 11410 (tom ta-lo
para otl j loAnd • ii i •
•1084 Vi . ' .nin •
Aranha da Si; a, que Il ea di pelando de auxiliar da ta . •ina, commissio.
alandiabb 3
Av attlar n )3 as •n mn tos d ; major
,mgonitait iis .1ilallierin .An••118;
corp t
lieis P.. :atrai alS 1Cr ! h4 .III`ia.8 a eito anta:. ii)s
d :cuia ir.as que se rairlig t;
cantar, coma tempa ate slrviç ;ta I ° :argento Aviam. Viat-traa, O larioda daeorrid I
d 12 de rev..reire (1 . 5 1892 a 1 de janeiro do
1902, em que cs3Cl'e lio eXerCit);
par em diaamiltilidado o ai foi- 5k:talhão (15 imantaria admitam: Monteiro,
Visto ter sido eleito in ond tnti municipal do
Estad do Pianay
Recolher aos ro41:eotivo$ corpos o tenen ha do 2" regiam to de eavaliaria Jo.t
RB, aro Pareira. o aircres do 20 rogimen
aatalaa nadriattas de Mesquita. os aireraa
de ioraearia Leandeo Jan!‘ da Coa a, th
30*
; Cl i maco Epimaeo de Arita0
Lopes, do ; Rua 'tino laureia; u 1.3aStuS,
13'; o ai foro -atuamo Alfredo Lourival do
Meu-a, que vrve Do 300; e toduRos olficiaea
iii corpo de 85'11'1.5, que oito
forem da guarnição da Capital Fadoral,
cedma do os insp ,ceicmad Is do saudka
udd1110; por determinakao do Minimorio da.
(aterra e o: que poaton vi- a responder
c 'inc implicados uo acentecimen:os de 14
de novemaro ultimo;
Pormittind ao altere: do 14 0 batalhão
de Mamaria Sergio !lobrigue Cardina gosar
om pecoamhue • a licença que °Wave para
tratamona, di saude,.

Clb

Terça-feita 7

DIARIO OFFICIAL

transferindo os alçara :
Antonio Mendes Teixeira, alferes-alumno,
Na arma de cavalla,ria, Ricardo de 011- Passagens o transporto do bagagens para
sua mão e uma irmã, de Cruguayana ata
yeira, do 70 regimento para 90;
Perto Alegre. —Indeferido.
Na arma do infantaria, José da Rocha
Bastos, do 90 para o 240 e deste corpo para
.!aquelle Alberto Izidoro Regis.

Ministerio da Fazenda
Ministerlo da Guerra—N. 41—Rio do Jateiro, 31 de janeiro de 1003.
Sr. intendente geral da guerra— Em sola, çã'o ao vosso officio n. 22, do 13 (1) corrente,
'em que communica,es que, a pedido do commandante do 40 districto militar, havieis fornecido um travesseiro para o quarta do
commanda,nte da guarda do Thesouro Federal e consultaes si tal fornecimento deve
continuar a ser feito ainda mesmo quando
destinado aos corpos de guarda de repartições
de outros Ministerios. vos declaro para os
fins convenientes que esses fornecimentos
aleverão continuar a ser feitos roo conta do
llinisterio da Guerra.
Sande e fraternidade,— Fraeisco de Paula
~EM
.Dia 1 de feccreiro de 1003
Rp Sr. Ministro da Fazenda, pedindo a
'restituição, no Thesouro Federal, de 15G
tenente Aristides Ferreira Bandeira (avio
n. 60).
— Ao intendente geral da guerra, maudando declarar ao commandante do 2) districa) militar que, relativamente ao espoa()
'do alferes Julio Borges Uchaa, se devera,
proceder de accordo cora a portaria de 25 de
'setembro de 1895, posteriormente recommen, dada.
Dia 2

r Ao abafa do Estado Maior do Exercito, parInitoindo aos alferes de infantaria Gustavo
Frederico Bentmul ler, Norberto latrina). Ferreira, e Flaviano de Brito gosarem, o ultimo
no Rio Grande do Norte e os outros dons no
Ceará, as licenças que obtiveram para trataadianto de saude.
.72ererimenlos despachados
Dia 1 de fevereiro de 1903

Enrico de Azevedo Valeta, pede inscreverse no concurso para preenchimento das vagas
de medico de 5° classe, rara do prazo fixada.
—Indeferido.
Dia 2
Eurico Curgel do Amaral Va'enta. matricula na Escola do Realengo.—Indeferido, em
wiata da lei de fixação de forças.
Dia 3
João Baptista do Barros Penedo. restituição da certidão de idade que entregou por
°ocasião de se matricular na Escola Militar
tio Brazil.—Dê-se por certidão.
liercilio Ignacio Dominamos, matricula na
Escola de Port) Alegre.—indoferido por ser
contrario á lei de fixação de ferças.
L Dia 4
Lindolpho Ferreira do Freitas, soldado do
20° do infantaria, prestar novamente exame
do aquarella na Escola do Realengo.— Indeferido,
Oscar Mascarenhas, soldado do 20° batalhão do infantaria, prestar exames vagos do
1 2° amue da Escola do Realengo.—Indelierido.
Annibal de Andrade, matricula na Escola
do Realongo.— Indeferido, em vista do dis!nato ata lei ttefixoção de foram,

Ministerio da Fazonda,—Circular n. 6—Em
6 de fevereiro de 1905.
Recommendo aos Srs. Ma:talos fiseaes do
Thesouro Federal nos Estados que providenciem do modo a ser enviado ao mesmo Thesouro,ate 28 do corrente moz,um quadro estatistico dos dividendos paao 3 pelas compan ;das
e sociedados- anonymas, nos armes de 1903 e
1004, separadamonto; devendo o dito quadro
conter os seguintes dizem;: Nome da campanhia ou socielbul anonyma, impootancia
do divid nulo distribuido_ taxa, imposto paga
e total do imposto ns doas annus.—Leopoldo
de Belle32s.

:Directoria do Expediente do Thesouro
Federal
EXPEDIENTE DO SR, MINISTRO
AddilaiaeAto ao do dia 31 de janeiro de 1905
Sr. governa4r do torritorio do Acre:
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—Sr. presidente do conselho fiscal da Caixa
Economica e Monte de Socorro
N. 29 — Communico-vos, para os fins corS
veniente s. que foi recolhida á Thesouraria
Geral do Thesoltro Federal a caderneta dessa
Caixa, n. 254.417, cora o deposite de 1:800., do
propriedade de João Antonio Soares Vivas,
para garantir a sua re sponsabilidade e do
seus propostos no togar de agente do Correio
do largo de Catumby, nesta Capital.
— Sr. Dr, Nilo Façanha, presidente do
Estado do Rio de Janeiro :
N. 5 — Accusando recebido vosso alei()
n. 284, do 24 do mez proxiew findo, cabe-ma
agradecer-vos a remessa, qt13 vo dignastes
fazer-me. de um exemplar da lei que orça
receita e fixa a despeza desse Estado pava u
Corrente ama).
EXPEDIENTE DO S p.. DIRECTOR.
Dia G de feverJire dc ma

Sr. diree5er da Casa da Moda:
N. 7—Romotto-vos os incluso; papeia, rara
devolvereis ~mim:lamente, relativos na
pag,amonto de 1: 390-2-5, reclamado por
Bradbury Wilkinson & Comp. e a cure st,
refere o officio do delegado do Thesoura cai
Londres n. 33, de 21 de dezembro ul'huo,
peco-vos, de accordo com o despachio
Sc. Ministro, de 20 do mez proximo findo,
envieis uma relação do fornecimenta da
estampilhas a, que diz respeito a factura do
1 ( as aozombro do 1902, conformo propoz
Directoria da Contabilidade, am seu Parecer
proferida sobre os mesinos papeis.
—Sr. prosidenta do Tribunal de Contas:
N. 18 — Em obodioncia ao despacho
Sr. Ministro, da 21 do janeiro ultimo, renaeao-vos, para os fins convenientes, o 9n1';U:Sr) proccss:), relativo á fiança, no v.Gar
de 0:0 )0,s, presada, por J03é Maria Barbas%
em sois apalicos da d i vida publica, da valor
do 1:000; cada lima. de sua Propriedade,
para ooran'.ir a. responsabilidade do Aydona
de Soixas Martins Torres e seu ajudatre. no
cargo de fiel de armazene da Alfandeaa (12s,..a

N.al—Tendo este ministerio conhecimento,
pelo aviso do da Justiça e Negocias mamou.
res n. 1.830, de 22(10 mez proximo findo, que
o governo do Estado do Amazonas pret tntle
esta,beincer p asta fiscal n ) logar denominado
Lucarna, ao que se oppoz o prefeito do Alto
Ruud, cuumunico-vosa para que vos digneis fazer alistar aquollo prefaitn que
end»ra se trato de territorio situado na
zona, sob administração da União, confirme
os limites provis sriaanento fixados por este
mesmo ministorin, podem sa . esta,belecides
posaso fiscae,,, (1 0 Estado, desde quo não emii xacom O sorviça de navegação do cabotagem. da transita internacional e outros de Capiial.
—Sr. directa'. das P,endas
natureza nublai!.
N. 4—Communico-vos. para os fins con...••• n•
venicnte% que o Tribunal de Contas, seaunda
declanat o re spectivo presidente em Macia
V,: G de fevereiro de 1003
n. 11, da 10 de janeiro ultimo, resolveu, eia
.ess.I.o de 5 (h mesmo mez„inlgar idonea o
ministro da Industria, Viação e Obras sufficiente a fiança, no valor de 2:70(ara
prestada por Joãn Monteiro do Queiroz em
Publicas
tras apolices da divida, publica, de 1:000:a
N. 211—Dovolvendo-vos 03 inclusos papeis cada uma e mio reforço da de 1:60W5
referentes á aposentadoria da a,djunta, da riormento prestada para garantia da responRepartição Geral dos Telegraphos Julia da sabilidade de Estani dila Augusto do FigueiCosta Barreto e 'que acompanharam vosso redo e Mello n3 lozar de escrivão da coae...
aviso n. 01, de 19 de dezembro ultimo, caoria, das pandas !adentes em ntlicroys
cabe-ine declarar-vos que, para ser expedido Estado do Rio do Janeiro.
o titulo declaratorio do vencimento de inactividade da referida adjuncta, torna-se
necessario não saque alia seja submettida
Directoria das laendas Publicas
nova inspecczI) por junta medica ornejai ou
E.epedienle do 1 de Pecreiro do 100,7
nomeada por autoridade publica e informeis
em titio data se fez atractiva a aposentadoria
Ao Si'. director da Casa da Moeda
da mesma, visto não poder ser aeceito o
N. 43— Rec ommendando em virtude da
attesta,do modico que veio anum) aos ditos
insistencas do respectivo collector,
'
(Lua etnit
papais.
a. maxima urgencia sejam roinettidas ii. CalN. 27—Commaniea-voS, para 0.3 fins con- !cataria de Campos as estampilhas da imvonientes, que o Tribunal do Contas, segundo posto de consinto de que trata a ordem doSL1
declarou o respectiva ja caleute cai officio directoria, sob n. 28, de 23 do mez findo.
n. 7, do 7 da janeiro ultimo, resolveu, em
N. 45—Recommendando, em face da eT11sessão da dia anterior julgar Ronca e suta-- manicação
do delegado fiscal em S. Paul.),
ciente a. fiança, no valor
' da 1:800S, prastada em telegraMnla
de 2 do corrente, de haver
por João Antonio Soares Vivas em urna ca- falta naquella delegacia
de estampilhas do
derneta da Caixa Economica, de sua propriesello adhe,sivo das taxas de 10, 100 e 300 réi%
dade, em garantia de sua responsabilidade e quo
seja completada a remessa de que tratou
de seus ;Impostos no algar do agente do
ordem desta directoria, sob n. 18, de 17 do
Correio do largo do Ca,tamby, nesta Capital. amoz
findo,
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- Ao Sr. deloealo fiscal do Theseuro
Para :
N. 4 - Communleando, para oa duvides
elfeitos, sitie, em virtudo do despacho do
sr. 'àlinistro da Fazenda, de 25 de janeiro
ando, procelcit•so á matricula da COIMS55.1)
de isenção sle direitos do quo gosa The Asa*
1014 81( yun Moi:felino CO,iyany, enl
cumprimento do art. 2, n. XIV, da lei
alss dezombra ultimo.
D, 1,313, 41
- Ao sr. deiegado fiscal do Tii.:souro na,
Paralivba :
:N. :i-De"larande, em resposta i. consultai
ronstante do °Meio n. 41, de 27 do dezembro;
ultimo, quis as 16 estampilhas da taxa de!
?S. enviadm a essa deteg.ecia pela Men do'
Ronda; da Barra, do S. "ligit ;I, não dOveal ser

