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ACTOS D3 POPER EXECUTIVO
MiniSte:io da Justiça e' Negocios
,Interiores
'
'Por deern i,os do 30 de janeira ultimo, foram
noinemlos para a gual •da, naelJnal
ESTADO DO AMAZONAS

Estado-maior do coma-Laudo superior Major quartel-mo:ti-e geral, o totieuto AlIratim Rayinundo do Oliveira, Bastos.
' Comarca da ra1)it4
4° batalhão dm infantaria
l' companhia- Capitão. Ricardo Clementino Freira de Mello.
,-1- regimento do ar t ilh ari d .. campa nha
,E41.ado-ina.ior-r-Tennt,-J-enronol co
, o, major- Bernardo da , Azevedo ta
Sijvi Ra,1110.3 ;
' I••-• . f •
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Segundo,tonente, veterinario, Maaoed Ricardo Norman do.
ia bateria
Primeiros-tenantes," Raymundo Jo:é do Bossa e Elias uh Albuquerque;
Seg11ndo3-tenentes, Olavo do Egypto Rosas
O Atabilio de Az 'vedo.
2a bateria - Capitão, Antonio Rodrigues.
Barras ;
Primeiro-tenente, Joaípiim Alve do Albuquerque
Se g uodos-tenente, JORá Buir:ido de Carvalho e Antonio Francisco Atronso.
3a bateria - Primmiros-tenentes Daciano
Cone .r,und.Js de Araujo e Manoel Influa.
Segundos-tenentes, Manoel Leneilicto Sabia Mil-to Anselmo Baptista.
4a bateria-Capitão, Marcionitio Lo-:sa;
Priinciros-teneates, ' o • sOztindo Antonio
Ferreira, Jardim Junior, e Gustavo Cicero
Vieira;
S Jgundostenente„Insé Avelino da Silva.
1 0 batalhão de arti t liaria de posição
Etado-maior Primeiro-tenente secretar i o, Artlitir Vieira
Primeiro-teriente-quartel-mestre,José Luiz
NV'zinih,clos;
Normando.
baterma-Primaico-tenen to, Nilo Ferreira
.•
Jardi In;
Sciiindos-tents ilte?..M.Inoel Fitiza. de Lima
e Marlinho Jacintlii,Cortez.
2a b ttel'i;t-Ca aj tão.
thn io
t ten cou ri
Primeiro-tenente, :1:layrnuago Fe!ix do Miranda ;
•
Iloporio Dias o
Ilerimm in:oRedri g ueg ala Silva..
báteria-Caà)ii,z-ibi• Joaquim Gregoi.lano
de Andrade
Primeiro • teneale, Ileraclides Fagueira
Mat to.;
Smguralffl-teneateé; Camilo Pinto Palliarko
e Alcibiailms do A.,4ittar
.4" hatián, -Priinmiro-eneate, Oscar P i. nheiro t,Silveira;
S Jgitude.-benente, 4lanoel •Sares do Nascimento.
Comarca do . ,11"a l edg •
:5°. batalhã) de iarantaria Es t;oalo-mator -Talo Jate-coronel canmiiianduiti. o -major Liivindo Rodcigues
inarães;
T ente-quartel-inestre, o alferes Ludg.t.Jco
Marins
2à companhia-Capitão.. o tenente Raymundo BarbOsit do Miranda.
•
.1230 batalhão de hifirnb ria
tst..5.do-artrior Capi tão-cirtu.gião, o teImiti José Bmniei Fer..eira, dm Araujo;
23 comranbia-- Capitão, o teneuaj manm
Pinto Lopes.
lla companhia-Capitão, o tenente Joaquim
Saanpai de Negreiros.
270 batalhão de infantaria
E-, tu!o-rnalor-Capitão-cirur g ião, o tenent 3 João Cycillo dm Negreiros.
.2) eompanhia-Capitão, o tenente
Nertreiros
Joaquim
itepente "AlatViol
•••
•
Jtm da; Foil5"C4.- - • •

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Comarca dc Nithcroy
4° batalhão de infantaria
• ,Pt companhia - Alferes, &ião Bo.ptista
Pereira da Silva.
2° batalhão da reserva
.
l a c nnpanbia - Alferes, José Carneiro
Nos juta.
1° reginu. nto de artilharia de campanha
I a bateria - 1° tenente, Elopio Jost3
Fon-Soca.
Coniiva de l'assorÉ•at •-•
1250 bata t hio• de infantaria
Estado-maior - Capitão-ajudante, o alferes Antonio Gonçalve; da Rocha
C ipitão-cirurgiã, ), o teninto Josú Felippa
de Azeredo cout;nlio.
P corapanhia-Tene.nte, Lindorf lmIac1.iado ;
Alferes, Antonio Ma ..tins Lopes.
.2' eítruanhia - Teimam,
Loa-.
vogildO.
Aveldw •
Atreve z: Rayintindo Irearique Ferraz e F040
lippe Santiago Pereira.
companliia - All'eccs,-,ro gé Antonio Cor
&mit e Jus`áni:vio José da. Sity;t:
.4a com, ,anh!a, - 'reaente, Do.ningos Alar•
'
•
tinsda Costa Gaevallio ; •
Alferes, Iler,noseaos de Oliveira Fontes'.
12.6° batalhão d infantaria
Estado-maiar - Tmn•oato-aintetol-imestre„
Julio da. C Jsta 11,1on
_I a companhia - Grpitão, - . tMente Ole."
garro Jose Rita;e1
Tenaate, Ilmnjanti m Marques Suzano ;
Edilio
2a.cãmmanhia-,-"Cipitão, o aíctc Peti'0-.N..
nilho (Milharia J .,,da Silva ;
. 'feri nitN Manoel Pe . -eira Murta Junior.
.33 companhia -Telien "e, Jo ii do Cantach-.
Lem • ; •
Alfi.Jres. 13erna,Klin o do Seima Rocha o Euganiu Rodrigu,Js: da Costa.
-4' Com1)anhia-1.)st:: Corilovil do Siquiira. e
Mello ;
;
Tenanto.
Alfer •s, Ba dublo Vieira dm Carvalho a!
Theophilo Teixeira Ribeiro.
. Por outros de O do corr.liti mez,
:
ESTADO DE PERNAMBUCO

lliq uiripio do Brejo da Madre dc Bras
Ria bri gada de infantaria
C won-il commandante-o capitão João Le:to
Ferreira Torres.
Estado-maior- eapitãed-a,3:4stent tis, Ser-•
gb Gonçalve; da, Custa Lima e Delpiti'Al
Marques da Neves
te: de oNlens, bacharel A nGapitãe
toitio Franklin F'reite (lameiro e 1.0011001Mo
.
.
,,N.ffOns'o Alye4.0utatacãe,,,,.

•
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2839 batalhão do infantaria
Estado-maior — Tenente-coronel commandante, o bacharel Joaquim dos Santos Lassa,
Junior
Major-fiscal, Octacilio Gonçalves da Costa
Lima ;
Capitão-ajudante. Virginio Freire
Tenente-Secretario, Firmino Francisco
Diniz ;
Tonente-quartol-Mestre, Tobias Fortuna de
Carvalho
Capitão-cirurgião, Amaro Ferreira de
Barros.
ia companhia—Capitão. Romeu Loyo ;
Tenente, Josa. Venoso da Silveira
Alferes, Abias Baptista. de Aguiar e Antonio José Marcellino.
2" companhia, — Capitão, Joaquim RodeiEnes da Silva ;
Borges Alves
Tenente,
Alferes, 'Antonio Clemente de Souza e Manoel Ma.thaus Pereira da Costa.
3a companhia—Capitão, Bruno Venoso da
Silveira :
Tenente, Alpinlano José. de Campos ;
Alferes, José Cordeiro Cavalcanti e Carlos
José Mal aq ias.
4° companhia— Capitão, Antonio Lopes de
Siqueira, Mello;
Tenente, Mano Setto
Alferes, João Francisco rlorencio do A/111eida e JOSé Pedro dos Santos.
284° batalhão do infantaria
Estado-maior—Tenente-coronel colmoudante, Christ orão José do Abreu Guimanies;
Major-fiscal, Pedro Martins Vieira;
Capitão-ajudante, João Firrnino do A/Incida;
Tenente-secretario, Joaquim Cordoiro Falcão Filho;
Tenente-quartel-mestre, Manoel Ferreira
dos Santos Filho;
'Capitão-cirurgião, Francisco José do Oli-

veira.

1' companhia— Capitão, Alberto Antunes
Dantas;
Tenente, Dionysio Dantas;
Alferes, José Hygino de Oliveira Zumba e
Manoel Elias de Araujo.
2' companhia— Capitão, Joaquim José Tavares de Souza;
Tenente, Francisco Noomeira de Souza;
Alteras, Antonio Coelho do Rego e Antaao Rosa Ferreira Lima,
285° batalhão de infantaria
Estado-maior— Tenente-caronel commandante, Manoel José Dantas;
'Major-fiscal, Apri g io Marinho Falcão;
Capitão-ajudante, Joaquim Dantas;
frenente-secrotario, Thomaz Barbosa, Maciel;

Tenente-quartel-mestre, Alvaro Augusto
do Barros;
Capitão-cirurgião, Ubalda Nory Santiago;
1' companhia— Capitão, Francisco Olymylo da Rocha;
Tenente. Galdino Tavares do Souza;
Alferes, Miguel Auspicio Carneiro o Manoel Guilharmino Cordeiro.
2° companhia—Capitão, Honorio Honorino
Cordeiro Missono;
Tenente, João da Costa Travassos;
Alferes, Joaquim Ferreira Xavier do Azevedo e Francisco Santiago da Silva Lobão.
3a companhia— Capitão, Antonio Cordeiro
Cavalcanti;
Tenente, Lucas Montenegro;
Alfons, Quirino José dos Santos e Candido
de Medeiros Cabral.
4° companhia— Capitão, Antonio Thomú
do Couto Sobrinho;
Tenente, Francisco Gonçalves da Silva;
Alferes, José Pereira do Lima. o Joa3 Francisco da Silva Simão.

MARIO OFFICIAL
batalhão da reserva
Estado-maior — Tenente-coronel commandante. José Antonio do Carvalho ;
ala:or-fiscal, João Nepoinuceno da Silva ;
Capitão-ajudan e, Alfredo Ilalliday ;
Tenente-secretario, Manoel Patrício de
Paiva;
Tenente-quartel-mestre, Manoel Leodegario
de Araujo
Capitão-cirurgião, Francisco Berthold° do
Araujo Brandão.
1 a companhia—Capitão, José Joaquim Monteiro;
Tenente, Hisbollo Ferreira Diniz
Alferes, Aristheu Pinheiro e João Manoal
de Jesus Ca-1 Filho.
2a companhia — Capitão, J03é Marinho dos
Santos ;
Tenente, Manoel Maria de Araujo Branilão;
Altere:, Candida Bezerra da Silva o João
Gomos do Berros Velho.
33 companhia — Capitão, José Domingues
do Nascimento ;
Tenente, Antonio de Farias Cavalcanti
Alferes; Vicento Ferreira da Lima e Josa
Feri-eira da Silva.
4' companhia — Capitão, Rufia° Bonrra,
Carl03 Lima ;
Tenente. Jovina Lopes: Medeiros ;
Alferes, Izidoro José. da Silva o João Tavares de Souza.
.illunicipio de Igteassia

18° batalhão de infanta.r:a
Estado-maior—Major-fiscal, José Cordeira
Ca,valcaati Gaivão.
1° companhia—Tenente, José do Olinda
liollanda Cavadcan ti;
Alferes, Manool Martins do Souza Coelho.
2a companhia—Tenente, Aloxandro de Holland°. Cavalcanti Sobrinho;
Alferes, Florimo Barbosa. da Fonseca.
33, companhia—Capitão, Salvador Tavares
do Araujo;
Alteres, João Lourenço Pinheira o Manoel
dos Santos Bezerra.
G° batalhão da reserva
E-talo-malar— Major-fiscal, Ma,naal d )
Naocinient ) Ferreira do M..Olo;
Tenente-secretario, Odilon Euclydas
Silva;
Tento-quartel-mestra, Sa.lustiano Augusta de M.Olo.
1° comptnhia—Alferea, Fernando Mariano
do Castre Leão e Raul Gomas Leal.
2° companhia—Teu moto, Adelino Francisco
Alves;
Meros, Sebas;ião da Silva Machado o Rodolpho Lopes da, Silveira.
• 3' compasihia—Tenente, Leonel de Meira
Lins;
Atforir, Julio Cosmo da Resurroição Sampaio o Leonel Alves Cordeiro.
43 cainpanhia—Alferaa Manoel Maxinniano
da Silva,
03 brigada de cavallaria
Estad o-maior — Capitão-a.ssi•tonte Trajan ,) Rodrigues Campello
Capitão-ajudante do ordena, Albero Ferreira da Rocha Leal.
17° regimento da ca,valla.ria.
Estado-maior — Major-fiscs!, Antonio Moreira da Silva
Tenente-quartel-mestre, José Mariano da
Silva Santos.
1° esquadrão — Alferes, Arthur Ramos
Leuthier e João Eustaquio de Mello.
2° esquadrão— Alferes, Diogones Amorico
Branc.).
3° c soquadrã,o—Alfares,Manoel Francisco da
Cruz Santos o Ilumino Antonio Leão.
4° esquadrão—Alferes, José Ramos Ferreira
O Francisco Gamam) da Silva Sobral,

Fevereiro —
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18° regimento da cava.11aría
Estado-maior — Tenellte-Weretario, Leão
Maria Bruno Villela ;
Tenente-quartel-mestre, José do Siquoir
Moura
Capitão-cirurgião, João Macio! Monteiro,
1 0 esquadrão—Tenente, Mane ,1 Oscar Nabuc Ucliaa.
3° esquadrão—Capitão, Pedro Marques da,
Silva.
4° e squadrã.a—Capitão, Francisco Affonso
de Albuquerque Filho.
18' brigada de cavallaria
Estado-maior—Capitio-ajudanto de ordem;
Arist .teles Tavares do Souza
Major-cirurgião, Alberto da Silva.
35 0 regimento do cavallaria
Estada-maior — Tenente-coronel commandante, Dr. Francisco de Paula Araujo;
Tenente-secretario, Francisco Josú Jaym0
Gaivão;
Tenente-quartel-mestre, Joaquim JosO do
Miranda.
1° esmadrão—Capitão, JOSé Elias Barbota
da Silva;
Tenentes, Manoel Rubiin de Carvalho
Antonio Ilenriquo Chaves dos Santos;
Alferes, Argemiro Motta..
2° esquadrão — Tenentes, Antonio Alva
Villela e Luiz Xavier Corra°, Lima.
3° esquadrão — Tenentes, Per, ;entino Forroira de Farias o Bailai-mino An
tonio Carneiro.
4° esqua,drão — Tenentes, Alfredo Josil
Costa e Josa Leopoldo de Albu luerepie Pedrosa,
36° regimento de cavallaria
Estado-maior—Toam te-secratario, Alvaro
Antonio Cabral;
Tonento-quartal-mestre, Ju:io Conotantina
da Ileso ereiçao Sampaio;
Canitã acirtiroiao, Adopin Auatriclina Marra.
1° espia drJ. o—Tenent ;, Fran ci sco Vollaa
da Silveira Lopo; e José Francisco Mamoda de Almeida.
2° esquadrão—Capitão, Romeu de Abreu o
Lima;
Tenont rs, Juvenal Fai o:caio Peixoto e Antonia Cordeiro Mergulha°.
3° esquad, •ão– Capitão. Eduardo Coelho.
Tenentes, Laerta d Fiauoirodo e Arthur
Ilermas de Gusmio \Varal er n ny.
4° eS'inadr.-to —TensMtes, Arthur Rodriguel
No i-tioira Li mia e José Luiz da Silva;
Alferes, Edmundo Joaquim de Lima.