abonadas ao rercritin adIniniArador, vis:to
hasoreni s;1(1.)Rulistitiiiilar: depois de expirado
a l prazo ib . :figo:ido para
Sr. inpector da Alfandoga do Ri..)
e • anole (In Sul
N. 2-11Iiisit8ni) as nees 4rial infOrTna.:5: • 4 s dire o assumpto da petiçõ. ) que
Manoel Domineis OS de lells) rdelanni. contra a

domara de •Ia ielrandos.ra na solueio do una
requeri mono) :los pedindo ievaatamento
unia omiti. de,iositada, em virtude du proe(") pelo Sr. Miotre da Fazenda.
- Ao Sr. eidleM,or tio VaSSOural:
N. 1 - Communicand ) que ja providonciou sobre a, rerms ,a a es : :e colleceoria
• st,stainpillia.s do imp )si() do consumo para
pmmlitetos narionae 4, requisitadas em o
I. n. 1 1. do 27 do mez lindo. deixando de
e i vildo, os ,:: olos da:tilla104 a b3IdtilS
( ..3.1 •;t11 .eldV1s N'i:40 não estar ainda resolvido
$i o stodm garrafa-1 de vinho s.) aclizun
ii:eitos ao imposto de consumo.
irlitro,im. declarando line. por ocea-,U.io
ser(ei: ror111111a4i f); OA futuros polidos, es,;.1
collectoria deve tazei.-os eom a devida elareza. di liando separadamente ai estampilhas. para produetos na.cionaes e e-s•
aranreiroa, alho do evitar a rottlit siio que se
1.11.) .4 i'lV8. 11.1 requbee 'to consta:it . ) dos (envios
11M. 1 e e, 410 .1 e II do mez
N. 2 -Doclaranlo (pie o Minist.Nrio da In4111 4ria, viaçào obras Publicas, conforme
eiimmunicaçao e oistant.) do avis if.d1 11. li,
410 19 de janeiro lindo. :já providenciou no
senthlo . ereiii concenlish IS os passes necesNarios para, o soa'v i.i tic.st idlee'.oria nas
Tias Ferroa; que percorrem a. circuin.sirripeão
comprolomilida n •see mosina collect•ria.
N. 2- 31441is m p laiidi.: ao Sr. colleetor
de Parra 1.1.1)sa.
N. 1-.11'eiolis ,,wto p dis ao Sr. c incolor de
ltagualty.
N. I - 3Telafits ..1 ,. /e04is ao Sr. conecto'.
de Parai:31a do sol.
N. 2-Melefis ;moi:mins ao Sr. collector do
Pira,liy.
N. 2-314flis ;;Lvi,todi$ ao Sr. conector
3I1aambomira.
N. 2-.1b ,totis uwboulis ao Sr. colleetor de
:tarro. do Piraily.
N. 2-.11.f1atis ,,mt.entlis a) Sr, colleetor do
Vallença.
N. 2-.Volafis mrt rindis ao Sr. conectar do
%Lin:caia.
N. 2-Midaiis r, p itandis ao Sr. collector de
Rozende.
N. 2-Mioafis mat,indis ao Sr. cullecbr
S. João Marcos,
Imprensa Nacional
EXPEDIENTE D.1

Dia 0 de fevereiro de, 1903
Participou--e ao Es". Ministro da Justiça
que tirott-se, em avul-o, uma edição de
2.))00 e:L=1)1am.; do fallieto contendo a lei
.33, 1.3.).4, de 9 dujaueiro findo, e o derroto

n. S.433, de 10 do mesmo niez, Motivos á,
Santa Casa de lisoricordia.- Idem :eia
reli/roia jud Maria, do District!) Federal, To! inezes e leve-A) ao rol do lacuna&
se achana á venda. na. thesouraria d e ImFulippe Avente) de Moraes.- Idem t1'01
prense Nacional pelo preeo de bo CCM- nineitio predio 11. 6 e oito mozes do de n. gp
1itZell , 10 II) /atkanim to a nota 't u ') o n. 8 dospiar.
apparecuit com a reconstrucção.
Custodio Manoel r0111n 111d0$.- EX011e1.:!"-53
RECCEEDOIta Do MO DD 3ANEllt0
do paganEnito do exercício do 1901 e leve-se
Ryerimentos despachados
ao rol de lacunas.
Francisco Rodrigties do
Dia 6 do fevereiro de 193
14.".vn.
Antonio
da Costa Barros Pereira.- Fiem.
Slauonl Jaià da Silva, D. Leonidia Ribas,
Antonio du Souza Marques.- Idem,
José Avila Rapas ), Manuel Pina Rodrieue,s,
Manoel PerAra Serrano,- Idem.
Romeno & Irmão, Numa PomPilio da Silva,
Joaquim Ima dos Sauto.s.-blem.
Maria do Oliveira. Alberto Bur03. :José Pe" nomeio
-s
Pára. do Magalhães o Seraphim - do BIrr03 Nom. Alexaudrino da Costa
Araujo. -Transfira-43.
MO3b3iro de S. B"iito.--hlem.
Augusto L91103 Alves, .To :d Ferreira da
D. alaria Carolina, 13andoira
Costa Mattoa. - Paga a 111Uita de 20s, troasJoseph Levy Fra.lrew & Comp.-Idem.
lira-se.
Luiz Ferreira. da Costa.- Idem os rutila
Nogueira Xavier do, Barr Is Filho. - Cor- 114.
37e 30. 21, 20 o 28.
rigido o engano, transfira-,1l.
Silva & Coragem .-Proceda.-so do a .!cor.lo
Paulo Xerez. - Pago o imposto em dei:1- CO)»
o parecer da Sub-Directoria.
,i°, transfirae,e.
Alberto P.olro segui:11), - 1) re1mmoren!,0
D. Erinelinda da Rocha Bastos, Antimio devo
provar que o predio in .,cripto ('lll II ):114)
Vicento Garcia, D. Bonjamin
Dant iãO 11n1 .55111 por morte deste a sou filho,
- Saffila,çim a exigeneia da Sob-Di- odoque
não consta dos documentos juntos,
rectoria.
aranoei Azamlitkia.-Paga a 11111na lb!
Francisco Remigio Vieira. D. Amara Ca- COrrijiI n 83 o lançamento sie accordo
com t)
,aleante, Navio Gomea & Comp., Lucknna
& Comp.,
Stoltz S.; Comp. eDias Oar- valor lançado na Prefeitura.
Arellive-so.
4ia & C enp.
v.Por
I João José Dias. - Reoiwira transferaneh. D:spach09 prop .rWos p.1) .55*. 1).*,
!WS reCittslUes'jt'S de ii)100$10 de industrio e
i Antonio Jose Carvalho. - Prove o aliepro/i$.00 no corrente exercido
Dotes & Teixeira.- Attendendo que o re..
II. NV Fiseher. - Paguo 03 1Mp)403 C111
querento $ublocott uma parte do predio
dhhi 1.0.
j Joaquim da Co ti Branca,-Maaitenho o ruo do Ouvidor e quo esta parte 4 na frente
do o :tabelecimento, reduzo a 8:0003 o arbidespacho do 9 de dezembro de mo,
Antonio Josa du Carvalho.-Pago o Im- tramento feito para o corrente exereicio.
Roiniro Teixeira liabello. - Não mela-.
posto em debido. •11"!-so a baixa requerida.
liase de Souza & Comp.-Peça lançamento mando o supplicante, nem contra o valor li,..
aceordo com o reeidomento ii, 5.112, de cativo nem contra a clas,iiicação dado a
seu estabelee
'
birra to, a roli i ve-se.
2/ do fevereiro do anuo paseedo.
Martins Tinaco & Comp.- Verifleando--e)
int° & Pereira.-Corrija-s3 o nome do
do contrita() junto ser o valor locativo enata
In Pitet91%
' luza Canbalde & Comp.-Cumpra o re- as Obl'igavie; emrij t-ss o lan.:a•
mento.
(tu trente o dispost ia regula monto o. 5.1-12,
de :7 do fevereiro d .) anno p1sa:1.40.
PrelE i t iVo St Irmão,-Ein vista de parecer,
Inspectoria de Seguros
nada ha que deforir.
EXPEDIENTE DO c.fl INSPECT013,
4etir 1 e0 'g rado do Souza Menezo s .-Averbo-se a mtehnça.
Dia 1 (1.• pereiro de 1903
11. Alie s) Fraelrs.-Pagos 05 Imposto; em
(Mato, ilè-m a ba1x . 1 requerida.
Ao directo:, da Imprensa NaeioTel
Jes, Martins Ra rreto.-Soiva as dovidaa.
N. 91-11plisitando proviibtocia,3 no Ran.
I.topoldino. da Biwia eleirelles.-Paguo o tido
de continuar a ser reme:M.1a ao s.do.
lio proporcional e ,.ra revalidaeio.
inspector de seguros na 5" eireninseripeao
Flta 11MC.) WC1112ek de Casero.-Provo o folha do Diario Oftkial que deale principio de
janeiro não tem recebido.
MIM! n'-!i (10 Men3M-R .JduZa-80 a
8 lus,0 valor wativo.
DevaAos em, 1 do Pvereiro (70 1003
Joaquim lleariquo de Araujo.-Pague o
em debita.
Equitativa dos Estalos do BrazII.Caélo.3 Brazilio.-Idom e de-se a baixa ro- peça-so guia para recolher ao Thesouro • equeri,la.
deral 2:100S, nos termos do art. 51 do reCaltro & Oliveira,- Di-s a baixa regue- gulamento annexo ao decreto a, 5.02, do 13
rido
do dezembro do 1903.
Antonio Rodrienos Branco,- Pet0 o miPrenssische National Versicherungs Coso.pOsl4flflt debito. sh s,-so a baixa requerida.
Ischaft.-Espeça-so guia para natollter ao
Mafloel Jo,é Lebrão.- Junte a escriptura Tho:ouro Fedoeal a quantia de 3:001; para
01! eotopra,
nto do fiscal do Governo no 1 4 z•Z :Aum. Francisco Corrêa.-Note-se no livro Pagame
mestre do corrente exereicio, 1103 termos do
inscripçõeg.
art. Sido regulamento annexo ao &ereto
Moremo& llodrigue.-Provem o anoga do. n,
de 12 de dezembro de 1903.
dc Sá Ferreira.-DMitzam-se troa
111(alti '410 CXCVelein de 1903.
Dia O do fcremiro de 1905
Domingos Pereira Nunes.-Idein tres moCalmem:ai Union As snrance C" L4.-ns do exercicio
19o1.
Mar*. ITabel do Amaral e Silva.- Idom Communique-se ao sub-inspector na 0 ci
cumscripção que a su pplican te está habilitada
quatro:mezen
para exercer as suas operações no Estalo
Maio.tel Marques de Siqueira..-/dom
do Rio Grande do Sul com uma agencia em
'noz. I
brada:, Silva & Comp.- Idem quatro Porto Alegro. do conformidade cum n decreto
n. 542, do 44o julho de 1890. e estatnt,r; :4.p
1110z03.
Jom:i prancisco Regas o .- Idem ires Elevo provados polo decreto n, 5.21Xl, de 27 de
agosto do 1901,
rol tio lacuna%
O love-so
ween•••••