Ministerio da Marinha
Por decreto do O do co Tente, foram promovidos, no corpo do machinista,s navaes:
A machinista,s de 43 classe, 2.° tonantes,
os audantas-nrichinistas guardas-ma.rinhao
Eduardo Cortez, por an ti .,:uidade, Enéas Gustavo Cada,val e Luiz Margarido Rangel por
merecimento;
A ajudantes machinistas guardas-marinhas
Os subajudant H do machinistas. sargento
ajudantes, FLTentino Aguiar do Mattos, AIf1. ;do Piot.) Salgueiro e Cla.stã ) Anulas da
S.Iva.

Ministerio da Industria,Viação e
Obras Public- s
Por decreto do 31 do dezembro proximo
findo, foi concailido privilegio de invenção,
por 15 :unos, resalvando o Governo os direitos do terceiro e a sua responsabilidade
quanto á novidade e utilidade da invenção
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pa,tento n. 4.217, a Ettholbert. Adolpitus Staasley e Thoma j Franca Thomsoa,
81tbditoa hritannic)s, o .primeiro industrial,
darnicinado 'em Presto% e o segurylo, engenheiro civil, domiciliado em Londres, Inglaterra, por seus procuradoros Jules Géraud Léclore & Comp., brazileiros, agentes
do privilegios nesta Capitai, para sua invenção do - Aperfeiçoamento; em carros do
ferro carris o de estradas de forro, ligeiros.
'a-Por outros de 14 dojanair findo. e nas
meamos condiçiies, e pelos ITICsMos procm'adores. palas patentes:
N. 4.226, a Leopoldo. Nathan, suisso,
&Latria!, domiciliado em Zurich, Sitiam, para
sua invenção do -Aperfeiçoamentos no fabrico do cerveja;
N. 4.227, a Luiz von Pestthattnner. brazileiro, engenheiro, domiciliado em S. Paulo.
para sua invenção de - Um calendario perpoio° com um pesquisador para colculo das
diVi g503 do tempo.
_Por outros do 18,tambem de ,janeiro findo
e nas candiçõea e pelos 01C.3I1103 procuradores, pelas patontes:
N. 4.228, á Maccones Wic,eless Telegraph
Company, limited, ingleza, industrial, estabelecida em Londres,Ingiaterra, para sua invenção de-Apera3içoamentos em apparelhos
tronsmissorea para talegraphia sem lios;
N. 4.229, á, mesma companhia, para sua
invenção de-Aperfeiçoam oito cm tranamis.
auras do sigo aos tclogra,phicos;
N. 4,230, á Mudou, Gols: .211u4ine Company, norto-americana, industrial, estabelecido em Pittsburg, Estados Unidos da America, ces.ionaria do John Ilenry Lubbars,
domiciliado na mesma cidade, para sua invenção do - Processo aperfeiçoado para estirar folhas de vidro e appa,relho para esse
fim;
N. 4.231, á Champim Seal Company, norte
americana, industrial, estabelecida em Nova
York, Estados Unidos da America, cesslona,ria do Edward Daniel Schimitt, domiciliado
na mesma . cidado.para sua invenção de-um
diapositivo para utpar garra fas;
N. 4.232, a ilallock Abboy PancOae. norte
americano, industriaLdomiciliaolo em NovaYork, Estados Unidos da Amarica do Norte,
para sua invenção de-Aperfeiçoamentos om
encaixotamento para embarque.
- Por outro do 28. ainda de janeira findo o
nas mesmas condiçõeS e peles mesmos procuradores, pela patente n. 4.23G, a Edavard
Shaw, subdito britannico, engenheiro, domiciliado em Londres, Inglaterra, para sua invonaãode-Aperfeiçoamentot no tratamento
ou preparo do as sucar e ma,chinismo para
este fim.
-Par outro de 31, tamboril de janeiro findo
mosmos procoas Mesmas condições o pl
CO3
curadores, pela patente n. 4.237, a Manoel
Rodrigues Trindade. brazileiro. negociada,
domiciliado em 13ello Ihriz nite. Estado de
Minas Gerao sarara, sua invonção d3-Um dispositiva para cortar tecidos, fazenda s , couros, etc, adaptavol a machinas do costura.

DIÁRIO OFFICIAL •
• Do ,,69:150716, do; vencimentos do pessoalda guarda civica, em janeiro ; • •
De 186,$, da,. alimentotção de dou. officiaes
da inspectoria da Policia do Porto, em janeiro; Dr3:14(WAG, dos 8ala,rio3 dos sorvente3 da
Supremo Tribunal Federal, cio janeiro
Do :BOO, das diarla.a dos ajuditatea da Directoria Geral do Saudo Publica, em janeiro
De 200$ a cada um dos lentes da Escola
Polytechnica, par trabalhos praticos ex.
cuta.dos
Do 16G$G3G, da gratificação do leito do Internato do Gymnasio Nacional Dr, Alfredo
Coelho Barreto por ter substituido o lento do
rnatheinatica. e/ementar ;
D:3 6:683o557, do fornecimentos feitos ao
Internato do Gymnasio Nacional ora novembro
De J:869040, do aluguel dos predios da
Repartiçã de Policia e comedorias fornecidas a preg os do daposit
De 9:199$2-10, de fornecimentos feitos á Bibliotheca Nacional, em outubro . e dezembro
Do 500$, do aluguel do predio occupado
pelas enfermarias de variolosos, annexas ao
hospital do S. Sebastião, ora janeira
Do 1124950, de fornecimeiWs feitos' ao
Instituto Nacional de Musica de sotembro a
dezembro ;,
De 1:5038, do aluguel do prodio do Instituto dos Advogados em janeiro
De 2:000$, á irmã Paula, aos pobres dirigidos pela meona cm janeiro e fevereiro
De 330$ ao major Zoraasto Cunha por estar
exercendo interitiamento as funcções d3 inspect)r geral do corpo de bombeiros
De 600$, da congrna qtt 3 compete ao viga.rio collado de Curytiba,monsennor Alberto
J03é Gonçalves
Do 2:400$, para pagamento, durante todo
o exercielo, a . ) juiz do direito em disponibilidade Emygilio Westpliaten.
-Manduu-se pagar a Njuda do custo de vinda o volta que competia na 2' aos.ão da 5' le
gislatura do Con,gresso Nacional ao Deputado
pelo Estado do Ceará Thomaz Cavalcanti de
Allormarquo.
- Solicitou-Se ao Ministorio da Fazenda
seja concedido á Delegacia Fiscal em Sergipe
o credito de 480O para a, coa signaçã,o qtte fez
u director int Tino da 2° secção desta Secretario da Estado, Gratulino Coelho, a sua
irmã. ficando atinullada igual quantia no
cr3dito distri buido para o pata no 3n to do
1)e3sord desta S.3caetaria de Estado no actual
exercicio.
-Ao Tribunal do Contas foram remettida,s
as tabollas de caeditos didribuidos ao Theanuro Federal. is deleaacias Ilscaes nos Estados do Amozonaa, Cear,t e Pernambuco,
raferenteo ;is daapezas prelOituras. justiça
a outras deapozos do territori do Acrea.
Expediento de 8 de fevereiro de 1905
DIR,ECTORIA DO INTERIOR

SECRETARIAS DE ESTADO

Foram naturafizadoo brazileiros o subdito
itaiiano Gontie Rosario, o por'arguez Joié
Joaquim Moreira o o liospanhol Manco! 1Z.u.z
residentes nesta cidade.
da Justiça e Negocios Cerdova,
- Concedem!- e ao Dr. Antonio Carlos Penatiel a exonaartção, que padiu, do lograr de
Interiores
interno da Ilospie:o Nacional de Alienados.
seado noorado para exercer, interinameate. o
, Expediente do 7 de fevereiro do 1 005
r.dbrido lo u ar o alumno do G', armo da FaDIRECTORIA DE CONTABILIDADE
culdade de° Medicina do Rio do Janeiro João
da Patt:a Moura BIOCO.
&Alei tara,m-:e ao Ministerio da Fazenda os
- Comuto jau-se:
GoatOntes pagamentos
Ao prasidenre do Estalo do Espirito Santo,
'De 2:5920o2, dos vencimento: doa praça; quo por portar:a d itoje daada ihi n,nuead0
José de siouaiaa, para
traformadaa do corpo do baluboioas, em ti- o 13 ke'ia.M.
exercei', interiironento, ás furoraoia3 da comRei O ; •

inisterio

I'veretP0: -... 1905 81V• .
is4a
fiscal _dos. cxams propwrotorfar
naquilo Eatodo.-a Deu-se . _conheci/acato a.
referido bacharel.
Ao govern ta , r do F.'stralo . do Pirudiy, orYt
referencia a) s telearamma de 9 do corrente mez, que tios exames proparatorio: que
de a tora em douto se realizarem soente
poderão concorrer e diulantes que satialaçant
a condição do art. 1 0 do decreto n. 1.307.
de 26, pualicado no Diario Official d . e 28 de
dezembro de 1911. isto é, aquell 's que lia
tenham, ao m mos,utna approvação era qualquer preptratorio.
- Dec,ar mu-sa
Ao juiz roderal na secção do Coará que.
sendo moterialinen te Uno )aSiVal, conformo
communicou em tolcgranun't di :: do corrente inez, rubriclr do proprio punho tolo
o; livros para o alistamento, de modo que
p Isnot cheaar, era bold tom», aos diversos muicipios, par aceeitavel o alvitre, que sugoeritt, do rubricar do provia
punho as duas primeiras e as duas ultiorty
folhas de ca ia livro, empregando a chancela nas demais, od instar do que permitto
o art. 49. a. 1 0, da lei n. 1.2J, de 15 de
novembro de 1901, quanto á rubrica rios Ia tolos de eleitor
Ao director do Externato do Gymnasio Nacional, em additamen.o ao avas) de 11 de
janeiro ultimo, que, sendo considerado valide
para a matricula nos c«rs superiores o
exame de ar,tOmetica pro.tado no 2 0 atino
do Collegro Militar, e, portanto, equiparado
ai respectivo exame de pro.para,torio, podem
inscrevar-se para os exames parcelados do
preparatorios, na actual época, 03 CStUltall-.
tes guio pos main n alludido exame
Ao delegado L d do Governo junto ao
Instituto de Humanidades de S. João d'E Rey,
para os devid is fins, que resolveu esto ministatio, do conformidade com o aat. 38?,
n. 7, do Cedigo d ).; Institutos Ofilciaus de
Ensino Superior e Secundario,ap-,rovad peio
deeretq n . :L890, de 1 d ja de 11101,
se:a adinittido no dto esta,bolecint oito, come
aluinno externo gratuito, o In enor 111ano..4
Ivo Barbosa, satisfeitas as exigeacias regulamentares.
- Foi concedida ao Dr. Juscellino Barbo-a
a exoneração, que pediu, do logar de delegado risca,' do Governo junto á Faculdaale Livre da Direito do Estado de nua
Gcraes, saado nomeado para o referido lugar
o Dr. Antonio Gom3s Lima.
- Foi nomeado o bacharel Estevam José da
Siqueira, para exercer interinamente. ao
funcçõos de commiasario fiscal dos exames
de preparatorios no Estado do Espirito Santo.
Reverinten —
tos (1:spac7iados
Au g usto JosO Ferreira e S:Iva, 2 0 saroento
tia brioad t policial.- Indeforido. As medoliras do distincção são destinadas a remulierar
serv i ços pre.tados com risco do vida ou serviços extraordinarios que domonstrem dedicação não C3011110M pela humanidade, hypothest . essas em que nom se acha compreheudiria o serviço allegado pelo requerente.
Joaquim Portole. Llobet, solicitando naturalização.- Faço recímliecor por talnilliào)
a firma do requerimento e selle o pa,saporte.
Julio Francisco Lope.; Moitinho, pedindo
uma gratificação mensal em remuneração doi
avarie 1 4 que W111 pre 4 taatO COMO conaervador
extramalitotrio do laboratorio de chimica medica da Faculdade do Medicina do Rio da•
Janeiro.-0 supplicauto foi alanittido com a
condição do pi' atar serviços p. ratuitoS; por
tatu o, não tem logar o q ue requer.
ata,00 Loitão da Cunha, a Mutuo do Collnin,
Auchinta, eni Nova FribltrgO. ;amando permarço )0x3, rue
mis .ão pa:a
looratgoca e toou% tartiomaa. cota .o.o.ts •,pji

-
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provado na primeira época.— Roqueira, ao
'director do colle,gio,na conformidado da circular de 19, publicada no Diario Official de 25
do janeiro
Conde de Nova Fribargo, tutor das monoras Octavio e Paulo elemento da Souza,
Dantas, alumnos do Collegio Anchieta„ em
Nova Friburgo, pedindo permissão para que
na segunda época prestem Os referidos menores os exames em que foram reprovados no
primeira época.— Reqnueira ao director do
colle,gio, na conformidade da circular de 19,
publicada no Diario Official de 2'5 de janeiro
ultimo.
Dr. Edmundo Gatão da Cunha, pcdin•lo
admissão de sou filho Gastão Augusto da
cunha, como alumio gratuito, no internato
do Gymnasio Nacional.— Aguarde a época
propria,, dirigindo-se ao director do internato, a quem compete, na fôrma da lei, revolver sobre a admissão de alumnos gratuitos.
Padre Dr. Maximiano da Silva Leite, Inlindo seja admittido no Collegio Diocesano
JosO, em Pouso Alegro,como alumno gra,4uito, o menor Othon de Moraes Jardim.—
Apresente documentos que provem satislaza o dito menor as condições constantes
dos arts. 31 e 35, § 1°, do regulamento do
Gymnasio Nacional.
José Ovidio Marcondes Romeiro, podind
permissão para que sou primo José Oscar
Marcondes Romeiro, matriculado do ann
do corso propedeutico do collegio Alfredo
Gomes, preste exames das maiorias desse e
do 4° fumo do dito curso.— Indeferido, á
vista do disposto no art. 153 do Codigo do
Ensino.
Estudantes de preparatorio tio Boll° Horizonto pedindo adiamento da proxima
' exames para 15 do março.— Iodoépoca de
rido.
Amorico do Noronha Motta.— O Governo
não é orgão de consulta de particulares,
Manoel Machado do Lemos, allegando ltover feito preparatorios em um seminario
pedindo ser equiparado aos estudantes que
azi tem um exame, na conformidade da
ultimamente promulgada, afim do poder
inscrever-se na, proxima época.— Indeferido.
Alvaro da Costa Franco, pedindo validade,
para a matricula em um dos cursos juridicos,
dos exames de chimica e historia natural
prestados no 5° anno do Collegio 8. Vicento
do Paulo.— Deferido.
Elyseu Guilherme da Silva Junior, alieando haver sido approvado no exame de
arithmetica prestado no 2° anno do Collegio
Militar e pedindo que o mesmo exame, seja
considerado Válido como proparatorio, anno
de poder inscrever-se para 03 exames parcellados.— Deferido, na confocinidade do
aviso nota data dirigido ao director do
Externato do Gymnasio Nacional,
Antonio Augusto Ribeiro de Almeidl,
(lindo permissão para seus filhos Antonio o
André de Andrade Ribeiro do Almeida matricularem-se no 20 anno da Gymnasio de
Uberaba, depois do prestarem ahi exame das
materias do 1° anuo, em que foram reprovados no Collegio do IIÜ, cm S.
Os filhos do requerente sémente podem repetir na segunda época, no Collegio do Mi,
cujos aulas cursaram. o exame das ma,terias
em que foram reprovados na primeira.Assim,
na conformidade da circular de 19, publicada
no Diario °tilda( de 25 de janeiro ultimo, re/liteira ao director do dito collogio.
•ffiNe..

Convida-so o bacharel Antonio Marques da
Costa Ribeiro a comparecer na Directoria
do Interior desta Secretaria, afim do receber
.seu diploma remettido pela directoria da
Yaeuldade do Direito do ReeifO.

MARIO 'OrriCIAT..
Expeliento de 10 da feverairo de 1905
DMECTORIA DA JUSTIÇA.
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nercriateiltos despachados

Joaquim Francis' co Guimarães (2o amai
cto).—Concedo mais 15 dias,
Ant)rizoa-33 ao com:11;111.1ot° da brigada
Francisco Ribeiro Bossa ( 8° districto).-ml
policial a providenciar sobro as baixas do
serviço da brigada dos soldados Raymundo Concedo o prazo reperido.
Augusto Vieira, Pedro Alfredo da Aboen PeiJoaquim da Silva "Vieira (20 districto).-xoto, João Guilherme Gonçalv :s e Anolino de Não ha multa a relevar porquanto o suppliCampas Tavares, do conrormidado com a; canto não foi multado. Concedo. 20 dias en1
acta; do inspecção de siado a qu) furam sub- prorogação para cumprimento da intimação.
mettidos.
José Gomes da Cruz (20 districto).—Con-.
cedo mai; 15 dias.
Ihr:rimcntos degpachwlos
m
Fausto G Ui morãeS (G° di str ic to) , —Rele vo
Ormitplo Tavares do Nalcimonto e Joaquim
Fornand os Benjamin, soldados da brigada
policial. reqn :riniontos goram transmittido; ao alinistorio da Guerra para serem
tomad 15 na. consideração que merecerem.
Ministerio da Fazenda
Avelino SO11'03 do Azevedo, 2° sargento da.
brigada policial. -Doforido, na conformidade
do aviso expedido nesta data ao CJI111111,11Por titulos de 10 do corrente:
dante da brigada.
Foram nomeados:
Thomoz Vespa;iano da Silva Pontes para
Expediente de 10 de fevereiro de 1905
o togar do porteiro da. Alfandega de Maceió,
Estado de Alagoas;
•
DInECTOBIA or.nar. nr, SAUDE PUBLICA
Paulo de Assumpção Mendonça para o do
agente fiscal dos impostos de consumo na lOtb
COMinuniCau-gc:
ercumscripção do mesmo Estado.
Ao director geral da Contabilidade que.
—Foi exonerado José Domin gues das DC)re3
p or portaria de 18 de jane:ro lindo, foram
concedidos tros mons' de licença, em proro- do logar de porteiro da. reforPla. alfandega,
,gaoão, a Antonio Pinhciro de Campos, 3° ofil—Foi dispensado Thomaz Vespasialo da,
cial interino desta directoria geral ; que, por Silva Pontos do do aoonte fiscal dos importaria de 30 do referido 'noz, foi nomeado postos de consumo na lt)a cirouniscriprao do
o Dr. Miguel Fernando; Moreira Junior para mesmo Estado.
exereor,o cargo, interinamente. de secretario
da Inspectoria de Saud) dos Portos do Rio
Grande do Sul ; que, poo portaria do 3 do
, Directoria do Expediente do Thesouro
corrente, foram concedidos 30 dias do licença
ao Dr. Ricardo Calmou de Siqueira, ajuFederal
dante da Inspoetoria de Sa,ude do; Portos da.
Bahia ; que, por portaria do 18 do abeiro
ne2lterintenlos de3pachados
findo, foram conced.dos quatro mezcs de licença ao Dr. Manool Antonio de Carvalho
Pelo Sr. Ministro:
Leito, vice•director do Hospital Paula ConThe Sao Paulo Tramiray, LiyItt aiul
dido, e que, por .i:mrtaria de 19 de ;ap eiro ultimo, foi nomeado para o mesmo cargo o Company, limited, polindo isenção da direiDr. Carlos Justiniano Ribeiro das chagas, du- tos para material que pretendo importar.
rante o impodimanto do serventua,rio ef- —Solte os d ocumentos o venha por interfectivo
medio da Delegacia Fiscal em S. Paulo.
Ao chefe do policia, que o inspector seccioLuiz Pereira, pedindo cumpriu; ente
nal Alberico solon Ribeira não foi submot- deJosé
poecatorio para pagamento do ditido a exame do validez, visto have: falhe- vidaum
a que foi condemna,da a Fazenda Nacido em 4 do corrente.
.—A' vista do parecer constan
— Recommendou-so ao delegado do 7 0 dis- cional
deste
oficio,
precatorio não está, em coutricto sanita,rio qii mande elfectuar rigo- diçõe3 de ser ocumprido.
rosas visitas do policia e vigilancia sanitarjas no prodio d a rua Machoa° Coelho n. 40.
Irman Chantre!. superiora da Casa da Providencia, pedindo isenção do direitos para,
—Re m ette ramAo director ,geral da contabilidade a; folhas ebjectos que pretonde importar.— Satisfaça
oxigencias da Directoria das Rendas PILI
para pagamento do pessoal extraoraioario as
des a directoria geral, em janeiro findo, na blicas.
importancia de 7G7s3000;
Manoel CleMoniáno Bezerra de AlbuquerAo procurador dos Feitos da Sande Publica que, agente arrecadador das rendas In03 auto; do infracção do Regulamento Sani- dent es do municipio do sa,I,gueiros.
tario poios quaes foram multados: em 125, Pernambuco, pedindo para ser nomeada
JosO Condido de Barros; em 50, Manool de conecto': dos de Loepoldina e Granito.—
Araujo; em 1253, Bemardino Ferreira da Venha por intermedio da, Delegacia Vocal
Silva; em 200, João de Moraes Ribeiro; em em Perntambue
1.25:S, José Gomes da Fonseca; em 50:s, F.
Sociedade Propagadora, ;de Instrucção aos
Ifonripo Henley; em GOS:, Henrique Alves Operariosda
Lagoa, pedindo isenção do diPinto; em 200:S, Maximiuo Maia; eni 125, reitos para, ma.t
via' destinado a sua oficiAntonio José Luiz de Queiroz; em 123:::, Antonio Gonçalves; em 125, Moreira & Coelho; na do encadernação.—Satisfaça as exigen-,
03 recursos, indeferidos, que foram apresen- cias da Directoria das Rendas Publicas.
tados por alguns dos mencionados infraRa,nulpho Manila, nomeado escrivão da.
ctores, e as terceiras vias das intimaçães Colletoria, da cidade do Bebedouro, pedindo
expedidas pela 1 4 delegacia de sande, rela para tomar posse desse cargo, independente
tiv.as ao processo do despojo instaurado con- da approvação da sua fiança, — Venha. por
tra o arrendatario do predio n. 27 da rua intermedio da Delegacia Fiscal em São de S. Clemente.
Paulo,
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Laurentino Pinto do Araujo Corra, ex-fiel
de amua= da Alfandega desta Capital, po,, (lindo para continuar a contribuir para. O
lOontepio.—Indeferido.
:Julio Augusto Diniz Junqueira, agente fisleal no Estado do Rio de Janeiro,_ pedindo andamento do processos do infracção do regulamento dos impostos de consumo, existentes
ia Collectoria do Iguassit.—Nada ha que deferir. Archive-se.
E. Lombart, pedindo pagamento do fornotlinento de notas ao Tliesouro Federal,— Pano-s3 ao Sr. E. Lambert, signatario do incluso raluerimento, de 5 do janeiro proximo
lindó, a importando do 345, preço total do
ibrnocimento que l'oz ao Thesouro do cem mil
notas do 200$, vindas no vapor Thames
sendo o preço na razão do 3-5 por cada
milheiro, conformo a proposta accoita pelo
•lospacho deste ministerio, de 12 do novembro
do 1903, o a portaria da Directoria da Contabilidado, n 82, de 13 do mesmo mez ; devendo a despeza correr por conta do § 10 —
Caixa de Amortização ; material ; encommondas de n das ao cambio de 27 d, por 1$000
— do orçamento do 1901.
Emproza do Navegação Gram-Pari, polindo isenção do direitos para carvão de pedra destinado aos seus vapores.— Dosigno o
'fiscal da navegação da Companhia Novo
Lloyd Brasileiro para fornecer sobre o presento pedido de isenção do direitos o certificado de que trata o art. 60, n. 2, do decreto
.n. 947 A, de 4 do novembro do 1890. Officie-se ao mesmo lloyd, para o firo do dito
ilscal ter o neces .ario conhecimento.
Procossos do habilitação
1)3 Elvira, Barbosa de Mattos, viuvo do
-tenente-coronel Innocencio Fabricio Ferreira
Mattos, ao meio-soldo o montepio.—
Apresento nova justificação o de accdedo comupa.,:ecer da Directoria do Contencioso.
Do Enlina Dias Ribeiro, viuvo do 1 0 tenente
lillroL.o, ao mei )da armada Roque
doido c m'ininio.— Satisfaça a exigencia da
-Directoria da Contabilidade,
EXPEDIENTE nO Stt. MINISTRO
Dia 11 de fevereiro de 1005
Sr. Ministro da. Marinha
N. 12 — Afim de poder resolver sobre o
xequerimento em que D. Maria •oaquina
Alvos Coe'll) loa o por aforamento tonamos
de marinhas e accroscidos fJontoL.o.3 aos que
'possue em Ma.gé, rogo vos digneis providenciar para que a Capitania do Porto
'infrone a respeito, de accd,.do com o art. 40
docmto n. 4.105, do 22 do fevereiro do
1868. Junto vos remato dons exemplares da
p!anta, um dos qua.es peço vos dignois devolver opportunarneate.
— Sr. presidente do Montepio Geral de
Economia dos Sorvidores do Estado
N. 15—Tenda Delegacia Fiscal no Pará
declarado em oficio n. 126, expedido ti DiTectoria da Contabilidade,em 22 de dezembro
do armo passado, que foram romettidas ao
secretario (fosse moutopio as primeiras vias
lettras a favor dessa instituição, com o
tad° n. 2, do 11 do abril do 1902, na imvortancio, de 165$; com o de n. 4, do 5 do
Junho do mesmo anno; na de 25$, o com o de
n. 5, de 4 do outubro seguinte, na de 140$,
peço-vos providencieis no sentido do serem
.aqueUes documentos remettidos ao Thesouro.
—Sr, Dr. Anizio Auto de Abreu:
N. 36—Estando o Governo autorizado pelo
n, J,daiçi n, 1,310, do 31 de de431,

ToTantsa rom•orto•T
zamba) ultimo, a roorganizar as caixas economicas, sem augmento do despeza, resolvi
nomear uma coromissão do que fazeis parto
juntamente com 03 Drs. Joaquim Ignacio
Tosta, João Pandia Calogeras, João Carlos
Teixeira Brandão o Alfredo Augusto da
Rocha, para estudar convenientemente o assunto e apresentar a este ministerio o
plano da nova organização que convém
adoptar.
Assim, vol-o communicando, esporo de
vosso patriotismo não recusareis prestar a
este ministerio o valioso concurso do VOSSO3
serviços.
Identicas. matalis mulandis, aos Srs. Drs.
Joaquim Ignacio Tosta, sob ri. 37; João
Pandiá Calogoras, sob n. 33; João Carlos
Teixeira Brandão, sob n. 39 ; o Alfredo Augusto da Rocha, sob n. 40.
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respectivo presidente em officio n. 40, da
31 ("avelo inez, resilveu, em 824CLO de 27,
julgar idonea e suficiente a fiança, no valor
de 10:000$, prestada pelo Dr. José Alves
do Cerquoira Cesar, em urna caderneta (la
Caixa Economico, n. 78.769, com o deposito
do igual quantia, para garantia da responsabilidade de José Alves do Cerquoira. Cesar
Filho e seus prepostos no logar do collector
das rendas febraeS em Piracicaba. nessa
Estalo,
••n•