.1•n•n••

011.1•1n1

":161541: .
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179:9573
400:426$
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15 Rio de Janeiro . . 41 • •
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17 Paranaguá

•

13 florianopolio
19 Rio Orando

"
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20 Porto Alegre . . . . . .
Druguayana ,

21

22 Sant'Anna do Livramento. .
23 Corumbá
Solama
rat ip,ral poriodo do 1933. .
Bonda de janeiro a dezenib:o
do 1901 • . . ._
Roda de janeiro a dezembro
do 1703
. Difforenca imiti° 1901 e 1903. -IIdem entro o periodo de janeiro a dezembro . .. . . 4-
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400383
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•
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4373 -/- 3:3'973 . • . . 4- 2:0u3$ -I-

13:313
217:3733
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64134. 132:3533 - 1:5958
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Ministerio da Industria, Viação e
Obras Publicas
Directoria Geral da Contabilidade
Requerimentos despachados

Dia 4 do fevereiro de 4905
D. Maria Rosa Pombo LO3TOS, pedindo w
favores do montepi cimo viuva de Ma coei
Francisco Loyres, teiegraphista de 2 a classe
da Repartlção Gera! dos Tengraphos.—Apresento as certidões do -eu cas imeato o do
nascimenn do menor Manoel, com a tranacripção do respectivo terno de a 3sentamento.
DD. Elisa Chri•tina Dodt e Eauna
de I Ienriotte Dodt,fazendo idon tico pedido, na
qualidade de viuva o filha do engenheiro
Gustavo Luiz Guilherme Dodt, chefe de districto, aposentado, da mesma repartição. —
Apresentem a cortidao relasiva ao pagamento das 'contribuições dos mezes de agosto de
1892 a doeembro do 1903.
Augusto Alves Bittencourt, pedindo. em
favor dos menJres seus tutelados- Estilar,
Argemiro e Adalberto, reversão da pensão do
montepio. que percebia a mãe dos mesmos
menore3, D. Albertina Ribeiro Teixeira, da
Silva, a qual faileceu em 3 de novembro ultimo.Deferido.
Antonio Maia, Antonio de, And. ade Rasga
Lima, alildebrando Calado, José Thiago de
Paula ,Barreto e Ordomira Barreto. ex-funceionarlos da Estrada de Feias) de Sobral,
recorrendo para este alinisterio da docisão
da juata da Delegacia Facal do Thesouro
Federal fio Estado do Ceará, que se negou a
autorizar o recebimento das suas contribuições. measaes para o montepio, por terem os
supplicantes deixado exceder, para o patamento- dessas contribuições, o prazo de dons
Triezesde que trata o art. 20 da regulamento
, que acomaanha o deweto n. 942 A, de 31 de
outubro de 1890.—Indeferido, á vista do que
disptiaa circulas do aliiiisterio da Fazenda,
11. 21, de 15 de aaosto do 1904.
• D. Adelaide Rodriguos Vianna de Lima,
pedindo os beneficies do montepio, pelo fallecimenta de seu marido, Josa da Costa Barros Viam de Lima, telegraphi ;ta de la
classe da Repartição Gerai dos Telegraphos.
—Apresente, em original, a certalão do seu
casamento.
DD. Ceiestina Brown, Estilar Brown, esta
por seu tutor, conde Diniz Cordeiro, ithon,
na qualidade de irmãs solteiras do failecido
contribuinte Renato Brown, praticante 'da
Repartição Geral -dos Correios.—Apresentem
as certidaes do nascimento do contribuinte e
do obito dos paes do mesmo, o façam reconhecer as firmas das certidões ecciesiasticas
que fazem parte do processo.
Directoria Geral de Obras -e Viação
Por portaria de 6 do corrente, foi proaogada por tres mezes, com a metade tio
ordenado, do accordo com o § 1° do art. 20
do decreto n. 4.484, de 7 de março de 1870,
a licença em cujo goso se acha o enganheiro
de la classe da Ga divisão prosas iria da Estrada de Ferro Central tio Brazil, Ileariquo
Simão Taram, para tratar do sua saude,
Requerimentos despachados
Dia 6 de fevereiro do 1005

Companhia Estrada de Ferro Noroeste
do Brazil, pedindo autorização para depositar no estabelecimento bancaria Caisse
Ginérale de Reports et de Deptits, com s.xle
Cm I n rusellas, a somma de 7.0a0:000a000 ou
20 milhões :de 'francos, destinada á constatacção da sua estrada.—Autorizo o deposito no

WARM OFFICIAL
valor de 3.000:000000, corre:pendente á
construcção de 100 kilometros de linha.
Oscar Tancs & Comp., pedindo para que
Iliss seja transferido o contracto assinado
na Estrada do Ferro Central do Brazil; por
Whyte & Comp., de qu s são successores,
para fornecimentos durante o corrente anuo.
—Apresontein ã direct nal dl Estrada, cópia
autiamtica do contracto do distracto social.
IDIDECTODIX GERAL DOS CORP.E[03

Por portaria de 4 do corrente, foram concedidos GO dias de licença a Ramiro Polocarpo de Castro, agente de Guirycema, eia
Minas Gemes, para tratar de negocios de seu
interesse, substituindo-o s lb sua respoaaabili.
dado o cidadão Antonio Moura.

NOTICIÁRIO
DrinirestaçIo ao Sr. Proside.nto. dm Republica, em Petropolis —Tere lagar anto-hon'am nessa
baila cidade unia importante manifestação
de apreço a S. Ex.
Em frente ao edifica) da municipalidade,
desde ás 3 horas da tarde, começou o movimenta do> manifestantes, que, momentos
dep bis enchiam a vasta praça Mima e estendo:1(19-n pelas ruas proximas.
•
A's 41loras o imponente presta° começou a
mover-se, levando á su frente a banda de
musica da Fabrica do Tecidos da Companhia
Petropol itana.
Seguiam-se as carrosagens na seguitia,0
ordem
Carro conduzindo 03 Srs. Leão Teixeira,
secretario geral tio Estada do Rio, repre3entantas do presidente desse E3tad o e Si Earp,
actual presidente da municipalidade; carros
cora 03 vereadores nomeio de Magalhães,
coronel TIlyna, Land, Weber , Otto Ilees,
Felippe Faulhabcr, J. Dessa , Hermogeneo
Silva o outros ; carros conduzindo familias ; carros armados a Luiz XV , com a
directoria o SOCiO3 do Dorby Potropoliatno, escoltados por grande numero de jockoys
montados, vestidos a Caracter; commi.385,o
promotara, da manifostação, composia, dos
Srs. capitão Napoleãa Olzie, José Leite, Jacob
Baldner, Arthur Cruz, F. Sixel, major Carlos Hamann, tenente Walter Bretz, Edmundo
Iless, Henrique Sixel, Henrique Rertmeyer,
ArtItur Barbosa, director da Tribuna dc Petropotis, o Carlos Leito. Seguiam-se: 03
alumnos da Escola de Musica Santa Cecilia,
com o respectivo estandarte e acompanbado3
do seu director, maostro Paulo Carneiro;
sociedade Tiwfverein, banda de musica Carlos Gome>, Sociedade Italiana Operaria da.
Cascatinha; Real Sociedade Portugueza de
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Beneficenciaa Sociedade Harmonia Mosetar. •
Club Filhos do Euterpe; banda de musica; Sociedade Beneficente Petropolitana.
Krauken e Sangerbruden, Club Recreativo
Familiar de Petropolis, Deutscher Verein,
Societá Italiana di Mutuo Soccorso; Soda-.
dada Beneficenn do Petropolis, Sociedade
Musical e Dansanto Primeiro de Agosto,
Cecile Verein, Club Dansante Familiar.
Leider-Tafel-Bingem, Lycen de Artes e Officios, operarias da Fabrica do Tecidos
D. Izabel, Bogary Ciub, Companhia CUM.
jaria, Bohomia, Collegio S. José, Congresso
dos Paladinos, Coillini gies de • operarios
Companhia Leopoldina e da Companhia PetropoWana ; carros conduzindo o superior o
frades do Convonao dos FratiCisoaUO3, granda
numero do familias e extraordinario numero
da populaecs.
O presidio, passando pelas avenidas Sete tAk
do Setembro, Quinze de • Novembro e Cruzeiro e pela praça da Liberdade, penetroui na.
avenida Kceller, onde - se ergue o belfo analacio Rio Negro.
Os principaes e>tabeleoinientoi commerelites emban•leiraram suas fachadas e en1
todas as ,4anellas viam .se familia%
A imponente colune], entrou pelo portão
tio lado direito e, eircumaaado o jardim,
sabia pelo portão espiaria).
No topo da baila escadaria' de marmore do
paiacio achava-ae o Sr. Presidente da Republica, rodeado de todos oe membros do sua.
Exma. familia e dos Srs. •Ministros das Rela,ções Exteriores, da Fazenda, • da Jit4iça e
tia Viação ; coronel Souza Aguiar, chefe da,
sua casa militar; senadores Antonio Azarada,
Urbano de Gouveia, o Ilercilio Luz ; deputados
Alvos Barbo :a, Angelo Neto, Aguiar) Ribeiro e Rodrigue; Lima ; Drs. Paulino d3
Souza,Fausto Cardo 30, Teixeira Soares, PaulN
Fonseca, Pecegueiro do Amaral, Paula Costa,
Lincoln dos Santos, Antonio Rodrigues Alva
e diversa> familias.
Ao deifilar a commião promotora dr
inanira anão, o vereador Sr. lioracio de Magalhães, orador ornejai, pronunciou o seguinte discurso:
Exin. Sr. Presidente — A industria,
o ao:limarei°, as ws)ciações beneficentes e
de recreio, °Infira, tolas as classe; secais;
que habitam este recanto • do territoriS nacional, destacaram do seu seio esta can-imissão para saudar a V. Ex„ dando-11m as sua
boas vindas.
Sr.. Presidente a-- Esta manife3tação da
'toda; a3 classes SoCires do Petropolts representa não aa uma gratidão para cora o Cintia

.

_
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4:11, Nação, por haver escolhido esta ,bolla
cidade para nella descansar e veranear, como