Directoria das Rendas Publicas
Zepaiente de 11 de fevereiro de 1905

Ao Sr. colectar federal em Rezende
N. 4 — Recommandando a essa collectoria;
que declare, uma vez que consta dos balaiocotes enviados a esta directoria a exist encio, desde agosto do mono proximo passabo,
—Sr. Dr. Edmundo de Oliveira Rego:
d3 um saldo de estampilhas do imposto do
v0330
N. 41— Accuso recebido
oficio de consumo, da taxa de 500 réis, na impor31 do janoiro ultimo, communicando-me ha- tancia d . 107:3500, si o dito saldo é constivertias, naquela data, assumido o exercido tuído de cintas ou estampilhas c, caso soa.
do cargo de juiz da 6 Preteria do District° da primeira ospeci e. justifique a necessidade
Federal.
do maior numero des333 valoras, afim de
resolver-se sJhr3 a requisição constante do
oficio n. 0, de 8 do corronto moz, dessa.
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR
coll
Dia 11 de fevereiro de 1905
111WEDEDOTtli DO aso DE JANEIRO
Sr. inspector da Caixa de Amortização:
1e2sfe1'i,iicsifos despachados
N. 14 — Devidamente assignados pelo
Sr. Ministro, ioclusos vos devolvo, para Os
Dia ti de fevereiro de 1903
fins convenientes, os 12 processos que acompanharam o N- 03.0 oficio n. 16, de 8 do corManoel Cardoso do Carvalho, Eluiza. 1lorente mez
ma,guera Bisotor, Servulo Procopio do Souza,
— Sr. director geral da Imprensa Na- Anua Thoodora, do Menezes, a mesma, a
mesma., a mesma o a mesma o AntonioSoarea
cional:
Duarte Bastos, — Tatnsfira-so.
N. /0—Em porem:leia ao polido que fiz ',sies
Durisk & Comp., Fortunato Manoel Vieira,
em officio o. 93, de :1 do core ente. no som- João da, Monta Campello. — Satisfaçam a
tido 413 sor a Montada ao thosoureiro d assa exigoncia
sub-directoria.
repa.rtição a importancia presumivel
Pinho & Per.dra. — Altere-se a industria
férias doi oporarios, afim de poder ser &TeAlves & Saraiva. — Pago o impo,to em
et:na° o respectivo pagamento nos primeiro: c Asra.nça, tran s fira-s 3.
dias do cada moz, communico-vos, para 03
Josá Joaquim de Carvalho e Sá, —
devidos fins, que o Sr. Ministro resolveu, ch
por despacho de 9, attender aquele pedido,
M. R. da Costa Fragoso. — Altere-se à
devendo ser entregue mensalmente ao mesmo industrio., de acctirdo com o parecer.
thosouroiro a doodocima parte do credito voA. Soury & Comp. — Pago o imposto em
tado e ficando o segundo adeantamonto o 03 debito, dê–se a baixa requerida.
que se lb, Seguirem "dependentes da justiManoel Fernando .; Gatiina:.ãos. Revalificação do anterior, para o que o thoseureiro dado o selo do doe.umeate, transfira-se,
terá do apresentar as aludidas férias ato o eliminando-se os 1J:fiares.
dia 10 do mu em que houver effectuado o
respectivo pagamento e de recolher ao TiaDespachos proferidos pelo Sr, director no3
muro o saldo que tiver em SM podor.
reclabiarks de imposto de industria e pro•
— Se director da Receboloria do Rio de
liso° para o exercicio de 190,5
Janeiro
Assumpção & Lourenço. — Provem o alle
N. 18 — Comormice-vos, para 03 devidos
effoitos, que o Sr. Ministro, por dospacho do gado, no prazo de oito dias.
E. LOL3r3 St Comp. — Mantenho para o
18 do mez proximi findo, proferido em S,33>ão
do Cmsellio do Fazenda o de accôrdo com o corrente exercido o mesmo lançamento da
parecer do mesmo conselho, resolveu dar exercicio do 1901.
Braz Brando .& 'Comp. — Reduza-se a.
provimento, por equidade, ao recurso tainsmatai° á Directoria das Rendas Publicas com 6:000$ o valor locativo, para a deducção
o vosso oficio n. 76, do 7 do novembro ulti- taxa proporcional.
Severa R. Alvarez. — Reduza-se o valor
mo, e interposto pelo Dr. Antonio do Paiva,
Soares de Azevedo da decisão pela qual, visto locativo a 1:800„;090.
não ter o recorrente satisfeito em tempo a
• n•nn••
exigencia Co art. 80, § 20 do regulamento
n. 2.79-1, de 13 de janeiro d3 1898, lhe neImprensa Nacional
gastes exoneração do pagamento das taxas
de puna ti agua do predio da rua da ProviGXPEDIENTE DÀ DianciOrta
do:nela n. 20, relativas aos exercidos do 1901
a1903.
Dia 11 de fevereiro de 1905
— Sr, delegado 113311 em S. Pauto
Participou-se ao Exm.Ministro da Indostrià
N. 48— Em obediencia, a dospachn do (pis as tabelas explicativos da lei orçamouSr. Ministro, do 10 de janeiro ultimo, com- taria vi g ente não so acham ainda impr
munico-vos, para os fins convenientes, que motivo Por que doixam de s u? rem :ttidoÃ.
O Tribunal do Contas. sogundo declarou o agora os exomplares pedixtos,
weNemINI.
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Do um mei,- ao capitão-tonenta "anatarJoaquina Aug usta Ferreira, • baixa ão soa..
dipo Jasé Coelho. em peorogação da que ob- dado Attila Augusto de Aguiar.—Prove a .
sua validado de mau do soldado, cá
annexo,a circular do Minist . rio da Fazenda, teve em ia do novembro do armo passado
De tens mines, ao sub - ajudante machinista questao.
n; 7, gois foi publicada, na Mario Ciliciai do
Olyinpin Augusto Monteiro, ene prOrOg içrci
do eirrellto.
da que lho foi concedida em 20 do outubro do
—Solicitaram-so tia. Inspoctoria da Alfaie- anuo passado
Ministerio da Industria,Viação e
ilega, do Rio d Janeiro as mocessarias proviPara residirem no Estado do Ceará perdencia.s n WIlsido de não s orem mais raine..- cebendo o soldo e o valor da ração a as invaObras Publicas
•tidos para trapichos particulares os volumes lid os ma rinhiros nacionaes de 1 3 classe Luiz
contem' ) material destinado ao consuma da Bento Pereira e de 2" clas3e Josa Francisco,
Directoria Geral da Contabilidade
Imprensa Nacional.
ReruimeRtos despachados
Repieri);:c;i10 despachado
—Communic,ou-S3 ao director do Jardim
Dia
H de fevereiro de 1905
Botanica que a remossa. d .) Diferir) fficial
Javalim José da Cruz, ex-faaliSta.--Apre* suspensa por não estar esse estabelecimento senta a sua cakerneta subsidia,ria.
Dr. Vrancisc) Viveiro-o. — Compareça nr
comtomplado na nolaçãa enviada pelo MinisI a secçã ) desta diretaoria,
teria da halustria, dos que toem direito ao
Gonçalves Castro as Conep. -- Idem. idem.
reeebituanto da folha. respanaabilizando-se
Antonio Evari s to da Silva Posam, aposeuMinisterio da Guerra
elle pelas as:igna.turas, cujo paganiento
tardo, por decreto da 10 do correia% do lo-a
pód o ser dispensado por constituir r nda, da
Por portarias de 11 ao corrente, foram gar de machinista de 1" cia S ) da Esande.
'Imprensa, Nacional, a qual taz parte da, rede Ferro Central do Brazil.—Apres aitea.
•
nomeados
:
coita da União, pravista na lei orçamentasua cortai:10 ti) to:11p de serviço extrahida,
Adjunta do delegada d ) chefe do Estado das folhas de pagamento.
Maior do Exercito, junto ao conananao do Go
Directoria Geral da Industrio
RENDA E CONTrzinUTÇÃO n. 3333 TATEMAS NA- (listrado militar, o major do Estado Maior
CioNAE g EXTRAILID.As Dur.A.NTE O EXEItClet0 do Exercia) Antonio Faies de Castro M on37.03.
" repedi:nle de 9 de fevcreixo de 1905'
Secretario
do
comn1ando
do
4"
disa.lela
DE 1001
militar, o capitão do 5 0 regimento d o artiReizda
Pelativamante ao; factos trazidas ao colharia larcos Pradol de Azambuat,
nhecimento dast o 1ioi :Siaria polo da guerra
Imposto de 3 1/2 0/o
ene os aviso. os. 110 e 118, de 27 e 20 da
sobre o capital de
1ZetiÈrviAt mio.; despachados
dez unbro tli anno findo, da recu sa por parra
28.280:000$000
093:30e$OCO
jtuposto de 5 0 f,, sobre
tio commandanto do vapor Lati-crio, tito IN!Oia
11
de
fevereiro
de
1905
03 prenlios superiocebor a borde dantes 31 . 3 beriberi, (lite pr
res a 200$000
520:2n 11$'500
Tenante-cor,-mel Dr. Manool Pereira de saram do bengala pira camin:mr ou (pia
neinaneseen(e3
30:000:000
Mesquita , reconsideração da despacho.— forem carregados e a do medico de borda
1.513.563$-A0
do Vap0r Atagoirs de receber no Estado da
Mantenho o despacho anterior.
Capitão Manoel Liberat ) Bittencourt, ma- Maraultaa o soldado da 5" batallam do infanCandelaria
tricula, no Collegio MiIitr, do seu tutelado taria alameda Alves do Na 'cimenta que, por.
Impo:to de !S ^,',, soLisippo Ferraz.—Aguarde a época das ma- estar ataca lo da beribari, se destinava ao
o capital de
sul da Republica, ao passo que na mesma
triculas.
1.5%3:000000
731:500$0,)0
Senmalo tenente Cornalio Otto Kuhn. aver- ()ocasião foram accoit)s dou s outros do...aa.4
Imposto do 01 sobre
de igual molestai ene circum3tancias idenO s prenlios superiobaçã o) do alieraçaos.—Não ha qu s deferir.
29.00s,0ia
res a 200s90J
foi rojai ado, declarou- o
103:10000
Aliaras Manoel Francisco) de Almeida o tiras ái dO
alumia) Ralo ora) Alexandre Ilesketh, permisministerio terem sido tomadas poosão para, prestarem exam ."33 Vagos. — Indefe- riaancias a respeito, junta á, COmpaild't
Lloyd Brasileiro, (.0 modo a evitarom a, re-ri•lo3.
. 33.112;;(112
Aos ndanle •
eiro
pet:ção
do c ISO3analogcs.
sargento
Candid
)
Acci
dy
do
Prim
• 80.1":00,S000
.
: Bandido
—Decai rotas 3 ao pres'dente da Compa
Prado, abono de meai, etaaa á sua. mate.—
quota pari fiscalização 28.:000$000
Novo Lloyd Brazileia) ter o Sr. Minato p
Quota para expediente 2:00080031 1.193:413811.12 Indeferida
abanco-adjunta Dr. Francisco Bellaaramba resolvido que o; vapores dessa companaja.
—
2.819:10S14:3 relevação de excasso de idade para poder quando em viagem pelas costas do BraziL
Sumula
inscrever-se no conetiva) para modica de recebam a s ut bordo 03 officiaes e placa.;
doentes quo f wein apaosen Latias pelos eaa i
Rio de &moiro, 11 do fevereiro de 1005.- 5' classe.—Indefarblo.
inPita-es, cabendo ao) mesmos -mandtes
Cabo da esquadra, asylado. Pulchorio veO escrivão, Maaoel Augusto Milton.
r:ara da Exaltação, abono de meia etapa a reg) matai :idade dessas requisições.
Esst pe evidencia niia se estondero p orai,
uma fillia.—lndeferala.
Caba de esquadra. asylado, Antonio Cyrino aos vapores da mesma companhia, que)
Ministerio da Marinha
da Silva. GO dias de licença para ir buscar tiverem de navegar um agua; de paizes
sua umnihia. no Estado de Alagoas.--Indefe- trangeiros.—Agradreau-3e ao pro3ident ) da.
'Por portarias do 9 do corrente
Sociodado Nacional d Agricultura a comFoi exonerado o l o tenente Minto Perry rido.
Dr. José NOM 4 Soares, nomeaeI) de me- municação da eleição da sua nova diractoeia.
do cargo de inaneliatO do cruzador Tiradenconstante 1) officio n. 3.878, de 3 do c...ir-tes Pua exercia 1 naorinium onle, sendo nomeado dico adjunta.—Aguarde opportun idade.
Pharinaccutico aaanito João da Costa rente mez.
para exercer o clrgo do secretario e
dante de orden3 do comnundante da 2 di vi- Ferraz, di;pensa do exce)sa (1 o idade para
rder perelleer ao quadro dos pharmaceu40 naval do sul :
Directoria Geral de Obras e Viaçao
Foi nomaado o 1 0 tenente Ma.nool Ferreira, ticos olfactivos. —Indeferido.
Edin
Fabregas
de
Góes.
matricula
na
Esde ',amaro para exercer, Lambem interiPor portaria do -Ido corrente, foram concenamente, o calvo de immediato daquelle cola do Realengo.— Indeferido, em vista do didos GO dias de licença, com ordenado, de,
disposto na lei de fixação d.) forças.
Cruza(lor.
accordo com o ,a l o do art. 2 do decr,•tn nuAntonio José Alvos da N >braga, dispensa taoca 4.481, de 7 d.e março da 1870, ao tela—Por outras do 11 do corrente
Foram concedidas as seauint os licenças: da pagamento de emolumentos da patente graphista da estação de Henrique Gaivão, da
Para tratamento de saude onde lhes c)11- das honras de major.—Indeferida.
Estrada do Ferro Oeste do Mina .), João da
Alzira Mariaalt da Costa, reinclusão do Araujo Sobrada), para tratar de sua situa o.
vier
seu
filho
no
Collegio
Militar,
o
após
a
sua
De seis mexes, na forma da 1 i e á vista d)
parecer de junta medica ao 2 0 tenente Vir- toansaoroncia para a Escola do Realengo.—
Expedie p le de 11 de ferercieo de 1905
Aguardo opportuni•lade.
gula) de Mesquita Barros em prorogação
Isabol Maria da Luz, pagamento das va,nque lhe Ibi concedida em 30 de julao do
Communicou-se a Directoria da Estrada de
tagons que cabiam ao seu finado filho.— Forro Contrai. do Benzil ter sala approvada
anno proximo pass ido;
Do tres IDeZes, na amua da lei, em pro- Provi que ú a unica herdeira.
a minuta do contracto a celebrar-se entre a
Maria Isolai Teive do Rego Barro. fé de mesma estrada e Pestana ia Comp., para
rogação da. que lhe foi cuncadida elll 4 de
outubro do uno passado ao guarda-Marinha officio do seu linadu marido.—Passe-se por serviço de transporte do voalinas da, estação
certidão.
confirmado Joaquim aluricy. ao Norte o (intruja, a domicilio na cidado du
Maria Ignez Xavier Dourado, certidão do S. Paulo.
Na forma da lei e á. vista do parecei . da,
junta medica, para tratzLIUM CO t, atida que constar a, respeito do seu finado pai.—Expedi iase avisa circular a todo
t3-se a certidão.
•
onde lhes convier : • —
dos serviaos que correm pela, Direateria
1 - 1n C3',Uiti - fe á Directoria, da Expediento
1113 f)ti1'a Vedeta! O original do quadro
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ral do Obras . o Viação, solicitando os dados
lUSCOSSariOS CL organização da orçamonto das
llespozas deste Ministario, para o anno de
1900, afim de satisfazer requisição do Minis.
tarjo da Fazenda.
— Autorizou-go a commissão fiscal e administra,tiva das obras do porto do Rio do Janeiro a adsuirir para o sorviço da 2 3 divisão
masina COlnini .s sio a lancha denominada
4l1iithilfle, do pi opriedade do Maanol de Ai• ,iJa Nova.

nomica, a cada individua ,eora urna força,
que exoede de muito á das leis codificadas, o
para a qual Cós Olf,r03 appellamos. Essa
solidariedade a o resultado natural de uma
• longa, evolução das conJiç3e materiaesdo
cambio.
Na base dosa evolução depara-se C3111 11'XI
principio enriournaate individualista, Ao
passo To entra , nós a aut nadado impãe
maltidão acoitar como valores fixas certos
pedaços de metal oa fixas officiaea, o dilua
rocuat-se ab,o'.utain nota em reconhecer um
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
valor estavel em um objecto, qualquer que
s . 'ia Po: Farta.r;ty (11 10 do corrente
Tem um argumento, mais on menos canFuram supprim:dsts
ruary por S. Francisco da sciente, poram, qu parece . determinar até
A linha de
as m .is 11/111/11L3 minacias de suas cancepçãas
Assls r Torojaii, na Rio Grande do Sul;
A agancia de Toaajuá, no Riu Grande do ecan )nicas.
E' que, daatre talas as cansas, só -o proSul;
Foi rodabelacida a linha de S. Vicente a ducts) do trabalho é que pôde ter um valor
E. Fraaoisco de Asais, no Rio Grande do Sul. real e que o equivalente desse producto do
trabalho não rade ser um obecto precisa,
param si :n o ia:ar:aboca:a mto publica do
lacta de que tal individao produziu tal Cousa
e que por esse facto tem direito a outros praduMs que o publico C.1113id:Wa isnaes em
chinezatR ou a ri- valor aos soai. Ou cai outros termos, o equiChina
quez :4,
valuta do pradacto é o credito.
E. na realidade, o dinheiro é substituida
Da n,..ut!e (les Recues extmetarn33 de um
pelo credito, a moeda pela palaese !laia! artigo o sezulute:
•ri y -rodo das riqu szass ou antes das flor- vra ou pelo escripto o o capital p :lo credito
actua:lufado.
iu sas aiimozo.s esta em duas palavras
Semelhante principio é radicalmente
issciaaau o crailit o. Caracteriza-se o systema
• eht aasscacia dos tr s princiai ia 11113 COO- remite da nossa. O intermediario, o valor
• tuem a ba as da vida ocos:uma% occidontal, estava( dos valores não existe. Figure-se um
A renda das capitacs, o salariato e o estalãa patrão europeu que. em vez do pagar ao sou
amararas fias as nao oxislem na firma eu- assalariado em moeda corrente, lhe ti:is ;e
ropéra. O pr:inaira t substitualo pa:a asso- apenas um papel com a sua assignatura, doeia,ção com a collabaração do que fornac eu o clarando (incito trabalhava cm sua casa o
-capital; o seguado, pela campaoticipaaão dos tar-so-ha uma idéa vaga do systema chiam
associados, e o teto:oro, p elo credito. A pro- O papel com a assignatura abra ao assal,educal°, quer seja aaricoll, industrial ou riado, que por CM facto constitua-so assonecessario para obter dos foraannin rrcial, é c matituida .sobro a basoda ciado, o credito
03 objectos de que Car0C0 para
a isociaeão cooperativa, ou entãa, Re o quize- necedores
viver. Participa assim do credito da casa.
rena da caio arasosaia oconomica.Os capitaes, E' de importancia nulla a questão de saber o
4)11, para »ielaor dizer,os nadas de paaducçãa
são fosnaridos por tolos os membros. E to- que elle pedirã em troca do credito. A confiança a que roso a permuta o não a, CXIStnados participam tamb mo do; boacficios.
N:ssas s:ciaçtlica, oi empregados, isso é, eia, do valores absolutos, garantidos par urna
Os que administram os negocios sociaos, são autoridade, alheia ao meio economia) era
Assim, pois, pide-so iarinu'ar o
precisa:acata 03 proprio nay mbras. Traba- questão.
lham para si; são propriatarios C não a sa- aphoriono seguinte: o padre.° muni:imolo
laria.(104. S y inelivintes socioilittlos são cocos — chinaz é o trabalho.
asse principio, parece qui devia
:virilmente psoductivas ; todos os membros
cam 'raia eltactivamen te O gariliam a vida ser atingida a perfeição do ystd:u:1 na supdas prova; da real alada do credito.
coa: gerando. São nocessitriamente solidar:os, pressau
O compromisso verbal torn s u-so a larma orC013 MAL:01 a raimião das forç s activas de
dina,ria das permutas. Ha tsansas yaiOS que 33
todo : os maiubaos o a acção latem:10 .ml- realizam puramente com palavra; o estas
monte osruista de um dellos. em detrimento
da corporação, coastitue uma °transa com- transacç5as, igualmente paaas credita,
a: verbal e quer escrip`sa são verdadeiras
;man a tudas os outros. Ora, como traiçoes qu
que o; bancos descantam.
de ; . a. ordem não podam ser impedidas por lettoas
E' acidento quo, com tal s y stema, a moada,
mandas reprossivas, o laço unico que mantem a unidade da associação é o senti- em padrão garantido é partdatmente
A supposta uoidada
notaria da china, o
meiao da solidariedade.
Nada tão instructivo com o analysar a teci ou In ris exactamente o lia), g, é aatos um
oriaem e o valor pratico deste instincto, que poso e não um valor. O dailielro conserva-se
simples mercadoria, não si nas transacOes
é a lassa de toda a sociedade chinoza, que dos
bancos, Come nas mais poq-senas transAmime a explicaçãa d s sua fotanidavel força
cconornica, e que foi obstinadamenta negado acçias da vi la quotidiana. E' simplesmento
pelos °caldeio:aos, pouco habituados a verem u sa metal que ae veado a peso como a fareinar principio que abso:utaraento lhes rinha ou como o sal. As tu, p As, muda da
vai Ir de aldeia para ali eia ou da dia para dia.
faltam.
As for 'unas chinezas não são mais do quo Não é o dinheiro, é o ore lita, a palavra, a
moral do negociante, que se
o crelito solid trio das assolai:a:5os, livre- propriedada
mente dirigido e explorado cai nome da to- trauanitta133111 mudanç i de valoae sua assidos o; membros por um adininistraslar dele- gnaturo, nas transacç-Oas um papel analogo
aos dos nossas bilhetes de bancos emittidos
gado, o qual aae, sobretudo, aos olhos dos pelo
governo ou sob a sua garantia..
não iniciados, como si Use o dono das forças
Esse systema é, pai s, baseado exclusivaecaaoluicas que administra.
O instiucto gregari a tão poderosa entre os mente em valores relativos, muitas vezes
cliinozes, pôde reduzir 03 phenomenos SOCiMS puramente moraes. Não p )(leria, subsistir
em geral que nellos se observa a um pro- sem que eaes valores — ficticios aos nosblema do psychologia, ou mesma do biologia. sos olhos do europeus —po :sano compre .er
Mas a intor,uogestalo por si só não bastaria pelo menos considerado ; como oxistoat Ys,
sem que o erapara 111120r a sliiariellado, em materia eco- ou em termos mais simples,
._
•••••n
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:dito possa sempre ser do momento considarado acceitavel. Um credito acceito e que
acarretasse perdas para o acceitante destrui-.
ria o proprio principio do systema c, generalizada a desconfiança, tornaria impossivel
toda e qualquer transacção.
O comprador acha-se assim preso em uma
engrenagem que o esmaga, si dona tentar
saliir.
Não pada mais ter credito, o si o não tem,
nada mais posava. Não é nocessa.rio que o
seu credito se baseie em objectos reatosilaastalhe o valor das suas capacidades do troo
bailio.
•
O conhecimento do seu valor mora/ lho
angaria confiança mais solida do que a posso
de objecto matoria res.S1, pordm. não sa.tietaz
seus compromissos monas, perde a confiança
alcançada e C3112 a confiança pardo tarnbem
O credito.
E rara do systema credi tarjo, não lia quasi
existuncia economica possiv el. O facto do
haver accumulado mercadorias materiaes
não o salvará.
Pardiol-as-ha indemnizando a confiança iiludidaados outros; e. o que é mais grave,
nunca mais, a não sor em casos extraordinarios.. conseguirá, obter o credito noceasario,
de modo a poder roliabilitar-se.
Pade-se dizer que não é o capital que produz a força oconomica,, mas a importancia
força activa da homem.
A associaçãa c sa aorativa garante ao individuo o resultai isto das su s capacidades.
Eis o seu verdadeiro papel social na China, o
eis porque a constituição social da China
deve .se considerada como muito superior á,
nossa. A cooperativa realiza o milagre do
offerecar áquallo qu i entro núa seria una
proletttrio a situação moral de proprietario
e a possibilidade de fazer fructificar o sou
capital do capacidades: vive do seu trabalho
o não do trafico do sua, vitalidade que
constituo o estado de assalariado. Depois, na,
propria cooperativa, encontra, além dessa
garantia primordial para com o mundo exterior, multiplas probabilidades de attingir
com suas proprias forças o cicio da hierarchia
econ arnica .
Pado oatrar para a associação sare
levar outra causa além da sou credito
moral. Trabalhará o a parto que obtiver nos lacre.; será empoegada, era amortizar a divida quo contraliiii, vivenda doais,
o principio ti, custa da sociedada. Mais tardo
essas parto lhe constituirão um capital em
credito que o tornara, assaciarlo. Emas partes
serão augmontadas ou diminuidas segundo
o; seus serviços em relação á obra commum.
Quer tenha levada° credito de seus museulog
e de sua intelligencia, ou tenha levado calo:taci que augmentaram directamente Os
tIa sociedade, é cousa absolutamente secundaria, O mais rico ou o mais pobre dependo
na a ssociação, não do qual pado possuir, mas
do que faz. E esto principio tem a sua manifestação suprema na alta adm:nistvação da3
colaeraSivas, onde o individuo do maior capacidado em mataria ecoaomica, qualqtrer
que soja sua origem social, é quem dirige O
dispam do todas as forças concentradas da,
associação, cuja cifra de credito se e:ova a
centenas de milhões.
Quasi todas as grandes casas chinezaa
conhecidas dos europeus são estabeleciment )s; cooperativos, Como prova da sua força
o da sua coliesão, basta-nos indicar o facto
de que seus administradores, aos olhas ;1 os
europeus ignorantes do seu especialissimo
systema, appareconi como grandes capitalistas da uma riqueza, o do uma habilidade
maravilhosas,
As fortunas chinesas não são mais do que
o credito baseado no producto collectivo do
trabalho realizado por individuos syndicados
e administrado4 por alguns membros do
syndieato.