taMbem (5 um preito de admiração, de roconhecimento o de solidariedade pres'ivlo a
quem tanto se tem sacrificado em prol dos
interesses da nossa Patria.
•
As mais sábias leis da ora,anização social
o politica d3 Brazil seriam improficuas e
oulla3, si não. tivessem no apice da sua administração, como responsasel supremo pela
boa orientação dos negocios publicos, um ei.iladão tão illustre, que tantas VOZO3 tem
dado provas do] seu acendrado pa triotismo e
do seu amor á justiça.
A calma e superioridade . de . vistas com
que. V. EK, encara 03 magnos Interesso; da
nossa Patria, tudo fazendo som nada ter pramea i: ido, tem valido ao primeiro magistrado
daNação o apoio do todas as classes censorvadaras, a s) qual se deve a,ccrescentar o desta
PrWpOra, Leila e encantadora cidade.
A V. Ex., Sr.. Presidente, deve ser muito
gratos) apoio . que neste momento lhe presta,
a população potropolitana. Os filhos do Petropolis, que são grandes como as . montanhas
sitie os cercam, .fidalgos no tratamento, como
• aristocra,tica cidade que os viu nascer
pelas condições especiaes em que se acham,
Vendo diariamente o desenvolvimento das
Suas industrias, a dilatação do seu C,0111rnercio,,ao . lado da accumulação de riquezas
aqui implantadas, só prestam apoio ao Governo o homens publicos que bem procuram
servir á Patria, E, realmente, o Governo
de V. Ex., quo tem encetado as grande;
obras o 03 grande; melhoramentos que tornarão a nassa Patria digna o adeantada,
o augmento das unidade; da nossa, o:quadra
c o fortalecimento das nossas forças armadas,
que tanto auxilio prestaram agora na consolidação da lega.lidade, tornou-se digno dos
maiores louvores e de grande admiração.
e do apoio que todos os brazileiros lhe ti :sintam.),
S. Ex. o Se. Prosidento da Republica refpOndeu nos seguinte; termos
• • Agradeço, summamente [Ice-conhecido, as
Manifestações do sympathia do povo potropalifano e as referencias lisongeiras feitas ao
Gaverno do pai z.
.41 grandes mollioramentps que ha :mico
citastes são devidos quasi unicamento aos
esforços o dedicação dos meus auxiliasos
administração dos negociai plIblicos.
- Peço-vos, Sr. orador, que transmittaes
È?p,tflaçtio, PePotpolita.na„ os , mcuS .a,gradeciWantoi,..o , o .'meu , pedido , "ta ca que ckia. coa:
- zi,tp
filme :a dispensar ao voraoa simp
Z
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apoio leal que sempre. tributou ás instituições
legaes,
• A's ultimas palavras de S. Ex. al bandas
dá musica, simultaneamente, executaram o
hymno nacional, e a enorme multidão prorompeu em delirantes acclamações ao Sr.Presideate da Republica.
—
Tribunal do Contas - Ordens de
pagamento sobre as quaes proferiu despacho
do resistro, em 0 do corrente, o Ss. presidente deste tribunal :
Ministerio da Justiça o Nogocios Iateriore,s:
Aviso n. 313, de 26 de janeiro. pa gamento de 2:4228702 ao thesoureiro dó corpo
de bombeiros, capitão Henrique Loureira, de
despezas mit( las por elle pagas no mez de
dezembro ultimo, o dos alugueis das casas a
que tem direito, durante o mesas ) poriodo.
- alinisterio das Relações Exteriores Avisos:
N. 29, de n do janeiro, pagamento de
18:000, ouro. ao Dr. Enéas Martins, Ministro Residente em Missão Especia,1 na ColuinIda, de ajuda de custo;
N. 28, de 23 de janeiro, ideal do 300,:s
cada mis dos correias da Secretaria de Estado
deste ministerio Joaquim Fernandos do Sá
e Carlos Pinto da Costa para a compra, do
fardamentos.
-Ministerio da Fazenda;
Exercidos findos:
Reqnerimento de Azevedo Alva; & Irmão,
pagamento de 4:853,,:5700, do fornecimeatos
ao alinisterio da Guerra em 1903.
Ministerio da Guerra-Aviso n. 802, do 31
do dezembro, pagamento de 200;:s a Pedro de
Alcantara Couto Soare:, pae do fallecido escrevente de l a clwse do Arsenal de Guerra
desta Capital Ay pes do couto soares, de
quantitativo para funeral ou luto.

nig:mi:opilo dos Servidores do
Tstado - Sob a pro Meneia do Dr. Josa

•revareiro
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j De 600$ a D. Maria Thereza de Miranda
Mandes e igual quantia, repartidamente, aos
menores Cbristino o Aluizio, viuva e filhos
do socio Dr. Archelau de Souza Mendes,
lenido em 13 do novembro do 1901;
De 200$, repartidamente, a DD. Lia e Augusta de Siqueira, filhas uniras do soda João
Coutinho de Si oleira, fallecido em 19 de setembro de 1904, ficando reservada igual
quantia para ser concedida, repartidamen te,
manore; Zitta e Colina, quaad for devidamente requerida.
A directoria exigiu que D. Ru% Brant
Paes Leme apresente novos documentos comprobatarias do seu direito ao legad da pensão
feito pelo soda Dr. Aurelio Pinto Leite, fallecidl em 20 a3 agosto de 1903.
Resolveu-se mandar pagar aos herdeir
das fallecidas pensionistas DD. Raphaola
Carolina Bandeira Rodrigues e Maria Francisca Rangel a importancia das pensões que
deixaram do receber, no total do 122,75r).
Resolveu-se que a pensão vencida pela Nilecida pen sionista D. Ca tharina • Adelaids
Moreira Mattoso do Queiroz cabe tambein
ás natas do fallecido socio Francisco de Queiroz Coutinho Mattoso da Camara, de nomes
Rita e Anna.
Exigiu-se quo D. Bellarmins. de Alsam
Gama e Mello habilite-se legalmente para
poder recaber a quantia de 61S3739. pensão
vencida por sua fallecida, mão D. Francisca
Carolina de Albuqueraue Gama e Mono.
Nada mais havendo a tratar levantou-53
a S33S13 ás 5 horas da tarde.

Pa,p:adoria, do Thosouro Fe-

deral - Pagam -sc. hoje a seguintes folhas:

I) legados e escrivães do policia, inspectoras urbanos, montepio civil da Fazenda,
'missões e diversas férias.
Previne-se que neste mez exhibem-se attestados de vida o estado.
Ilibliothoesa Nacional do 11, ia.
.Tanoivo—Durante 03 14 dias em que)
funccionou no mez de janeiro foi a Bibliotheca Nacional frequestada par 1.758 posSoas, a cisa) exame o consulta foram submettidas. alem de 867 avulsos, 1.890 obras impressa; em 2.487 volumoso 178 poças iceinographicas.
As obras impressas assim se distribuem
por classe:: annuarios e revistas goraes, 96;
artes e industrias, 29; balias artes, 17; bibliographia, 15; cartas geogra,phicas,*9; choross,raphia do Bra.zil, 23; direito, legislação O
jurisprudencia, 126; economia politica, 7; oncyclopedia e polygraphia, 85 ; geographia,,
19; historias 71; historia do Beazil, 30 ; jornaas, 126; litteratura, 386; litteratura brazileira, 226; philologia o linguistica, 27; pialosophia, 18; poiitica, e administração, 28;
religião, 7 ; scioncias mathomaticao, 76
sciencias medicas, 210 ; sciericiaS naturaesa
259; escripta,s em allemão, 2; francez, 500;
hespanhol, 27; inglez, 45; italiano, 20, latim,
18; portuguez, 1.218,

de Oliveira Coelho e presente; 03 Srs. Dr. An
tonio Felizardo Cupertino do Amaral, secretario ; Dr. Gabriel Luiz Ferreira, Rodolpiano Milha e Drs. Fabio Hastilio de Ma
racs Rego e Alfrelo Carneiro Ribeiro da
Luz, diroct -ires, realizou-se no dia 3 deste
moz a sessão ordinaria da directoria desta
instituição.
Foram admittidos á matricula de somos o;
seguintes Srs. : João Antonio de Va :emaceilos, ofilcialanaior da Secretaria de Fazenda
do Estado do Piauliy, com a inseripção do
1:804 ; Abilio Pedreira de Cerquelra, agente
fiscal interino dos impostos do consumo
no Estado do asiauhy, com a inseripçãa
de 1:800; '• Antonio Leoncio Burlamaque,
agente fiscal interino do imposto de consumo
na Estado Jo Piauhy, com a inscripção do
1:504000.
Permittiu-se aos sono; general de brigada
Jose Alipio Macedo da Fontoura Costallaa o
Dr. Joaquim de Oliveira Machado Junior,
ilibliotheen, da Fa,euhlude,
juiz do direito da comarca de Vassouras, &c. do Medicine, do Rio
J-8,.
varem o valor de suas insoripçõos, o pri- n oiro - A Bibliotheca da Faculdade de Mas
meiro. para 3:604, o o segando, para dicina do Rio de Janeiro foi durante o mez
2:400000.
de janeiro frequentada por 731 leitores, oa
Foram concedidas as seguintes pensões quilos crnsultaram 22 obras sobro sciencias
annuaes
physico-chimicas, 36 sobro scioncias na tuDo 4004; a D. Ximenia do Figueiredo Ores- raes, 227 sobre sciencias medicas, 216 sobre
tes, filha o unica herdeira do soei() Manoal scioncas cirurgicas, 7 sobro sciencias obsteJ03(1 de Carvalho Figuoiredo, fallecido em 29 tricas e gynecologicas, 109 theses o 114 jor• • .
do dezembro de 1904;
naes.
.Do 837$836 a . D...11o,rlencia. :Fsra,poiscsa
Destas : obras 138, em portuguezs, SW, enis
soemo
Laune
viuva:
do
Antonio
.triz Leal •
_fraricezs
1.1 sem ingloz; 15, em allemito;-8,-.ena•
Ldal Laune;faileedo erru15 do maio•
2 em hespanhOl ' o 1, cm:latiMi
11
italiano
,
do-1904—'sr
•'
•
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Directoria do I•lotooroloxia. da Marinha - Repartição da Carta Maritima, - Resumo meteorologico
magnetico do dia 5 do fevereiro do 1905 (domingo).
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30.2 23.5 26.85 7.0)
NE
Bafagem
Bom
....
1
Belém
S. Luiz
Parnahyba
3
27.85 SSE
760.99 29.6 20.70 67.0
Regular Muita bom 30.4 25.
Ncv. baixo
Sombrio
Fortaleza
Nublado
Regular
M. variava 26.9 21.4 25.65 5.0
ESE
762.92 27.6 10.01 69.1 Meio nublado
,
Sombrio
Natal
s
Regular
Sombrio
- Chuviscos
Parahyba
Incerto
- Quasi nublado
20.2 25.3 27.25 -..
Regular
Incerto
E
Nev. tenue alto
761.98 28.8 19.22 65.0
Nublado
Bom
Recife
30.0 22.6 26.30
Regular
Incerto
s
Chuviscos
762.13 26.6 15.41 50.2 Meio nublado
Incerto
Joazeiro
E
Aragem
Bom
Bom
Limpo
Maceió
26.8 24.3 25.55 ....!
N
Bafagem
Incerto
762.75 21.6 20.86 90.7 Quasi nublado
Aracajú
Incerto
..-.
Ondina (Bahia)
S. Salvador
7135.56 25.5 20.88 8(1.0
....
Cuyabá
N
Nublado
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Varlavel 28.9 21.1 26.65 .....i
Sombrio
....
30.6 20.0 25.30 -.
NE
Victoria
763.20 29.5 17.58 58.3 Meio nublado Muito bom
Fraco
Bom
-.
N
muito fraco Moito bom 30.0 22.0 26.00 -.
Juiz do Fúra
761.86 24.2 17.93 80.0 Meio nublado
Bom
33.4 25.4 29.40 --•
NW
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13ont
Capital..
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Claro
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N
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Muito bom
S. Paulo
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-... 760..18 27.5 21.63 80.5 Quasi nublado
Calma
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Rio Grande
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29.0 20.0 25.50 •-n
1
1
Aragem
155.50 21.0 13.52 73.0 Meio nublado
S
Buenos Aires x
-.
Em Santos calliu um aguaceiro acompanhado de trovões na tarde de hontem. Em Paranaguá relampejou e trovejou ao NW áo anoutecer
hontem e choveu no correr da noute. Em Curityba relampejou e trovejou a intervalos na tarde e no correr da nontc de hontem, ehuvendo , até a
madrugada de hoje.
Nota ao meio-dia - Na Capital o tempo conservou-se bom embora instave3.- As observações com este signal CO são de hontem.
As notas de previsão do tempo são válidas durante as 21 horas seguintes, acoutar da hora indicada no mappa. Ate ds2is. 30 m. p. uão reccbc~!
mais telegramma algum.
Me.
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Observatorio do,Rio do Janeiro --,Boletim meteorologia) - Dia 3 de fevereiro do 1905.
.
gc,
..
...5. . . .
•
• r.o.,
Céo
Ventos .
o
73.
.•`-0-2 • •-• or ,,
o •-1.. •
7-:
2
oL.
t. to
,oo
Phenemen
Horas
"Z
0....
Nuvens
Direcção
o
o
o
0

G)

O ....