8`str-1-'
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o.Tosé Martins do S o ti z a Estreita, de
5:000.0ã0 ;
Coronel Denendicto Jo;é do Rego, do
Tribunal do Coutas — Scssão 5:00(Y)0;
Angu .to Gonçalves do Vali% d 5•000000.
°Minaria em 10 do fsvereiro de 1005—PredO toibunal ti mia mmi os to neilityld0t
dencia do Sr. director Rodolpian Padillsi,
—Representante do Ministerio Publico, Dr. sponsavois quites com a Fazend t Federal,
$01-1:(10 04 OCCO,SUL'iJS aeThOillaZ Cochrano—Socrotario. COMO Neves, laVrAllda-se no
Presunto; Od SrS. director De. ViVOirOS de cordã.
s commiasortos de 4' classe da armada:
Castro o sub-directores M. da Silva PorPaulo Fran • ise do Oliveira Baeroso, coafilho e Dr. Francisco Machado, no exet•eicio
interino dos cargos de director, este da cementes ao p a•iodo de 12 do março a 30
la directoria e aquelle da 2 s, foi aberta a do junho do 18335. guando em serviço no
corpo do infantaria de marinha •
eassã
Jorge Marque; l'er ' -ira, d 1 do maio a
Relatados pelo Sr. Dr. VivOiros do Castro:
31 de dezembro de 1902, no cruzador-tmpeProcessos
delis .) Tu pLI.
Do tomado do conta:
O tribunal foz lavrar aecordãos fixando em
Dos cirurgiims da armada
De. Antonio Alves da Si' va Junior, rela- 1198814 o alcanco apurado nas contas do
tivas ao decurso de 1 de novembro a o do, primeiro do; di'an c nurniss •arios, e em
dezembro do 1903, quando em serviço na 12$-)51 o do sogundo ; bens a ;sim marcando
prazo de 30 dias; para o respectivo paoaEnfermaria do Arsenal do Marinha do
incuto.
Ladarli;
Do ox-colle&or d is rondas federao; da
Dr. Ismael do Senna Ribeiro Nery, do 22
do abril a 16 de maio do 1904, no cruzador- villa do Arary, no Edado do Maranli "to. Cy*torpedeiro 7'onioyo, e de 22 do aaciiio a 14 imano de Almo:da Chaves, do abeil do 1889
de setombro dO mesmo armo, no cruzador- a 7 ml fovereiro de 18:13.—Neven lo sido recolhido o abanco de 17$900, lixa lo por aetorpedoiro Tvpy
Dr. Eugenio Ernesto Barbosa, d.; 31 da cordão de 6 de maio do 1001, re;olveu o trimatai expedir ao r.lipOnSilS01 provisão do
janeiro de 1003 a 31 do outubro do 1001, is
quitação.
vapor Com mandante Freitas.
Do ensarregado do serviço de localização de
Dos e immissarios da armada,
• Do 2ft CIMA() João Carlos dos R-i., no pe- immiarantes no E.4ado Param"), eagenh siro
riodo do 1 de janeiro a 31 do dast-abra do Candido Feri-eira d 3 Abreu, relativa; ao em1903, em quo s o• vitt no deposito do Coa-unis- prego dado ás importancilas reeobidas por
con ta do crealit ) aberto polo decreto n. 2.731,
Bailado Geral da Arma-la
De 3" ciosas Manosl Soaroa tia Cun h a, do de 9 de dezembro de 1807.-0 tribunal delib.3rou que se oficio ao Ministerio da indus1 de jansiro do 1903 a 15 do sstombro
1904, na enformaria da boriberie is de Copa- trio, Viação e Obras Publicas solicitando
que itg linne si foi approvado o moa:soim° do
cabana ;
De 4' classs Carlos Augusto de Almeida, despoza, na impa:alicia de 60$118. que, no
do 26 de rnaio da 1901 a 1 de outubro de procesas, constitue saldo a nisur do responsovei.
1902, no corpo de marinheiros naciona,es
De 5 classe Joaquim Pinto do Fritas, ta;
Aviso n. 315, do Ministorio di Marinha,
1 de janeiro a 30 do s t onbro de 1004, na de 24 do dezembro ultiino, remettendo uma
Escola de Aprendizes Marinheiros do Es t ado cópia do termo de carga de diversos olaectos
tia Parabyba
omittido;no invero.ario de entrega do comDo pharoleiro Manool Romão da Silva, do mis-toá ) de 4" clas:e da aill1"4 . 11, Igniteio Au1 do julho a 31 de dez3mbro de 1901, nu gusto Linhares, e que foram eonsid srados
pitarei do Santa Luzia, Estado do Espirito como faltas encontradas no pr000sio do
Santo ;
tomada mie suas cantas no pie-iodo de 1 de
Do patrão-mtir do Arsanal de Marinha do outubro de 1901 a 5 de stembro de 1003, em
Rio de Jansira Baymundo Nonato do Car- que serviu no couraçado Deoduro, pelo que
valho, do 28 de dozombro de 1899 a 21 do VCrinCa- S'O ficar o alcanco do referi d i comm isigual nsez tio 1904
sario reduzido do 121$103 a 58401—Nã haDa ex-a.gento do Corraio o Tingua, no
vendo si lo a prova apresentada em tempo,
District° Federal. D. Atina da Cosa Rodri- ante; teu Io-so conf irma..lo oro ;pon :ave( com
pies, de 16 do junho de 1902 a 16 d3 abril o alcance apurado, que recolheu, obtendo em
do 1001;
conselit meia a tu:cas saria quitação, resolveu
Do ex-thesoureiro da Caixa Eeonomica do o tribunal que sO nudianto -recurso de reEstado do Rio Grande do Sul Manoel Gomes visão poderá tomar conheciamato do doPari-eira, attinentos ao periodo de 3 de maio curnonto de qae se trata.
tio 1875 ai) de abril do 1807;
Do proscripção
Do ex-administrador da Mesa de riendas
Do cominissario do 4' clas-te da armada
Fedt3i aos do municielpio do Violino, Estado
do Espirito-Santo, João de Paula Momos. do Carlos Augusto de Alm sido, relativas ao
tempo tive n•rido do 15 d ; agosto mio 1880 a
'janeiro de 1894 a 31 de dozembro de 1898;
Do ex-e;crivão da extincta colleeforia de lide jimbo de 1800. em que e aes-e servindo
rendas federmos da capital do Estado de na Escola de Aprendizes Marinheiros da
Ooyaz, José Auousto de Azeredo Coutinho, Bahia.
ale 1 a 26 de janeiro de 1893;
• Officio n. 1.239, do Ministerio da Marinha,
Do ex-administrador das patazias
de 13 de julho de 1904, transinittindo uns reAlfandega do Rio Grande do Norte Antonio querimento em quo o commissario do
Cl itnaco Rod ri autos Machado, de 17 do dezem . 3' classe da armada JosO Elizeu Ces:nio de
bro de 1896 a 24 de setembro de 1897.
Almeida pede quitação attinento á sua reDos encarregado; da construeção de açude; sponsabilidade nos period is de 16 de fevec rampas no Estado do Piaully como re i- reiro a 17 de agósto de 1886, em que serviu
ponsaveis pela applicação dos ade
anta.mentos na extincta Escola do Apasndizes Marinh M•os
que receberam em 1893:
de S. Paulo, e de 1 de Janeiro de 1888 a 1 mie
Tenente-coronel Manoel José Ruben de março de 1889, ein que teve exercicio na do
•Dlaceilo, do 5:000:5000;
Permunbuco.
Salomão Lustosa, de Brito, da 4:000000;
O tribunal considerou- dirimida, por pre•- Cemento do Souza Fortes- Filho de
Seripção, a rasponsabilidado do.; alludidos
000$000; ••
r• Manoel da - Costa Teixeira, • do 6:0008000 ; oommiss trios, im4 . termos do a,ttt .. 219 da
Eracatu Ribeiro Gontativois, de 9;00000; decreto n. 2.400, do 2.3 tio dez :MbrAi do 1896,
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Do tomada de' contas e prescripção : • •
Di ex-thesoureiro da Estrada de Fe o
Baturité José Antonio Moreira da i; coa,
comprehendidas nos exercício; de 1877, 1871
a 1802.-0 tribunal julgou o ex-thesoureira
quinto quanto aos exercicios de 1801 e 189,
e dirimida, por premripção, a sua responSabitid ale, a contar do inicio da respectiva
gestão a 31 de dezembro de 1890.
De prestação de fiança:
Do agente do C irisado da Paraltyba da Sul,
Estado do Rio de Jan ;iro, José Quirino do
Souza, Motta. de 3:000$, ons tres ap 'ficas da
divida publica, pertencentes ao Dr. Alberto
do Faria
Do fiel de aromem da Alfandeaa do Rio
de ,Janeiro Aydano de Seixos Martins Torro:,
do 6:00)8, em titules da mesma especie, depositados por José Maria Barb sa.
O tribunal, attendends a que os referldo3
titulos garantem a ge4ão dos responsaveis o
de sous prepostos,julgott doo :as e onlic.eutes
as fianças de que 80 trata.
— Relatados pelo Sr. sub-director J. tf,
da Silva Portilho
Ministerio da Fazenda :
Avisos :
N. 12, de 7 do corrente, traismitfinIo o
decreto n.5.451, de -1, que abe
oe o cred. t (lce
10:000$ para pagamento das desp szas extraord modas feitas coza o serviço de lançamento dos impo:tos de industriai e profissões
e de revisão do de pennas d aatta.-1) tribunal ordenou o competente registro.
N. 14, do 8, consultando acerca da aio a'titia do credito de 40:400, para execução da.
tabolla que acompanhou o dt• cret ) n. 1.3"
de 23 d ; dezembro de 1001, rei:solva ao ouginonto do p s mal, quota; e material da
verba 13 3— labora'.orio Nacional do Analyses
na Alfandeoa Capitil —do exorcicio de
1901.-0 Cribunal foi de parecer que o credito 012 ser 1 at,alatento abe .to.
Informaçies da soginala sub-director;a da
Con .abil dado do The,ouro Federal:
Do 17 de novembro do animo proximo passado, sobro a c incosaão á D lo sacia Fiscal
d .) momo Tlaisouro no Estado da • Bahia dos
aratu ms do 137$118. cru oura, p 5078-7, em
me ooda-pa p ol. para ti ;sana da verba 31', d
exercici do 1901, com a r aaitatição dovida
aos cr atores c instais .135 da relação animxa
ao officio n. 138, da lucila dolo:acha de 31
de agosto mio afino findo. — O tribunal ati;oriam o registro da distribuição dos crodit
(13 137$118, eu omiti, e 507;:. 3e.7, em paul, u
rocus0u-o á tio tio 17:942, nesta ultima o:peei por s3 achar pio cripta a parte da divida em tal importando.
De 21 e 23 de janeiro o corrente armo, rolativas ci conesssm, it conta do exercita° da
1010)10,
111707c2 (10i01. :is:Dologac l a Fiscal no Es adi
do Santa catiarina para deripaaS da
verba 4';
Da 1:090$ á ao Estado do Maranhão, idola
da verba 3';
De 703e089 ci no do Rio Grande do Sul,
idoin da verba 28";
Do 1908775 á no Estado do Pie nambuco
de 9238141 á, no do Rio Grande do Sul, ideia
da verba 30";
Do 17 e 28 do dito moz, relativas á transforeacia para o Thesouro Federal das quantias de 73:757$55G e de 5:000S, proveniente::
dos saldos d creditos distribuid is as Delsgacias Fi scaos nos Estados da Balda. Sã'
Paulo, Paraná e Sergipo a conta da verba
20' afins de ter lugar pelo referido TItosoura.
o pagamento de despezas dessa verba.
O trilinnal autorizou' o rolista) da distribuição do* eruditos 9 da transfereneia dos.
referidos saldos.
'De 23 e 21, attineutes ao •nagamonto.,•pok
verba—Exeroiciosr findos-alas (amuas;

Doma:ajo 1 2
Do 12:349S500 e ..13:00$500 a Companhia
Cantareira o Viação Fluminense, do fornecimentos feitos ao Ministerio d s Guerra nos
anilo) do 1894 a 1902;
-Do 9:107$308 á, Companhia al ;nanica e
Importadora do S. Paula, do larnecim ;atm
á Estrada do Forro C ;atrai d) lirazil em
1903, annullada igual importancia no cridito distribuid o á Doi og,acia Fiscal no Esaale
do S. Paulo para °acorrer a ess o pagam
O tribunal foz registrar as despezas da qu 3
ao ;rata.
DO 24, referente ao paga •nento, pola citada vorba, da quantia do 6:185;5112 a D. Errn ;linda Gonçalves da Silva, de 'anisa • s do
moio-soldo e mont opio a partir da 28 de fev !roa.° de 1805.-0 tribunal couverton em
diligencia o julgamento para o atreito do
solicitar a r nn ossa, do processo relativo á
CJUC.3 • S50 das p msõos.
Proe ;ss s do concassãu :
De montepio civil :
A D. Joaquina de Sampaio Costa, viuva
do aanann ono da Administração dos C:n.1.0103
Districto Fod;ral Froderico Pereira da
Costa, na imi»rtaocia anima,' de 4334;333, e
saus filhos menores Fredorica, Hort ;ncia,
Rasina, Palmara, Isaunia o Olga, na de
74222 a cada urna.
Da maio-soldo : •
A's namoros Julieta`e Marlotta, de Oliveira
'acues, filhas do finada general de divisão
graduada o rof amado do exercito JosO Corrêa Talle3, na importancia, mensal da 150$ a
cada urna ; apostillas lançadas nos fiados do
moot Tio para a percepção monsid do mais
naa333 pela reversão da pensão que deixa
410 ::("!,' abonada a sua mãe D. Maria aosa do
Oliveira Telles, que contraltiu sogundas
nupcias e era cujo titulo foi por osso motivo
lançada a postitla para o etre:to de reduzir' se a 200$ monsaes a pensão adio mencionada.
O tribuna/. attondendo a que foram no
prwes>0; observadas a; dispo4ç53s em vigor,
;iodam: legal a concessão das ponsae; e devida :ftlnelle feitas as referidas apostillas.
Do montepio civil
m Jnoi•es Anui. Maria e Djanira, irmãs
do amado telearaphista ds 4 1 elas .0 da 1;
partição Geral dos Telegraphos Abdon da
Costa Dona, na imporatucia, animal ti;
224222 a cada mima;
A D. Maria de Dou A An Irado Guimarães,
viuvo, do porteiro aposenta lo da (adiada
Thesauraria d Fazenda da Estalo do Paraná. Francisco Libanio (;ui mar 2:4 na importancia annual do 100a592, e a s ais tubos monovos Josa, Limara, Marb e Ermolinda, na
do 25$148 a cada um;
A D. Symphorosa. do Sonna o Oliveira,
alava. do car • ;iro do 2" class o da Administraeaa dos Correios do Esta, lo do S. Paulo
Dan 'dieta do Oliveira Branca na Impartaneia annual do 366 66I3, e a sua filha menor
Maria, em igual bulo:Manda
A 1). Camilla Loopoldina do Barros Silva
Stockor, viuva do oporario de 1 3 classe da
officala da Ropartição Geral das Telegraphos
João S'Aclur, na importancia annual do
1:200$a3a
A O. Theotonia Maria Mondes, viuva do
aelegraphista da 23 classo da RepaKição Geral das Telographo:s Manoel Accioly San tiaao
Ramas, na imp irtancia animai do 1:2G6$666.
Dc mout ;pio da exercito
A I). alafahla da Camara Noronha. altiva
410 capitão Francisco de Paula Noronha, na
imi)orrancia, Mensal do 100;3000. De iii ao-soldo e montepio
. A D. Beimira de Menezes Monteiro, viuva
do ganotaal da divisão gradnoula -o refna
lua lo -do ex »aia) Benjamin Pereira Montoira.,»ai iniporialcias.:Monsacs de 225$ e
4000e*.; •

DIARIO OPP/C/AL.
• A D. Carolina Marques de Mello, viuva do
coronel do exercito ',opa Ilenriques do Mello.
na importancia mensal do 300a em cada
titulo.
O tribunal. attandondo a TI o foram nos
processos ob servada; a; disp aições em vigor,
julgou logal a cancossao da) pensaies, registrando-se a d3spoza do que tratam os pareceres.
De montepio civil
A D. Maria Argemira Paranaguá Moniz,
viuva do d aambargador aposontado Serafim afoniz atarraco, na, importaacia annuaa
de 1 • 000$ e a sou titilo menor Alfredo, em
igual impartancia. - O tribunal, considerando legal a c ;acossa:a mandou registrar
a despeza e (iniciar a • Thes mro Federal
afiai de rectificar a classificação feita da
mesma d •sp •za.
De apo:eatadoria,
Ao agente da l a classe da Estrado, de Ferro
Central do Brazil José Henrique andu,
com o vencimento animal de 2:778$074,
proporcional a 2,O anus e 16 aias de serviço
público.-0 tribunal converteu em diligencia
o julgamento, ano do requisitar a reMOSin
do poocesso do ame:essa() d aposentadoria
ao Dr. João Cockratt de Sá. Pereira de
Castro.
Apostilla lançada no titulo, por ceotilão,
do encarrogado do c .a:datara) Centro «Commarcial» de S. Paulo, da Estrada, de Ferro
Contrai do Brazil, Palro Ant cii; Fagundes,
na qual se declara que é de 1:094$612 o vencimento animal que compete ao inactivo,
carrospondonte ao cargo do bilheteira da
dita estrada, visto contar 22 ano is, quatro
mezes e 24 dias do serviço publico, e não de
1:05S$333, com) se moncionou no mosmo
titulo.- O tribunal deixou d3 julgar legal a
apastilla por achar-se prescripta o direito
do inactivo quando apresentou a sua ¡acta,mação,
ministerio da Marinha
AViS33ns. 1.902 e 83, de 31 de outubro do
armo passado e 18 do mez findo,solicitando a
concessão dos ~ditos de 8:501$510 á Delegacia Fiscal d • Thesoura Federal no Estado da
Bailia e do l20a á no Estado do Santa Catharina, para despezas das verbas ll a e 191
do exercielo de 1901.- O tribunal fez registrar a distribuiçãu das credito.
Ministeria da Guerra
Avisa n. 12, da 10 de janeira ultima, sobre
o pagam meto, pela con s ignação n. 3 da
verba 15, da quantia de 2:643a500, á Companhia Cantareira e Viação Fluminense. de
transporte de tropas, realizado por conta do
Ministerio, durante o atino findo.- O tribunal ordenou o registro da despeza na importando, de 2:deQ;:100, e recusou-o á de
3l$400, comprahendida na reluisição sob
n, 10, por ser duplicata da de n. 15.
-Relatados pelo Sr. sub-director Dr. Fran
•
caco
Machado:
Ministerio da Induaria, Viação e Obras
Publicas - Avisos
N. 2, de 21 do janeiro findo, toansmitt indo
a cópia do termo adlitivo ao contracto celebrado com o era;calleiro Thomaz de Aquino e
Castro, parwestabolecimento e exploração de
linhas teleplionicas entre esta capital o a
cidade de Santos, em virtada do qual ficam
alteradas algumas clausulas da.gse cara/acto;
N. 359, de 6 do cor:anta pedindo o pagamento á conta do credito aberto pelo decreto
o. 5.435, de 17 de janeiro ultimo, da quantia
de60:8269955, ao engenaeiro Alfredo Novis,
a titulo de indemnização motivada pola redacção de 25 aa, no; frete; da Estrada da
Ferro do Baturita, de acanalo cena o decreto
n, 3.68:!, do 19 dó afilho de 1900.; .0 tribuaalaaalemnu o reaisaradaaeontialcto
- • - • a. - •
o dá ac for Ra da ;Ma,' ' • '
•

eaverelao -
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. M i nisterio da Justiça o NCZOC103 Interiores .
-Avisos
N. 113, de 10 de janeiro ultimo, com a
Cópia do contracta cel obrado pelo direc i,or daa
Escola Nacional de Bailas Artes e »n o professor Au g usto Girardet, para regencia, duraate o armo lectivo de 11-#05, da cadeira do
gravura do medalhas e pedras preciosas
N. 196, do 12, solicitando que se faça
annullação do salda de 3:363$380, existento
no credito de 9:000$, concedido á Delegacia
Fiscal do Thasoin•o Fedora,1 no Estado na ..
Bahia, para il apezas da verba-Soccu•ras
publicos-do exereicio de 1904.
O tribunal determinou que seja registrado
o entrado, o se proceda á annullação do
alludid ;saldo.
N. 173, de 14, atila:alta a despeza, a conta.
.da verba 371, do 19:624a676, com a indemnização ao director da Policlinica Geral do Rio
da Janeiro, Dr. Josi Cardoso de Moura lirazi!, do igual quantia por olho applicada ao
pagamen; o de uma factura de material fornecido ás obras do adindo do mamado estabelecimento, em dezembro findo
N. 307, do 25, relativo á concessão at Delegacia Fiscal do Thema:ai Feloval no Estado
de Pema:Muco, do credito de 30:000a, aborto
polo derroto n. 5.923, do 9 do mesmo mez.
O tribunal ordenou o registro da despeja •
do 19:621$070 o da distribuição do alludido
credito.
N. 30, de 27, concernente ao pagamento,
pela verba 21, da quanta, do 203$ a ROdriguos ia Comp., por impressão de bolotina .
de Demographia Sanitaria em dezembro proximo pa ssado. - O tribunal recusou registro- .
á despeza, em vista do disposta no art. 27
da lei n. 834, do 30 do dezembro do 1901.
revigorado pelo art. 27, nlinea c, da lei'
n. 1.145, do 31 de dezembro de 1903;
N. 369, do 1 do corrente, requisitando novamente o pagamento do diversas coata4 da
fornecimentos ao Ilospicio Nacional de Alienados, no total de 1:955.a700, a quase referiu o aviso n. 3.640, de 9 do dozembra
proximo passado, correndo a despeza pela,:
coa siguaçõe.s da verba 20, indicadas nas ditas
contas. -O tribunal converteu o julgamento
em diligencia. afina do solicitar a remessa
das contas devolvidas ao Mini;terio, em virtude do despacho de 23 do citado mez da
dez ombro.
N. 363, de 3, declarando, em resposta ao
ao officio do tribunal n.13, do 30 do maz ant ;rior, qui; da importancia, do 2.168:018$120,
do impostos do industrias o profiss5os e da
toansaassão do propriedade arrecadados pela
lt oc ;bailaria (tosta capital nos mezes de .
outubro a dezembro ul timos, deve ser distaibuida apenas a do 1 .934 :3425313 Noa despe- .
xis do - pessoal -- das verbas la a e ;_aa da
exercido de 190L-0 tribunal mandou registrai' a de speza especializada do 1.984:31043,
por distribuição do credito ao Thesoura
Fed oral.
N. 371, da mesma data, p alindo que saia
pasta no Thcsouro Federal, á disposição do
secretario da Plead •nela da Republica, a
quantia de 100:000$, consignada na verba 3"
do orçamenta de 1905, afim do occorrer a
daspezas com o respectivo palacio.-0 tribunal fez registrar a mencionada quan tda como.
credito distribuida ao Thesouro Federal:
N. 384, idem, enviando, por cotim, o de- :
ereto n. 5.443, de 30 de janeiro findo, qua
obre o credito oxtraordinario de 31:889350.
para attender ao • pagamento de despezaa .
com o serviço do exames de preparatorioa
que se efiactuaram extraordinariamenta em
novemb:o c 'dezembro de 1004.- O t: ibunal
deu registro ao credito para vigorar no ex-,
areiem de 1904.
. -Ministerio das-Reboarias Exteriores
Avisos. um, 39 e 15, de 20(10 ano/. Iludo, pe.diudo que, pot couta . do credita . abe'rto pela,
i
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decreto n. 5.374, do 25 do novembro d 2 1001, do fornecimento do gaz ás delegacias do
Medicamentos novos-1t cellotropina.
s(a'am distribuidos 1 Dolegacia Fiscal do modo, durona: o 40 trinoostra do anil) fin lo;
Medicina pratica-O azul do methyleno
N. 415, da 6 do corrento,idom da 3:533.870, contra a diarrhea dos tisicos-Contra a neThesouro Fodera,1 no Estado do Amazonas,
os creditos no total de 9673740, em moeda- da folha do possoal da lus:Ititto Sorothe- vralgia intercostal-Contra as colicas coar
napol, para daspezas do qua trata o masor) rapica Federal, durauto o mez da janeiro meteorismo.
(im ) ;
-.secreto, com o pa gamento de gratificações
Varia-A prop mito do aicool-alimento„
N. 422, da mesma data, id nu do 8:6983100
Prophylaxia Internacional.
devidas nos d' ias 30 o 31 do dezembro aos
diversas, da fornecimentos á Inspactoria.
Boletim Damogi•aphico.
funce:onarbs da. ,; C0111111 1'0S de policia do;
torritorios neutralizados do Alto Puras e do Is damonto o Dosinfecção, durante o mez
Permutas.
Alto Jard..-0 tr.bunal autorizou o registro da dezembro ulárao •
Revista Comntercial e Financeira. Anno XTO
N. 420, da 111 3 3ma 'data, idon1 di 38$100, n, 482.
da distribuição dos creditos.
jit'gada comprovada a applicação das da folha do pagamento do um dia do traTraz excellentes artigos constantes do sese.2,. uinte; quantias, reit). pelos responsa.veis balho ao madieo o á, tripulação da lane'ia guinte summario
abaixo indicados, por eoata, do aduano em sarviço na visi.a, do parti, em d )zombro
Convonios Commarcia.es-O Trust d g piloso
tilam
no int que r acobram:
plioro.- O emprestiino externo da Bahia.
N. 297, de 25 do ;moiro, idem de 33*750 - Estalo do Alagoas - Bolha iniciativa
D: 4:738:08 p diractor da BibIatIreca
Nacional, com d Nonas (13 pr)mpto paga- á Companhia Novo' Lloyd 13razileiro, de pas- - Municillos lorazileiros - Itacoatiaramonto, nos 111^7.0 3 It 3 outubro a dozembro do sagens c meodi das par ordem deste Miais- JOié do Patrocinio - Estado do São Paulo
talo, no aatl 'iraxim), passa
anuo proximo passado;
- O recente cinprestimo- Sello adliesivo
Miniatorio das It ilaç5as Extarioras:
.D3 303S polo porteiro do Obsorvaaaria do
- Industrio nacional - Fabrica de papel
Aviso n. 46, do 4 d) em: rente, pagamento em Minos-Xarque do Rio Grande- A safra
fio 63 Jon :iro, cum d aspozaa miadas dad 21:3$ a Leuzingar Comp., 6 objact)i: - Estalo do Paraná-Senão aoricola.-Assuranto o 20 sem :sia.) do 1901;
Do 9:8123337 polo diracaor da Policlinica do expediente raro :cid); á Sia:rataria du Es car brazileira- Conferencia. a ssucareira. do
Gorai do 11i) do Jon iro, com as obras do todo disto Ministerio em novembro o de- Pernambuco-Secção de Seguros- Registro
edificio (lasse estabelecimento em novonobra 23mbro ul tintos.
de incendios-Xlinas e Bahia- Echos do exMinisterio da nuarra- Avisas:
d !zomba) ultimo; modificado o dospaeho
terior-Noticias dos Estados-- Varias inforN. 59, de d janeiro, pagamento de mitoões- 8 :ação corainereial- Marcado do
do 27 do • an iiro ultimo, para o olrát) de
julgar a comprovação das despezas a que se 11:710:a.I00, a diversos, do foro wimentos á caré-Fundo; publicas- M ivimento da. bolsa
rofera o aviso n. 165 do Ministorio da Jus- Int:hol.:nela. Geral da Guerra, no exercido - Balanços bancaria- Avisos - Anuncio:s.
tiça e N lgocior Int :duras, d 3 13 do mesmo da 1901:
I,e Bresil-25e aonde a. 1.015- Contém o
N. 50, da marna data, idem do 300O a seguilite summario
3112Z, até aqui )11a importaneia, a quanto
D.
Anna..
Aloxandrina
do
Vaaeoncen
is,
dos
,nto
feito.
muda. o ailoantam
Nitro Courrier do Rio-Lo proca da
Ordens do paramento, sobro as quaos aluoueis relativas a os mozes do outubro, no- ditieux. -La, politiquo extériouro da Brésil.
proferiu despacho de rogi.stro, em 11 do cor- vombra o d:zoinbro de 1001, da. casa °o- L'entente entro lo Brés.1, l'Argentino et lo
rente, o Sr. Presidonto deste Tribunal:
cupada pelo chefe de p:uarmacia, do Hospital Chili.-Poli tique da pais.- L'a.lfernikoe
.Ministerio da Industrio, Viação o Obras Central do Exiireito;
choinin d: for de Paraná.
N. 14, da 11 de ;an)ira, idem de 1:66-1835
Publicas
E(31103 de partout.
a
diversos,
de
fane:Ou-tontos
a
varies
estaAviso n. 330, da 3 do corante, paoaPia a-Pacili oia.-Répub l iqn e Argentino,
mmt o de 12:000 á Companhia Rio de fa- belachnontos disto alinisterio, em 1001;
- Chili. - Equatour. VeneN. 32, do 24 do ja.n :iro, idem do 2:1713510, zuala.
veiro City Loprovements, polo serviç) de
consarvação das galerias do moias pitu, to:, a diversos, idem, idem.
LCS EtaIs Boésiliens- District Fedéral.durante o 20 &ilustre do autuo proxiino
Baldoo-Minas (3erou.- Pará, -Parallyba,
passado.
do Norte -Ri ) Graidn da Su!l.-Sam Pauto.
Useola Polytechnica, - Os Sra.
.Ministorio da Justiça O Negocias InterioR iviie fina
-M trclals do Paris, LonDrs.
Antonio
do
Paula
Feitas
e
Otto
do
res-Avisos
dr 4, Rio da Jam ,iro.
Alencar
Silva
e
os
alamos
do
curso
do
eageN. 369, de 3 do corrento, pagamento do
AVi.3 finoncior.- EmpruntoBrO , Iliea 5 0/0
2:1783125, das folhas do pessoal subal- nharia civil, partirão na seaunda-foira, 13 ISM.--Etat d 3 Minas GC.ned-Einprunt 5 0/0
terno da Casa da Detenção, no moz do ja- do c )rren te, ás 10 loiras e 20 mioutos da
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Directoria do Meteorologia da Marinha - Repartição da Carta hlaritima -- Resumo meteorologiou e,
manctico do dia 10 do tèvereiro do I905 (wxta-0dr:i1.
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762.61 21.0 18.10 81.8 Nublado
Encoberto 31.0 21.6
Incerto
Aragem
Variarei 31.4 24.'7
790.71 29.2 21.02 83.0 Nublado
Capital
SSE
Incerto
Nev. termo baixo
21.2 18.6
762.09 :0.0 16.03 98.0 Nublado
13a agem
S. Paulo
Máo
Incerto
Chuviscos
NW
1
750.88 21.3 20.85 92.2 Nublado
Santos
Muito bons 29.8 23.6
Incerto
Chuviscos
WNW
Calma
759.00 21.8 21.69 9:3.0 Nublado
Paranaguá... .
Muito bons 28.8 23.2
Sombrio
NE
Aragens
28.0 17.3
790.90 20.2 14.98 85.0 Nubtailo
Boni
Curitylia.... .....
Bom
31.0 20.0
701.11 20,0 11.10 81.0 Quasi limpo
Aragem
Assuncion (x)
7
7
s
Posadas (x)
759. 10 21.0 18.48 81.0 Quasi limpo
Aragens
7
4
33.0 18.0
--•
SW
Florianopolis
-Aragem
759.17. 22.8 17.01 82.8 ()miai limpo
" 28.1 22.8
Bom
Muito bom
N
Aragem
750.00 25.0 16.01 68.0 Quasi limpo
Corrientes (x)
32.0 19.0
T
4
---SE
Daqui
758.38 21.2 17.62 78.0 Quasi limpo
Bafagem Muito bom 33.3 19.2
Muito bons Nev. (anuo baixo
N
Porto Alegre
Rio Orando
755.58 21.5 18.8 . 1 82.5
Calma
31.2 20.8
Limpo
Claro
Muito claro
Cordoba
Rozario
Mendoza (x) ...... 791.00 25.0 11.07 17.0 Quasi limpo
32.0 19.0
?
t
SE
Arage In
Buenos Atros (x)
759.80 21.0 13.28 60.0 Quasi limpo
1
Bom
30.0 19.0
N
Aragens
Bom
OTA ao meio-dia - Na Capital o tempo se conservar s variarei.
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sioven hontem á noite.
.
_. _
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,. 415'M --. Ás . notas
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Observatorio do Rio do Janeiro - latim meteorologia° - Dia 8 de fevereiro de 1905.
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Temperatura: nx,isi r.t.t. á 1 h. da tarde, 310,0 ; minima, ás 4 h. 3/4 da manhã, 21 0,7.- Evaporação em 211 oras, 3.7.-Ozone: ás 7 h. tu., O -

ts

7 h, u., 0.- lioras.Je insolação : 10 h. 25

O oxydo do t:Li-b...bono-A Aca41emia das Sciencias, de Pariz, occupou-s
em urna das primeiras sessões do =passado
de uma communicação interessante feita
velo Sr. Armaria Gautier, sobre o oxyde de
carbono.
Apresentando um a.pparelho inventado
velo Sr. Pécoul, do Observatorio de Mootsouris, e pelo qual se pôde conhecer c mi
Focisão o gráo de oxydo de carbono coatido
na athmosphera de uni determinado espaço
- o Sr. Armand Gautier assigoalou o perigo
que pede fazer correr, quer a adultos rmnidos em grande numero em um local, quer
aos alumnos das escolas, a presença de unia
grande quantidade de oxydo de carbono desprendido dos bicos do gaz ou das f igões.
Segundo as observações deste sabio chimico, esse oxydo é perigoso, a partir de um
centesimo-millesimo-motiva, deres de cabeça
ás creanças das escolas-e a partir de tres
centesimos-millesimos torna-se muito perigoso. E' preciso que elle não vá além de um
millesimo, na athmosphera de uni compartimento,

sos até ás 4 horas da manhã, cartas para o
interior até ás 4 1/2 e ditas com porte duplo

- Logar importante °ocupa esse precioso
producto na pharmacopéa. Provém de um
arbusto originaria de Oregon.
Do Portland, que é o porto principal desse
Estado na costa do Pacifico, furam exportadas no anno passado não menos de 500 toneladas dessa casca para a Europa, segundo o
relatorio consular inglez. A descasca é feita
do maio a agosto. Terminada essa operação,
fazem seccar a casca ao sol durante quatro a

cinco dias, depois a, empilham em sucos e a
exportam,
Nada pois de penoso ou do custoso tem
esse trabalho. E querem saber quanto vaio
no paiz productor essa casca, que constitue
a ma,teria, prima de todas essas pillulas qui;
tão caro nos vondma ? Em maio de 1903, em
Portland, a libra ingleza ( 433 gram. ) de
caseara sagrada valia apenas 20 ceotimos ;
em setembro, porém, subiu a um franco.
houve, porém, superproducçãoal 3 modo que,
em principias de 1001, havia descido ao
mesmo preço. Essas cifras são officiaes do
relatorio inglez sobre o commercio do Partiam].
O lucro na venda das prepa,rMões em que
entra a cascara sagrada ("3 verdadeiramente
tsorprehendente.
Correio - Esta, repartição expedirá
inalas pelos seguintes paquetes :
hoje:
Pelo Martipy, para Victoria, Ponta da Arêa,
,Pahia, Estancia, e Ara.cajú, recebendo impres-

Nacionae.:

até ás 5.
Pelo Cano', para Aracaty, recebendo impressos a,té á3 3 horas da manhã, cartas para
o interior até ás 3 1/2 e ditas com porto
duplo até ás d.
Pelo ribicr, para Parana,gul o Antonina,
recebendo impressos até ás 2 horas d I manhã, cartas para o interior até ás 2 1/2 e ditas com porte duplo até ás J.
Pelo G 'tasca, para Santos, Param:gol e
An tonina, recebendo impressos até ás 7 horas
da manhã, cartas para o interior até ás 7 1/2
e atas com porte duplo até ás 8.