O

92'..
1C).

g.
4

1 ii. in
4 I. in
7 h. ia
10 ti. in

CJ C)

F

87
89

1.3
1.0
1.0
0.0

756.3

21.4

20.4

755.2
753.9
754.2
751.5

lklálias

151.85

10.0

25.3
24.8
25.0
24.8
24.76

89

90

:AR

diver4O Z

Q

"
1..

k4

21.5
20.6

1 41. 1.4 h. t
7 h. t
10 h. 1

,

Ce

E

25.7
21.7

23.4

O

-

ã
Efn

751.8
751.3 •
755.0

•"O
CS

a:

18.7
18.7
18.5
17.9

78
80
79
77

2.7
0.7
1.7
1.3

10.11

83.6

2.0

WNW
WNW
"\VNW

1.0
1.0
1.0
1.0

Nulla
Nulla
'NNE
NNW
NNW

E. NN
N
N

1.0

Cl:. K.N. N
Uh. KN. N

1.0

CK. KN
CK. KN

1.0

1.0

N. KN

1.0

Temperatura: maxi na, ás 2 1/2 h. da tarde,
; minjina :Is 7 1; i h. da mau) 5, 23 0 ,3.-Evaporae5o em 2-1 horas, 1.7-Ozono: ás 7 h. m..0;
413 7 h. n., 0.- CIluva cali • da: ás 7 h. da manhã, 2 ,n / 1 ),04; ás 7 da noite, rod/ w ,16.- Total cm 21 horas 7,up),80.

Observatorio do Rio do ..Tameiro - Boletim meteorologico- Dia 4 de fevereiro de 1905.
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EDITAES E AVISOS
11•1nINNe•

Ministerio da Justiça. o
Negocios Interiores
DIRECTORIA DA CONTABILIDADE
Concurso para o preenchi»zento de um togar de
30 °Ilida

De ordem do Sr. Ministro, fica aberta, pelo
1)razo de 30 dias, a contar da presente data,
inscripção para o concurso a que na con-formidade dos arts. 50 e 80 do regula,niento
annexo ao decreto n. 3.191, do G de janeiro de
1899, se tem de proceder, afim do preencher
um dos /ogares de 30 oficial desta Secretaria
de Estado.
A' inscripção serão admittidos os candidatos que, mediante requerimento escripto
do proprio punho e dirigido ao director, provarem ter a idade de 18 annos. pelo menos, e
bomed prochnento moral e social.
O segundo requisito, quando não se tratar
de candidato que já, exerça funcçã,o publica,
prova-se com attestado do delegado de policia
da respectiva circumscripção, ou de duas
pessoas de notoria consideração social, afilrmando todos, de modo positivo, o bom procedimento do candidato.
Observados 03 preceitos de que depende a
inscripção, esta poderá ser feita por procurador, no caso do impedimento do candidato.
As provas no concurso serão escriptas e
oraes e versarão sobro as seguintes materias:
iinguas portugueza, franceza e ingleza . arithmetica, geographia, geral e historia do
Directoria da Contabilidade da Secretaria
de Estado da Justiça o Negoelos Interiores,
18 do janeiro de 1905.—No impedimento do
director geral, Rodrigues Barbosa.
(•
--

CUr to do AppellaçãO
F4o publico que, no (lia 7 do corronto, :Is
12 horas da manhã,, terá legar urna ses:ão da
2a Camara da Côrte do Apollação, convocada
pelo Sr. desembargador presidente da mesma
cansara, para julgamento do habeas-corpas.
Secretaria da cinoe de Appellaoão, 6 de
fevereiro do 1905.-0 secretario, Evaristo da
Vcila GonJaga,
.•n•nn •n••n•

Faço publico que, no dia 9 do corrente, ás
'12 horas da manhã, terá Jogar urna sessão
da l a Camara.. da Côr te de Appellação, convocada pelo Sr. desembargador presidente
da mesma camara, para julgamento de
/idos-corpos.
Secretaria da Côrto do Appellaç7io, G do
fevereiro de 1905.-0 secretario, Evaristo da

Veiga Gonzaga.

Directoria Geraldo Sando
Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral de
Saud° Publica, convido os proprietarios, arrendatarios ou seus procuradores dos predios
abaixo mencionados a comparecerem nesta
directoria geral, dentro do prazo de dez dias,
contados desta data„ afim do tomarem conhecimento das intimações que lhes foram
feitas pelo inspector sanitario da zona em
que se acham situados os referidos predios,
bob as penas da lei.
Rua Conselheiro Moraes o Valho n. 27
(touco).
Rua Engenho Novo n, 3.
Secretaria da Directoria Geral do Saudo
Publica, 27 do janeiro do 1905.—Pelo secretaOlynyio de Xiemeyer, clIOlis do 5CCÇãO.

Directoria Geral do Saudo
Publica
Do ordem do Sr.Dr, director geral de Sande
Publica, convido 03 proprietarios, arrendatarios, ou Seus procuradores, dos predios
abaixo mencionados a comparecerem nesta
directoria, dentro do prazo de 10 dias, contados desta data, afim do tomarem conhecimento das Ultimações que lhes foram feitas
pelo inspector sanitario da zona cru que se
acham situados os referidos predios, sob as
penas da lei:
Rua Monte Alverne ns. 63 terreo, G3 sobrado e 21.
Rua Barão de 5, Felix ns. 09, 181, 182
e 121
Rua da Cande/aria n. 31.
Rua Vital de Negreiros n.
Rua do Jogo da Boita n. 73.
Bem João Ignacio n. 12.
Becco de Bragança n. 28.
Secretaria da, Directoria Geral do Saudo
Publica, 23 de janeiro de 1905. — Pelo secretario, %miá° de Niemeyer, chetis do
secção,

Directoria, Geral de Sande
Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral do Saud°
Publica, convido os proprietarios, arrendatarios ou seus procuradoras, dos predios abaixo
mencionados, a comparecerem nesta directoria, dentro do prazo do 10 dias contados
desta data„ afim de tomarem conhecimento
'
das intimações que lhes foram feitas pelo
inspoctor sanitario da zona em que se acham
situados Os referidos predios, sob as penas da
lei
Rua Conselheiro Agostinho n, 0.
Rua Dazilio n. 29.
Rua Jockey-Club n. 67.
Rua Archias Cordeiro n. 127.
Rua A Fobias Cordeiro n. 122 A:
Rua Areia s Cordeiro n, 124.
Rua Archias Cordeiro n . 130,
Rua Archias Cordeiro n. 134.
Secretaria da Directoria Geral do Saude
Publica, Rio de Janeiro. 1 do fevereiro de
190.—Pelo secretario, Olumpio de Nicmcycr,
chele do secção.
(.

Directoria Geral do Sande
Convidam-se o: proprietario., ou 03 procuradores do predio da rua do Cattete n. 79,
a comparecerem na 2° Delegacia de Sande,
sita á praça Duquo do Caxias n. 4, afim de
receberem a chave do mesmo predio.
Secretaria da Directoria Geral de Sande
Publica, 2 de fevereiro de 1905.— Pelo secretario, Olympio de Nieínver, chefe de
sucção.
(.

Rua do Areal ri. 32.
Rua. do Lavradio n. 73.
Rua Visconde do Itauna n. 102.
Secretaria da Directoria Geral do Santo
Publica, 7 de fevereiro do 1905.—Pelo secretario, Olumpio de Nieineucr, chefe de secção,

Directoria Geral de Saudei

Publica
iNircxeçõEs Da REGULAMENTO SANITAINI
Foram intimados a satisfazer Trata (IN
rectoria geral, no prazo de cinca dias, as
multas que Ihs foram impostas ou, findo
esse prazo, a se verem processar, do oco irdo
com o rogulamento sanitario vigente:
Pela 30 delegacia de salde:
Germino Pamplona, residente á, rua Primeiro de Março n. 22. multado em 200:4 por
não ter cumprido a intimação que lhe foi
feita relativamente a melhoramentos
prodio n. 11 B da rua da Misericordia, /13
cti.;() propriotario é procurador, infringindo
§ 20 do art. 98 do referido regulamento.
Pela 4° delegacia do sande:
Amelia, da Costa Perry re;idento á rua
Senador Vergueiro n. 8, multada em 150:4
por não ter cumprálo a intimação que /110
foi feita relativa,mento a melhoramentos ms
predio n. 7.2 da rua São de Setembro, infringindo 03 arts. 98, 101 c 115 do isl.s
ferido regulamonta.
Pola 7a delegacia de saloio:
Viveiros Carvalho, residentes á rua Fret
Caneca n. 386, multados em 200,;5 por /viu
terem cumprido a intimação que Iho:lhj
feita relativamente á desoccupaoão predi ) supra mencionado, infringindo o art, 8d
do referido regulamento.
Pela 8' delegacia de sande:
Antonio Rodriguas de Arau0, re,idon te ft
rua da Alfandega, n.122, multado em 50.4 p
ter alugado a casa sem numero da rua. lotã)
S. Francisco Filho, proxima ao ri, 11 1, sem
necessaria communicação 0 autoridado,
sanitaria,, infringindo o paragrapho mico do
art. 87 do referido rogulamosto
Joaquim Martins (I) Amaral Chaves, residente á rua d i Quitanda n. 42, lima:v[4
quatro vezes em 50,:.; par não ter cumprido
as intimaçiies que lhe foram feitas, solsns. 9.813, 9.814, 9.815 e 9.846, relativas,
respectivameate, ás casa: na. 4, 2, 1 e 3 da,
avenida de sua propriedade, á rua Jorge.
Rudge n. 34 D, infringindo o `sz 10 do art. 93
do relisrido regulament
Secretaria da Directoria Geral de Saud()
Publica, 7 de fevereiro de 1005..—Pelo soaretarjo, 01 ympio (1J Xiemver, chefe de seeçã,

Caixa de Amortização
Do ordem do Sr. inspector, faço publica
que, tendo se extraviado o titulo da, apolicu
antiga do valor nominal de 1:000, juro animal de 5 % (antigo G
e n. 175.964, emitt ida em 1870 e averbada em nome de D. Alzira de Lima Santos, vae ser expe lido novo
Directoria Geral do Siando
titulo si, dentro do prazo legal, não houver
Publicai
reclamação em contrario.
Caixa de Amortização, G de fevere'ro (10
Do do Sr. Dr. director geral do
Saud() Publica, convido os proprietarios, 1905.-0 4' cscripturario, Emiti', da Silva
arrendatarios, ou seus procuradores, dos predios abaixo mencionados, a comparecerem
nesta directoria, dentro do prazo de dez dias, Ca ixa 1eonomica o Monta
de So ocorro do Rio do ja.,
contados desta data, afim do tomarem conhemoiro
cimento das intimações que lhes são feitas pelo inspoctor sanitario da zona em que
CoMIXS NOV,V,
se acham situados 03 referidos predios, sob
Em virtude da deliberação do Conselho Tis.
as penas da lei :
e.-ri da autorização constante do art. 20,
Rua Jogo da Bola n. 12.
n, 7, lettra A da Lei do Orçamento Geral
Rua, Jogo da Bola n. 23.
n. 1.318, do 31 do dezembro findo fica
Rua Coronel Pedro Alves n. 291.
aberta nesta data concurroncia entro os Sen.
Rua de Misericordia n. 11 B.
protissionaes para a execução das Qbra3
1

Terça-feira 7-DIARIO OFFICIAL
jectadas no edificio da Caixa EC01103311031
Monto de Soccorro desta Capital.
1.0
An obras projectadas comprehenderão igualincuto 03 trabalhos do pintura do toda a parto
seereseida do actual edificio.
2.0
A planta com as precisas especificaOes
acha-se com o gerente abaixo assignado, podendo ser examinada pelos proponentes.
3.0
.as propostas serão recebidas polo gerente
stk5 o dia 13 de fevereiro, ás 3 horas da tarde,
em envoltorio fechado, tendo o nome do pro"onen te o o legar de sua residencia.
4•0
Rocobidas as propostas, depois do numerao rubricadas pelo gerente, serão roladoLulas e entresuos ao Dr. presidente do conselho fiscal para os fins convenientes.
5.0
Quaesquor esclarecimentos quo forem pres1.0 5 sobre as obras projectadas serão promptamento ministrados pelo gerente abaixo
assignado.
Caixa Economica e Monto de Soccorro, Rio
do Janeiro, 12 de janeiro do 1905.-0 gerente,
J. .1, de atayalhaes Castro Sobrinho,

Lote n. 5
Idem: 1 caixa n. 126 contendo pastilhas
medicina.es de qualquer qualidade, pesando
liquido 10 kilos; vinda da mesma procedendo, vapor e descarregada em 28 do março
de 1901.
ARMIZEM N. 3
Lote n,

STED: 11 barricas ns. 55/65, contendo
nitrato do boiryta, crystalizo.do pesando liquido 4.610 kilos; vindas do Hamburgo no
vap )r Calabria, descarregadas em 7 de abril
de 1904.
BM: 1 caixa com duas latas vosia,s; vinda
da mesma procedendo, vapor o descarregado em Ode abril do 1904.
Lote no 7
AC: 1 caixa n. 2.901, contendo obras não
classificadas de cobro simples posando bruto
4 kiios; vinda de Hamburgo no vapor Calabrio, descarregado, ma 16 de abril do 1901.
ARMAZEM N. 4
Lote n. 8
CGS-6879 ( em um triangulo): 80 amarrados ns. 1/80, contendo caixas do pinho ou
do qualquer madeira ordina,ria, para encaixotamento do. vinho o de sarmadas, posando
bruto 6.807 kilos, vindos de Vordéos no vapor
'11/antigos, descarregados cai 7 do janeiro
.."-lfando,t-A.a, do Rio do Janeiro de 1904.
Lote n.
EDITAL DP, PRAÇA N. 6
D.S.F.: 3 1 engradados ns. 1/34, contendo
Priniefa mesa
sabão sem perfumo, pesando liquido 1.663
rola inspectora da Alfande,ga, do Rio de
vindos da mesma procedendo, vapor
janeiro $3 ris, publico que á porto dos arma- ekilos,
descarga,
mos abaixo, no dia 11 de fevereiro de 1905, ao
Lote n. 10
meio-dia, se hão de arrematar, livres de diCondido
Fernandes:
1 caixa n. 1. contendo
reitos b no estado em que se acharem as perfumarias em vidros,
posando bruto 28
nercadorlas seguintes :
kilos e 400 grammos.
AMUEM N. 3
Idem 1 dita n. 3. contendo perfumarias
Lote n, 1
pesando bruto 136 kilos.
11-42-C em um triangulo: 1 caixa n. 1.699, (sabão),
Idem:
1 amarrado n. 3, com perfumarias
contendo pentes do bufislo, peando bruto (sabão), pesando
bruto 26 kilos, vindos Nova
kiles.
Yorls no vapor Bellasio, descarregados em
Idem : 1 dito n. 3.591, contendo : brin- 26
do janeiro do 1904.
s:ledos não especificados, pesando bruto
Lote w.
::1 kilos ; mauteletas do veadas do alEME: 8 barricas 114. 79/80, contendo begodã,o, pesando liquido 1.800 granimos • Os- tumo e barro (mercadoria omissa). vindas
yelhos pequenos com moldura do metal or-• da mesma procedendo, vapor o descarga.
dinario. pesando bruto 93 Mios, chatos de
Lote i. • 12
ponto de malha do algodão pesando liouido - Pila : 1 fardo n. 293. contendo quatro ca7.300 grasnai:1s ; pentes do bufai° posando deiras de madeira ordinaria. do abrir o
bruto 8 kilo% tiras de cassa do algodão, bornão especificadas, vindo do Nova
dadas á machina, pesando bruto, 7.600 fechar,
York no vapor Gracúni Prima descarregado
granamos; vindas de Hamburgo no vapor P. em
1 do setembro de 1903.
Friderieh, descarregadas em 10 de março
Lote o, 1.T.'
tio 1901.
ALPC: 1 caixa n, 3,166. contendo : adeLote n. 2
pesando bruto 2.800
Mein: 1 caixa n. 1.700 contendo roupa feita reços de celluloide,
3. obras de cobre simples, pesando
lisa do tecido do algodão tinto da base de granamos
bruto 1.3o0 grammas ( não especificado)
l0 X 10, pesando mais de 60 grammas por me- obras
de olluminium, pesando bruto 2.800
tro quadrado pesando liquido 35 kilos; roupa grammas
; colchetes do cobre. simples o
feita lisa do tecido de algodão branco, da envernizados.
peando bruto 21 kilos ; caixibase de 10x 10, pesando mais do 49 grammas nhas -do papelão
vazias, semelhantes ás de
por metro quadrado pesando liquido 20 kiloo perfumaria ordinaria,
bruto 000
roupa foita lisa do setineta de algodão do granimos ; cartões, nãoposando
especificados, sim3nois de 100 grammas por metro quadrado ples. pesando bruto 1.300
; vinda
pesando liquido 4.400 grammas; O (luzias de do Bordéos no vapor Chi/i,grammas
descarregado em
camisas de algodão bordadas; viuda da mesma 29 de marco de 1003.
krocodenc ia, vapor o cioso:toga.
Lote n 3
Idem: 1 caixa n. 6, contendo 100 duzias de

val es do meias do algodão, não especificadas
: curtas de 01°,% do comprimento DG pé, 80
Istluzias de poros do meias dealgodão não ospo!sfloa.dos,compridas do mais de 0e s,20, 48 duzias
! dopares do meias de algodão não especificados
compridas até 0%20; vinda da mesmo pro1 eJdoncia,
vapor o descarga.
Lote n 4

EBV: 1 caixa n. 125 contenlo pastilhas de
qualquer qualidade (modicinaes), pesando
bruto, com as caixinhas de papelão, 30 kilos;
Copulas medicines (de Potorson), 290 caixinhas, pesando liquido 8 1/2 kilos; vinda de
Have° no vapor Campana, desoorrogoda era
21 do março de 1901.
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vidros 70 Mios; vinda do Havro no vapor.
Corda); descarregada em 24 do março do
1904,
Lote o, 10
AD: 1 caixa n, 1, contendo 13.500 ,grammas, peso liquido do lierva doce, nós-moscada, pesando liquido 3.800 gramma,s, cravo
da India, pesando liquido 7.600 granimos.
Idem: 1 dita n. 2, contendi °leo do 'aduo,
pesando bruto com os vidros 28 kilos, °leo
de • amendoos doces, pesando bruto 4.890
grainmas.
Idem: 1 dita n. 3.contendo ma,gnesia effervescente granulada, peando liquido O kilos,
Idem: I dita n. 4, cont oido farinha composta, pesando bruto 10-1 kilos.
Idem: 1 dita n 5, contendo carbonato do
moonesia, pesando liquido legal 50 kilos.
Idem: 1 dita n. 6, contendo massa de tomates, pesando bruto 57 kilos.
Idem: 1 dita Il. 7, contendo linhaça em
pó, pesando liquido 27.500 grammas, capsulas medicinaos, pesando bruto 4,500
grammas, algodão com substancia antiseptica," pesando bruto 4 kilos; bicarbonato
de sodio, pesando liquido legal 11 !silos.
Idem: 1 dita n. 8. contendo capsulas medieinaes, pesando bruto 900 grammas, magnesio calcinado, pesando liquido 2,650
grammas, essancios não especificadas, pesando liquido legal 300 gramnias, extracto
do tamarindo concentrado, posando liquido
3.390 grammas, creosoto mineral, pesando
liquido 3.200 agram mas, carbonato do soba,
pesando liquido 7.500 gemamos e acido ca,rbolico, pesando liquido 3.575 grammas.
Idem: 1 caixa n. 9, contendo acid ) borico
cm pó,pesando liquido 5.250 gramma s;hypophosphito de caldo, pesando liquido 10 Miosbicarbonato do sodio, pesando liquido lesai
500 granimos; vindas do Marselha no vapor
Les Alpes, descarregadas em 22 de fevereiro
do 1904.
Lote si. 17
Earc: 1 cassa o. 2.627, contendo risse de
lã, pesande liquido 110 kilos.
Idem: 1 dita n. 2.628, contendo risSo
lã, pesando liquido 96 kilos; vindas de 1.iverpoal no vapor Oruba, descarregadas em
27 de fevereiro do 1904.
AMUEM N. as

Lote 8.

18

Augusto Morei: 1 engradado, contendo:
um movei não classificado, usado, de madeira ordiaaria; obras do ferro batido estanhado, pesando bruto 2 kilo3; vindo do Southampton no vapor Munes, descarregado
em 4 do abril de 1904.
Lote n.

Armorial: 3 caixas ns. 1/3, com garrafas
de champagne, posando bruto 64 'silos; da
mesma procedencia, vapor e descarga.
Lote n. 20

QD (em um triangulo): 1 caixa n. 50,
contendo obras do forro batido simples, l xosondo bruto 12 kiloss vinda do Southampton
no vapor Magdatena, descarregada em 15 do
Lote n. 1,1
GRC: 1 caixa n. 8.843, contendo esampas abril do 1001.
Lote n, 21
para annunci)3, posaodo bruto 11.700 grosaGF&C: 1 barrica n. 556, contendi: 10 vimos, obras do papelão recortado, pesando
bruto 2.300 grammas, brinquedos do folha de dros cora extractos alcoolicos do lupulo, peElandros, simples, pintados, pesando bruto sando liquido 280 grammas; 20 vidros com
700 grammas; vinda de Genova, no vapor Las extracto alcoolico de scylla, pesando liquido
"buas, descarregado em 10 do dezembro de 560 grammas; extracto de opto, 20 vidros,
pesando liquido 560 grammas; 20 vidros com
1903.
SBT: 1 barril do quinto em aduelas, pe- extracto do bellaslona, pesando liquido 500
sando bruto 18 kilos, vindo do Nova York no grammas; 40 vidros de idem, idem, pesand
vapor Time, descarregado cru 26 de maio de liquido 7.400 grammas; 20 vidros com extracto de quina, molle, pesando liquido 3.700
1903,
granamos; 30 vidros com extracto do genAMUEM N. 8
ciana, pesando liquido 6.200 grammas; 10
Lote n.
.10: 1 caixa n. 11, contendo perfumarias vidros com extracto de feto macho °there°,
em vidros ordinario3, pesando bruto com os pesando liquido 280 gramma% 50 vidros com

173f2 Corça•faira
*Nrope de Easton, pesando liquido. G Ritos;
4 vidros do e&oncia de caaeput, pesando
liquido 1 kilo; 6 vidros com essencia, de bergamota, pesando liqi.ddo.3 kilin 8 vidros do
essencia do alfazema. pesando liquido 2 kilos;,
G vidros com essencia, de carinho, penudo
3 kilos; 20 vidros com perchlorureto de ferro
liquido, pesando liquido 10 kilos; 48 vidros
com pilulas de Easton, pesando liquido 550
granulas; vinda de Southampton In vapor
Mimes, descarregado em 4 de abril do 1001.
Late n. 22

GF&C : 1 barrca, n. 557, contindo : 20 vidros com extracto não clas-ilicado, pesando
liquido 500 grammas ; 20 vidros com extrato
de salsaparrillia, pisando liquido 560 graallmas; 10 vidros com extracto de fumaria,
pesando liquido 280 granulas ; 20 vidros
com extracto de coloquintidas composto,
pesando liquido 560 gramma,s; 10 vidro; com
extracto do folhas de nogueiraosesando liquido 280 granulas; 20 vidro com extracb de
valeriana, pesando liquido 560 granulas
10 vidros de extracto de fel de boi, pesando liquido 280 granimos; 10 vidros com
extracto do arnica, pesando liquido 280
grammas; 10 vidros com extracto de folhas de
aconito alcoolico. pesando liquido 280 granimas; 20 vidros com extracto di meimendro,
pesando liquido 560 gramma ; . 20 vidros com
' liquido 560
extracto do rhuibarbo, posindo
,grammas ; 10 vidros com extracto de cicuta,
pesando liquido 1.200 granunas; ja,!apa em
pó, pesando liquido 15 kilos; 8 vidros com
escamonéa,pisando liquido 960 g,rammas; 30
vidros com iodoformio em pó,pesando
4.300 grammas, 20 vidros com perchlorureto de ferro, pesando liauido 3.700 gram.
mas ; da mesma procedencia, vapor e descarga.
Lote n.
VC: I caixa n. 3.875, contendo capsulas
de estanho para garrafas, pesando bruto 57
Ritos; vinda de Hamburgo no vapor •11c1grano, descarregado em 10 de fevereiro do
• 1901.

MARIO OFFiCIAL - •
bruto 140 kilos ; vinda do .".11ambur, o no
vapor Tucumen, descarregada era 1 do. outubro do 1903.
. Lote n. 30
Idem : 1 caixa n. 635 IJ. contendo a mesma
mercadoria. pesando bruto 183 Mies; da
mesma preuedencia, vapor e descarga.
Lote n.
Idem : 1 csixa, n. 6.785 C, contendo a
mesma inercadoria„ posando bruto 181 kilos
da mesma procedoucia, vapor e doscarga.
Lote 71. 32

2.661 (em um triangulo): 1 caixa n. 6.785
F, contendo a mas na mercadoria, pesando
bruto 202 1:Ufa; da nnsina procedencia, vapor e descarga.
Lote n. 33
Idem: 1 caixa n. 6.785 G, contsndo a
mesma mercadoria, pr-sa,ndo bruto 206 Ritos;
da mesma preudencia, vai oa e descarga.
Lote n. 34

Beija-Flor: 2 volumes ns. 103 e 105, contendo frascos du vidro n. 2. brancos, para
agua de cheiro, pando bruto 239 Ritos;
vindos da Hamburgo no vaoor Balida, descarregados em 21 de julho d 1901. (Depositados no amuem n.10.)
Lote 7/. 35

1 caixa n. 2.100, contendo car:.5es
de cilluloide para chapées do sol, pesando
bruto 46.750 grammas ; vinda do Hamburgo no vapor .S. Pau/o, d 'carregada em
12 de outubro de 1903,(D .posi ala no armazom n. 1.)
. Lote n. .?6
13 (em um losango): 2.500 caixas contendo
s bo de qualquer qualidadi, denominado «(!otolone», posando 30.000 Rios; vindm ds Nova
York no vapor mal descarregadas em 11 d abril d 1903. (Depositadas no
Trapiche Frias.)
rfnt:

Lote n. 37

reve.rgro.--; 1905 •
examinar, bastando para isso dirigirem-se,
antes do leilão, .ao fiel do armazem.
Lavrado o termo do arrematação, entregarão o • i:ignal de 20 o/. em dinheiro, reco—•
beado deste ni conhecimento extrabido do
titia%
Todo o despacho do arrematação será pago
em papel.
Alfandega. do Rio do Janeiro, 4 de fevereiro de 1905.—Pelo inspector, Francisco
Manoel lie,.nandcs, itjudante.
-Qui-tiel,o1 General da Marinha,
Em cumprimento ao determinado em aviso
n. 5. de 6 do inez findo, e por ordem do
Sr. contra-almirante chefe do Estado Maior
General da Armada, convido 03 machinistas de barcos a vapor do commercio quo
queiram comi tractar-se cmio sub-zkudantes,
para o serviço da armada, a comparecerem
nesta repartição, até o dia 20 do vieente,
afins de Se inscreverem, apresentando os
documentos legae; e sujeitando-se ás provas
profissionaes, na fúrma do regulamento annexo ao decreto n. 4,417, de 29 do maio da
1902.
Terceira secção do Quartel General da
Marinha, 2 de 6s-emeiro do 1035.— Jorge Augusto Corra, capita° de MT O guerra, chora
do corpo de macilinistas navaes.
(o

Hospital do Marinha
De ordem do Sr. contra-almirante graduado Dr. director deste lio -pitai, acha-se
aberta, a coutar de lio;e, até o dia 2 do março
inter°, a inscripção para o concurso de itin
e :ereveute, devendo os interessados se d rigirem á secretaria do mesmo hospital p:.rd,
(lua esq ner esclarecimentos.
Hospital de Marinha, 2 de fevereiro da
1905.—Gentil Alentar, cummissario almoxarife.

Mim: 31.500 barris com sebo de qual- Direeeão Geral do :Sande do
quer (pialidadi, denominado «Cotolan e», pe3Exerei t
Lote n. 24
II—W : I caixa contendo prospectos para sando liquido 0.00) kilo; ; vindos de Nova CONCURSO PARA PREENCHIMENTO Tm VACAS DZ
distribuição gratuita, pesando bruto 7 kdos; York no vapor inzliz Tengson, descarregados
TENEN1'ES-MED1COS DE 5' CLASSE
vinda, de Nova-York no vapor 13ristlt Prime.; em 22 do ;0)111dd- 1903. (Dipo.ifalos no Trapiche Frias.)
De ordem do Sr. coronel mouco-presidente
descarregado em 22 de fevereiro de 1901.
•
Lote n.
da com um i.sui julgadora do provas, colo —
Lote n.
Idem : 75 caixas com s sbo de qualqipr
aos Srs. candidatos que serão
0—TW—C: 1 caixa n. 1, contondo ban- qua!idada moininado ce ,U)linw», p'saudo nulifico
chamados, no dia 7 (1 corrente. o: Drs.
dejas do madeira acharoada. pesando bruto bilro 4.500
' Rios ; vindas de Nova York
'Males de Miranda, "lanoal Pereira d3
16 kilos; vinda, de Hamburgo no vapor Sen no vapor inglez llgron, (lWarragadiss em 23 &mas
Me
quita
Junior, Joaquim Pinto Rebati() e
-.Mordas, descarregado em 23 de fevereiro de maio .fle 1903. (D:positadas 110 Trapiche
Luiz Pedro Pereir.s de Souza, substituindo-se
de 1001,
Frias.)
os que faltarem pelos seus immedialos na
Lote o, 26
Lote n.
ordem da inscripção.
ACC—AS : 1 caixa n. 213, contendi caiWW-31—Rie: 500 barris cont endo «CotoHospital Central do Exercito, c, da fo-xinhas de papila°, vasas, semelhantes ás de 1m'», p tsando liquido 8.500 Riba ; vindos
botica, pesando bruto 230 kilo; ; vinda de (li Bali imota no vapor americana Mit vereis.° de 1905. — Dr. Antonio da Silva Crus,
capitão-medico de 4 elas e.
Mamburgo no vapor S. Nicolas, descarregada,
; descarregados em 12 de junho d
01U 26 de fevereiro de 1901.
1903. (Deposit idos no Trapichi Rio di Janeiro.)
Arsenal de G nervo,
Lote n. 27
Lote n. 40
Sem marca : 1 barril, contendo parafina
(NO LARGO DO stounA)
Ideou 500 caixa,: contendo cotolene.
em ma,ssa, pesando lif.mido 100 kilo . ; vinil°
De oedem do Sr. coronel director, SOPãO
de Hamburgo no vapor S. Nicolas, (.1ecarre- santo bruto com as lata; 30.00e mies: da
mesma procedencia, vaiiir e descarga. (De- no dia 10 do corrente, ao meia dia, recebi—
gado em 26 de fevereiro de 1901.
das propostas em partas (ani l adas para colapositadas no Trapiche Rio de Janeiro.)
Lote n. 28
Lote n, 41
pra do retalhos com os siguintss pms:
Vieira Serzedello
Comp. : 2 haris,
B-31—Rio (em uni !e sfinge): 500 barris
2.158 'Rijas de brins.
SMC : 1 dito.
contendo catatua, pesando liquido 8.500 Ri.
601 Mios de algodão.
Sem marca : 3 dites.
los; da mesnrt losicede,ncio, vapor e des2.110 Mios do brim o algodão.
JJGC: 2 ditos.
carga. (Depositados no Trapiche Rio de Ja3.702 Idlos de lã e alg..sdao.
MJC : 2 ditos.
3.013 kjln da lã.
neiro.)
AIC : 1 dito.
Lote u. 42
Estes retalhos serão vendidos COM 03 Filen•
.IM : 1 dito.
oN-25 Rio (cai tini losango): 1.000 barris eis em que se acham ensacados. devend
ABC: 1 dito.
contendo cotolene, pesando bruto 17.000 Mios; cada licitante apramu-ar pi' fposeis em duMJC: 1 dito.
vindos de Baltimore no vapor americano plicata, aeisdo com os preço; por kilo para
SMC: 1 dito.
Gear/ N:er, descarregados em 3 da julho de
retalllo.
acie
Ao todo 15 barris Va ,d03 vindes de Hara- 1903. (Depositados no Trapiche Rio de Ja- es.dOs
prapun.mil.es as-istirão pessoalmente,
;burgo uo vapor helgrano, descarregados eia neiro.)
ou por seus .prepostos, á a,bertura de auas.
1 19 de fevereiro d 1904.
propostas.
. AVISO
Lote n. 29
Secretaria do Arsenal de Guerra, 4 de fs- No dia do leilão. os okectos que teem de
2.601--em um trian g ulo: 1 caixa n. 0.785A, ser arrematados ou sua; amostras' estaeãO á vor,dra de 1003.—Antonio
Soara da lioday.•
.
,e0útent1e estánwas não clas4fitadas, pesando tl.sposiçã° dos Srs: pretefuleute3Ulte4inizerem. Swre,Cari3i. " •
o (".
_• .
n••n••••n
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Repartição IG1era,1 doS
Telegraphos

2Laboratorio Chimieo
CONCURRENCIA PUBLICA

•

Medicamentos, drogas, appositos e utansilios
de origem estrangeira

Paço publico que a commissão de compra
dedo laboratorio se reunirá, em sessão pu/Afeia, no dia 8 de fovereiro do 1905, 40 dias a
contar de hoje. ás 12 horas da manhã, na
sala da directoria, para o recebimento o
exame das propostas para o fornecimento,
por Unportação directa da Europa, do
anno do 1905, das. drogas, medicamentos,
appositos e utensilios necessarios ao supprimeeto do mesmo estabeleci monto, constantes.
das relações impressas. que serão entregues
ás pessoas que forem prévuunente habilitadas
a concorrer.
As proposta serão impres sas, servindo
para esse um as relações fornecidas. devonda
03 preço ser escriptos com tinta preta, de
modo claro, sem rasura nem einondas.
Serão orn duplicata. sella,das . em todas 0.3
folhas as primeiras vias, datadas o rubricadas as do cada urna e assignadas ambas na
ultima folha, na qual o proponente declarard

Fevereiro — 1905 ,:):3:2
Junta dos CorrotoreS

4 DE PEVE.REIRO D g 1905
Algodão em rama, de Mossoró, regular,
De ordem do Sr. director' geral convido 03
8$200 por !O kilos,
Srs. assionantes do serviço telephonico
Dito em rama, /a sorte, (1.0 Pernambuco,:
virem satisfazer as suas contribuições na
thesoura.ria desta repartição, de confermi- 8$ por 10 kilos.dado com o art. 268 do regulamento em
Assucar mascavo, do Sergipe, 255 a 260
réis por kilo.
vigor.
Dito mascavinho, do Sergipe, 293 i 330
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1905.—
Eus/ides Barroso, vice-director.
(• réis por kilo.
Dito branco, 2 0 jacto, de Sergipe, 340
COTAÇÕES DO DIA

reis por kilo.

.

.

.

Dito branco, crystal, de Campos, 380
EDITAI
réis por kilo.
Juizo da Segunda Vara Civil
Breu americano, loura K, 24$500 a 25$500
por 280 libras.

O Dr. Gabriel Luiz Ferraira, juiz de direito
Farello nacional, 3$700 por 38 kilos.
da Segunda Vara Civil desta, cidade do Rio
Café, 8$400a 8$600 por arroba.
do Jan i ro, Caiei tal Fe(' oral da Republica dos
Sebo Quaralupe, 580 réis por kilo.
Estados Unido; do Brazil.
Rio do Janeiro, 6 do fevereiro do 1905.
Faço aber pelo presmte edital, indo por —Joao Sacarino da Silva, presidente. —'
mim mijando e subscripto polo escrivão do Sebastiao S. da Rocha, secretario.
meu cargo, que, durante ás férias, darei
sbmonto uma aud.encia., por semana, e esta
terá legar nas quintas-feiras. á,s 12 1/2 da
-SOCIEDADES ANONYMAS
manhã, na rua dos Invalido; n. 108. Eu, José
expressamente que se propõe liirnecer todos os Candido de Barros, escrivão, o subscrevi.—
Coinp isiliia Manuractorai
aritdos OP f parto ddlcs mencionados nas condi- Gobsiel LÁ: Parreira,
13ra,zi1etra.t1e Fitas
ções exigidas.
Serão entregues á commissão, quando em
RESUMO DO BALANÇO REALIZADO zu 31 DE
Beg sã o, (t Com Cl 1,13 o proponente aproam tara
PARTE COMMERCIAL
DEZEMBRO DE 1901
o documento do deposito de 3:00(aS, feito no
corre da Direcção casal de Contabilidade da Camara, Synd Leal dos CorreActivo
Guorra, p ira garantia da assignatura do
,
tores
do
FundosPublicos
da
coo tracto. deposito este que será sub tu ido
Pelas exist entes.... 79:9613300
Capital Federal
Caixa:
pelo de 3 °/,-, sobre o valor dos &actos conDinheiro em cofre., 3:913.3.120
trastados para garantir o cumprimento do
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA
Caução da direcontrasto.
METALLICA
ctoria
:•
O propononté3 terão a liberdade de propor
90 dlo
A' vista Caucionada. pelos
todos ou parto dos artigos monciooados nas
directores
duas rolações nas suas respectivas quais-, Sobre Londres
13 57/61 13 49/64
7:5003000
Machinismos, ao686
s Paru
696
'Lidados.
)s orios e utensia Hamburgo
.846
853 ciess:
A especie =notaria adinittida nas propos700
tas é a moais. eAerlina.
351 l Valor do que cons:a
Portimat
M propostos serão apreciadas. artiao por
Nova-Yorls
desta conta....,.. 72:0003000
33587
artigo ; o preço de cada artio incluirá todm
as d d spez, iNive do vasilha= o acendi- Libra esterlina, em moeda
Dospezas de . ia-.
.
173695
,.
cionamonto (emballago), Pote, etc., refe- Ouro nacional, em vales, por 13009
13'951 stalação :
rindo-se sempre á quantidado pedida na
Saldo desta conta... 10:004000
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
Contas correntes:
relaçSo.
E PARTICULARES
O fornecimonto será consignado ao MinisPelos devedoras.,, 37568$300 210: 97920
terio da Guorra,
com destino ao Laboratorio,
A
pol
G cru 4 de 50" 1:0003.
9993000
o entregue por
Passivo
seguro com
todos 03 riscos ieeS
Ditas do Emprestimo Nacional de
completo na Alandoga desta Capital.
Capital
9763090
1895.
port
.
As facturas originaes, em duplicata, c os
)n taci o por
idem ideia de 1805, nom
991.000 Repres
1.030
anões do
conliocimentos do embarque serão, cona -1, Ditas
idem idem do 1807. nom., 1:0133000
1033000
precisa anteeedoncias entregues na Direcção Ditas
•100:0003000
Ditas
idem
ideia
de
1903,
port
,
9723000
Geral de Saud° do Exercito.
Acções depositaDitas
do
Einprestimo
Municipal
das
Não serão tonrulas ene consideração as prod ,11901, port
286 030 Do canção da direpostas que não preencherem as condiçõe,ap tra Ditas
inseripçúcs
do
3
o/.,
part
94
00
7:5033000
ctoria
esta concurresicia.
do Estado do Rio do JaNo acto da abertura das propostas, devem Ditas
Diversm credoo/..
neiro,
do
1003,
4
583500
port
se.:schar presentes os proponentes ou I 03 Seus
res
Com:torcia! do Rio de Jo•
representantes, legalmonte habilitados, não Banco
Saldos
a favor de
neiro
123. 000
sendo tomada em consideraçõ.o a proposta, no
96:3533090
diversos
14.
500
Comp.
seguros
Minerva.
c/15
caso do ausencia absoluta de proponente ou
Lucros o perdas:
Dita
Seguros
Garantia,
c/20
^4
175$000.
seu representante, durante o procosso.
7:1213330 210:975332V
Lucro liquido
Ferro Carril de S. ChristoCommissão de compras do Laboratorio Chi- Dita
---- ----1583500
vão
mico Pharmaceutico Militar, 28 do dezembro Dita Carris Urbanos
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1901.—
1913000
do 1901,— Jos Antonio do Azecado Vianna, Doias. da Comp. Carris Urbanos,
Os directores, Izidoro E. Zohn, directsr-preLeo Sandy, director gerente.—
sidente.—
secretario da convuissão.
2003900
1053000 O guarda-livros,
Francisco Campos Junior.
-Ditos da Comp. Loterias NacioCONCUItitENCIA
1983000
naes do Bra.zil . •
..
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS
Publico, para conhecimento dos interessa- Ditos da Sociedade Jornal do Com:.
31 DE DEZEMBRO DE 1904
dos, que,de conformidade com o determin
1923000
mareio
no aviso n. 9, de 16 do corrente, do
Debito
Secretaria
da
Camara,
Syndico.1,
6
do
llinisterio da Guerra, é prorogado por 10
dias o prazo fixado para o recebimento das fevereiro de 1905,— Josà Claudio da Silva, Abatimentos . e m
contas correntes
228$800
propostas para a coneurrencia annunciada syndico.
Parte de amortizapara o dia 8 de fevereiro proximo vinção da conta —
Em se :sio de 3 mio corronta 3 Junta Comdouro, devendo esta ter log,ar no dia 18.
De.spezas do instaCommissão de compras do Laboratorio mercial resolveu de,mittir o ajudante do
lação—
5:870$480.
Chimico Pharmacoutico Militar, 19 do ja- porteiro da secretaria da mesma . junta
neiro de 1905. — José Antonio do Azeredo José Pereira da Silveira o nomear para Depreciação da con.
ta—MaelduismoÈ,
Vianna, secretario da commissão.
(' substituil-o Rodolpâo Ferreira da Silva.
@GO
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accessorlosenten.
8:045$160
sinos-nabbda conta-Des
29:953$940
pezàs goraes-Saldo da conta
-Jurosedescon1:932$910 4G:631$320
toS--

Credito
',nua bruto demonstrado pela
conta -Fazendas
geraes-

.
;Lucro

..... .

53:753$150
7:12l$830

Rio de Janeiro, 31 de dezembro do 1901.Os directores, Izidoro E. Zoltn, director-presidenta-Leo Sandy, director-gerente.- O
guarda -livros, Francisco Campos knior.

?Banco do Credito Rural e Internacional
EALANCETE EU 31 DE JANEIRO DE 1905

London 13razilian I3ank,
I.Áinuitod

Fevereiro - 1905

Passivo

Capital'
8,888:888$880
Contas correntes coares=
Capital
1,500.000
juros
000:328$559
Contas correntes com juros
Capital pago
£ 750.000
a prazo
960:782:P50
Fundo de reserva,
000.000
Deposito a prazo fixo com
aviso e por letras
1.137:6W870
BALANÇO MI 31 DE JANEIRO DE 1905
Caixa matriz e filiaes
4.694:103$010
Titulos em caução c depofletiu)
sito
&576:022$530
1.300:481GG0
Capital a realizar
6.630.660$670 Letras depositadas
15:819$360
Letra: descoatadas
407,692030 Letras a pagar
3.807:778$070
Letras a recAor..
7,775:743$190 Diversas contas
Caixa matriz e filities,sa,Idos
23.353:893$11@
da conta:
11.007:910$890
Emprastimos, coa tas corS. E. ou 0-fio 1 g Janeiro, G de fevereiro
rentes e outras
3.161:713$640 de 1905.- Pelo The British Banh of South.
America, limitei', J. TV. App/in, manager. Garantias por contas correntes e diversos
2.570:923$280 C. ltibton Coo/c, accountant,
Diversas contas
478:353$290
Caixa em moeda correa to
9.087:145$330

ANNUNCIOS

41.282:152$520

Tho Imperial Insuraneo Com:
pany ,
Activo
l'assivo;
A Companhia de Seguros The Imperial Firo
Luurance Company (hoje The Imperial hm!.
3.283:151$720 Capital
Aeções e debentures
13.333:333,3330 rance Company, limited, em liquidação), tendo
101:911$800
Contas correntes, movimento
deixado de funccionar no Brazil e achando-se
Deposito; :
77:000$000
Cauções
satisfeitas. todas as reclamações e responsabi40:000$000 Em conta
.Deposito da directoria
lidades para com os seus segurados e o Go657: 12405l
Fundos commanditados
corrent e
V01110, previne a quem interessar possa gira
1:0004;000
Letras caucionadAS
sem j u •
apresente, dentro do prazo de GO dias, na In8:07%750
Letras hypotliecarias
ros
. • 42,211:327$970
spectoria, de Seguro: Maritimo.s e Terrestre;
1:910$000 Em conta
Letras a receber
á rua Nova do Ouvidor n. 23, qualquer recla2:000$000
Mobilia
..
corrente
mação que tenha a fazer contra esta decla30:000$000
Titules caucionados
comi •
ração.
3:662$979
Caixa
ro s o
Rio de Janeiro, 2 , 1 de dezembro de 1901. e.
30:880$660
Di-,•ersas contas
com pré---Vi0 aviso
.399:271$G10
4,236:751$866
Imprensa Nacional
- ------------- A prazo
Acham-se
á venda na Thesouraria desta,
fixo.
1.186:280$030 13.800: nnw.,
Passivo
repartição:
Eleitoral, de2.063:442$500 Caixa matriz e Mine:
2.458:224330 Iterornatt
Capital
creto n. 1.269. do 15 de novem88:075$986 Garantias por contas corContas correntes, movimento
bro do 1901: reforma a legisla40:000$000
rentes e diversos valores. 2.570:923$280
Canção da directoria
ção eleitoral e da outras provi.
319:995$660 Diversas contas
8.948:880410
Fundo de reserva
delicias
5500
77-000$000 Letras a pagar
Valores caucionados
164:404500 Instar
ucçii et.; P:1, 1* a O
1.648:237$-720
Diversas contas
alistamento do elei-------------41.282: 153$520
tores na, illeimblien,
4.236:751$866
decreto n. 5.391, do 12 do deS. E. ou 0,-Rio de Janeiro, 3 do fevezembro do 1904
$503
reiro de 1905.-Polo Londo,t& Itrazilian Bank, Et ~ruim .T u dicia
CREDITO REAL
tilai/cri, P. Beoad, manager. -.1. G. G. Blahe,
do Histri4,-to Federal
Activo
.
-Lei n. 1.338, de 9 de ,ancii!“
accountant.
de 1905 - Reorganiza a justiça
Carteira commercial
1.000 :00 0$0 0 0
local do District° Federal -(1
Contas correntes
. oe South.
Tlio
britisdt
Bank
Derreto n. 5.433, de 16 (10 janei(prestações a
America, ]Limited
ro de 1905 - Manda ob ,erva: a s
40: 867$230
receber)
dispaiições provisorias para a
IIspotliecas ru-.
Capital do Banco em 50,000 aeçUes de 20
execução da lei n. 1.333, de 9
raos
63:620$514
cada uma 1,000.000, Capital realizado
de janeiro
Letras ii y p o1$030
500,000
Marcas (1.0 fabriCa o
thecarias a redo commereio- Lei nu. 130:5006'000
240:981774
emittir
Fuzilo de reserva 325.000
mero 1.236. de 24 de setembro
de 1901-Modifica o decreto nu200:000$000
Valores hypothecados
BALANCETE EM $1 DE JANEIRO DE 1905
mero 8,313, de 11 de outubro do
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