3!)
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Estrangeiro s

:17

Do sexo masculino
Do sexo remiaino

15
:17
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Mai0P03 de 12 annos

Menores de 12 anno;J
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Indigente,:
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RENDAS PUBLICAS

- Amanhã :

ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO
Pelo Alagnac, para Victoria e mais poftos
do norte até Manáci;, recebendo impressos até Renda dos dias 1 a 10 de
ás 5 horas da manhã cartas para o interior
fevereiro do 1905
.493:812$203
até as 5 1:2, ditas com porto duplo até ás G
do dia 11:
choobjecto: para registrar até ás 6 da tarde de Em Idem
219:052.5742
papel..

Em ouro. ,,

-=

A casca da caseara sagrada

Obitaa-rio- Sepultaram -se, no dia
de 113Vele;ro de 1905, 37 pesí..,'oas, sendo:

76:251$840

295 :3015582
295:

Pelo Ti,if)retto, para Santos, recebendo
2.789:1165880
i mpreesos ate á 1 hora da tarde, cartas . para
o interior até á 1 1/:?, ditas com porte duplo
2.431:163$707
abe ás 2 e abjectos para registrar até ás 12 Em igual periodo de 1901.
da manhã,
RECEBEDORIA DO RIO DE JANEIRO
Pelo Pviclease para S. João da Barra, re1?enda do did 11 de fewreii-o dc 1005
cebendo impr.° 3S0 3 até án 11 horas da manhã, Interior
30:265$103
cartas para o interior até ás 11 1/2. ditas
Consumo
com porte duplo até ás 12 e ob;ectos para re•
2:280000
Fumo
gistrar até ás 10,
7:860000
Bebidas

..
Calçado
Perfumarias._
Especialidades
pharmacen
ticas
Conservas.•..,
•
Chapas
Tecidos
bendo impressos ate ás 2 horas da tarde, car- Registro
tas para o exterior até ás 3 e abjectos para
Pelo Nile, para Santo,. Rio da Prata, Multo
Grosso C Paragnay, recebendo impressos até
ás 11 horas da manhã, cartas para o interior
até ás 11 1/2, ditas com porte duplo e para o
exterior até ás 12 e obectos para registrar
até ás 10,
Pelo Canm5o0ge, para Buenos Aires. rece-

registrar até á 1.
Nota - Saques para Portugal o vales postaes para o interior, nos dias uteis, a,te ás
2 1/2 horas da tarde.
- Recebimento do eneommenda g para
Portugal, Açores o Madeira, nos mesmos dias,
das 10 horas da manhã ai :; da tarde, até á
ve.:pera da partida dos paquetes que SC destinarem a Lisboa, exceptuando os da Com-

pagnie Idéssagerics 21ariliincs ; o entre:ra,

1:671000
210$000
905000
600$000

I :720$000

15:780000
4:650000

Estraordinaria
Deposito
Renda com applicação espe-

cial
Renda dos dias 1
vereiro de 1905

a 10 de te

Em igual periodo le

tambem nos mesmos dias, das 10 da luau115.
Dinrença para mais".
to 2 da tarde,
-

84:86402U
3G:9555782
145$001.,
17:5728223
119:8025193
873:782$11
993:58183 17,
854:9035855

135:6814400
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EDITAES E AVISOS
21inisterio drt. .Tustiça. e
.Nogoclos Interiore
DIRECTORIA DA CONTABILIDADU

Conevrso para o preenchimento de tua togar de
39 officiat

De ordem do Sr. Ministro. fica aborta, pelo
:vrazo de 30 dias, a contar da presente data,
.a inscripção para o concurso a que, na coniformidade dos a.rts. 50 o 8° do regulamento
esumexo ao decreto ii. 3.191, de 6 de janeiro de
n 1899, se tom do proceder, afim do preencher
;xirri dos lugares do 3° °Melai, desta Secretaria
do Estado.
A' inscripção serão admittidoa os cana:alatoe que, mediante requerimento eocripto
do proprio punho e dirigido ao director, provarem ter a idade de 18 annos. polo menos, e
bom procedimento moral e social.
O seaundo reeuisito, quando não se tratar
do candidato que já exerça funcção publica,
prova-se com attestado do delegado de policia
ala respectiva circumscripção, ou do duas
pe,soas de notoria consideração social, affi roleando todo 3, do modo positivo, o bone procedimento do candidato.
ObS0I'Vad03 03 preceitos de que depondo a
inscripção, esta poderá ser feita po p procurador, no caso do impedimento do candidato.
As provas no concurso serão escriptas e
emes e versarão sobro as seguintes motorizas:
linguae portuguen, francoza e ingloza, ari;ihrnotica,, geog,ra,phia, geral e historia do
13razil.
Directoria da Contabilidade da Secretaria
de Estado da Justiça o Negocios Interiores,
18 do janeiro de 1903.—No impedimento do
director geral, liodrignes Barbosa.
(•

]Externato tio Cryninasio
Nacional
EXAMES DE PREPARATOIIIOS

Do ordem do Si', Dr. director faço publico,

'para conhociman to dos interessalos que, do
dia 1 a 11 do fevereiro proximo, ás 3 horas
411a tarde, acham-se abertas nesta secretaria
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Rua IIaddock: Lobo n. 130.
Rua Pedro Ivo es. 24 e 29.

fina Theodoro na Silva n. 24.
Rua Joaquim 3I3yer n. 10 B.

Rua Vinte Quatro do Maio n. 39 D.
Estão abertas as inscripçeies para 03 exames de 2, época nesta faculdade, do dia 21 a
Secretaria da Directoria Geral de Sande
28 do corrant 3.
12 de fevereiro de 1905.—Polo secreRio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1005.- Publica.
tario, Otympio de Nirneyer, chefe de secção.
O secretario interino.— Nareez 2Ieinich e.
n•nn•n

Directoria Geral de Saud()
Publica
Convidam-se 03 proprietarios, ou os procuradores, do predio da rua do Cattete n. 79,
a comparecerem na 2s Delegacia do Sande,
sita 4 praça Duque do Caxias n. 4, afim do
receberem a chave do mesmo predio.
Secretaria da Directoria Geral do Saud()
Publica, 2 de fevereiro do 1905.— Polo secretario, Olynyto de .Nieneyer, chefe do
secção,
(.
Do ordem do Sr. Dr. director geral do
Saudo Publica, convido 03 proprietarlos,
arrendatarioe, ou seus procuradores, dos predios abaixo mencionados, a comparecerem
nesta directoria, dentro do prazo de dez dias,
contados desta data, afim do tomarem conhecimento das intimaçaas que lhes são feitas pelo inspector sanitario da zona em que
se acham situados os referidos prelos, sob
as penas da lei :
Rua Jogo da Bola n. 13.
Rua Jogo da Bola n. 23.
Rua Coronel Pedra Alves n. 291.
Rua da alisericordin. n. 11 B.
Rua do Areal II, 32,
Rua do Lavradio n. 73,
Rua Visconde do Ita.una, n. 103.
Secretaria da Directoria Geral do Saneei
Publica, 7 do fevereiro do 1905.—Polo acerotarjo, Ot ympio de Nsemeye.r, chefe de secção.
De ordem do Sr. De. director geral do siado
publica, convido os proprietarioe, arrendatodos, ou S003 procuradores, dos predios
abaixo mencionados a comparecerem nesta
directoria, no prazo de 10 dias, contados desta data, afim do tornarem conhecimento das intimaç5es que lhes foram feitas
polo inspector sanitario da zona ene que se
acham situados os referidos predios, sob as
penas da lei:
Rua .Toso Bonifacio es. 10 o 18.
Rua Victor Meirelles n. 25 A.
Rua D:as da Silva o, 11.
Rua d3 S. Paulo n. le.
Rua do Cosmo Velho n. 33 (eeta1aere111).
Rua do Jogo da Bolla n. 65.
Rua Capitão Senna ui. 12.
Rua Commenlador Leonardo es. 3,5 o7.
Rua Commondadoo Leonardo ns. 9 A o
9 D.
Rio de Janeiro. Secretaria da Directoria
Geral do Saud° Publica. 9 da fevereiro de
do 1903. — Pelo secretario, Olynyio de Niemover, chefe do sução,
(.

eis inscripções para exames de preparaima 03.
Só poderão inscrever-se os candidatos que
eel, tiverem obtido, pelo menos, urna approoração em qualquer preparatorio dos exigidos
:para a matricula nos cursos superiores da
leepublica.
03 requerimentos serão feitos pelos proprios candidatos, que os acompanhareo do
. certificado do al gum exame já prestado antes
ie 23 do dezembro ultimo e do attestado de
'idantidade do pessoa pa ssado pelo pad tutor
mu por pessoa conhecida que confirme 43 aliecações pessoaes do requerente.
Os candidatos deverão declarar nos roqueTimentos o curso superior ou 'espccial em que
sepretendein matricular-ao.
Pela inscripção em cada materia será paga
De ordem do Sr. Dr. director geral do
a taxa de 5,e500 em estampilhas.
Saudo Publica, convido 03 proprietarios, arEncerrada a inscripção, sob nenhum pre- rendatarioe, ou seus procuradores, dos pre_texto será, quem quer que seja, admittieo a dioa abaixo mencionado., a comparecerem
cila.
nesta directoria, dentro do prazo de 10 dias,
E' prohibida, sob pena de nullidado dos contados desta data, afim de tomarem conheexames, a inscripção na mesma época, em cimento das 'almoça-jos que lhas foram feitas
pelo inspector sanitario da zona em que se
anais de um Estado ou cidade.
situados 03 referidos predioa, sob as
Secretario. do Externato do Gymnasio Na- acham
penas da lei:
cional, 31 dojalleir0 de I 995. —Paulo Tarares,
Rua eflua n3. 4 DO 40.
uerrettrio.
(s

Directoria Geral do Saudo

Publica

INFRACÇÕES DO REGULAMENTO SANITARIO

Foram intimados a satisfazerem nesta dia
rectoria geral, no prazo de cinco dias, as
multas que lhes foram impostas ou, findo
0.330 prazo. a se verem processar, do accordo
com o regulamento sanitario vigente:
Pela 8° Delegacia do Soado:
• Antonio Rodrigues da Silva, residente ã.
rua do Mattos o n . 83, multado em 125e,
por ter alugado a casa n. 4 da rua Cabido,
sem dar cumprimento á intimação n. 14.845,
do que tomou conhecimento cm 28 de janeiro e referente 4 casa citada, infringindo
assim o paragrapho uuico do art. 87 do regulamento sa.ni tario.
Henrique Souto, residente d, rua Conde do
Domem n. 28, neultad .% em 125e. por ter
alugado a cocheira da rua Felippo Ca ..
maron . 10, Som communiear a esta delegacia e, portanto, sem a competente licença,
infringindo assim o pa.ragrapho unieo do
ar t. 87 do regulamento sanitario
Antonio Borges da Silva, residente á rua
Moura n. 1, aleyer, multado oro 15$, par
ter alugado a casa n. 3 da rua Pereira cha
Almeida, sem comrounicar a esta delegacia
c, portanto, sem a competente licença, infringindo assim o poragrapho unico do
art. - 87 do regulamento sanitario.
Secretaria da Directoria Geral de Sondo
Publica. 12 de fevereiro do 1905. — Pelo
secretario, Olynipio de Niemryer, chefe do
secçã
Museu Nacional
coNeur.so
De ordem da Sr. director, No publico
que, por espaço do quatro MOZi33, a contar
heee, se acha aberta nesta secretaria
• inscripção para o concurso ao provimento
do cargo do assistente da secção do anthropologia, etimologia o archeologio. do Museu
Nacional.
O concurso constará do dissertação escripta
o oral e de prova pratica sobro pontos tirados á sorte, do accordo com o programo%
prOviamento organizado pela congregação
o approvado polo Sr. Ministro.
São requisitos necessarioo para a admissão
ao concurso:
1 0, a qualidade de cidadão brazileiro ;
2, , moralidade provada era folha cor.
rida.
A prova oscriptea constar4 de um ponto
tirado á sorte o durará tres horas, durante
as quaas 03 candidatos se conservarão desacompanhados do pessoas estranhas, de livros
ou de notas.
Esta prova, prestada na presença do. commissão examinadora, serit lida perante todos
OS membros da congregação pelo candidato,
sob a inspecção dos outros ou do um membro da congregação, caso haja um só candidato.
A exposição oral será publica, durará uma
hora o conetara, do um a,ssumpto importante
sobre qualquer das matei-ias comprehendidae
na respectiva secção o tirado á sorte, com
duas horas de antecedendo,
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• • M Provas prat1c- a3 Serãoi feitas de ' conformidade com m disposições estabelecidas
nos programmas especiaes.
• Satisfeitas as Ibrmalidades do concurso, a
congregação procederá á votação, por asemtiaio secreto, sobre a capacidade do cada
candidato, considerando-se excluidos desdo
logo os que não obtiverem doas terços da
votação total.
Em seguida, e da mesma fórma, far - so - lia
a classificação por ordem de merecimento dos
candidatos não excluidoa.
Concluida a votação e em acto SUCCO3SiVO,
a congregação organizará a lista dos candidatos acceitos e classificados, conforme o disposto no artigo precedente, afim de ser apresentada com a proposta do candidato que julgar preforivel.
O director enviará ao Ministro, com a proposta dos candidatos, cópias das actos do
processo do COnClirS0 e as provas escripta,s,
bom como uma informação minuciosa sobre
todas as circumstancias °ocorridas, communicação especial do modo por que se conduziram os candidatos nos actos do concurso,
do seu procedimento moral, das suas habilitações scientificas, do; seus trabalhos impressos e dos serviços que tenham prestado
ao Estado.
Serão proferidos, em igualdade de condições. OS concurrentes que já pertencerem ao
quadro dos empregado 3 do Museu.
Secretaria do Museu Nacional, 24 de dezembro do 1901. —3Iirando Ribeiro, secretario.
M••n••11
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Bento da Cruz, fizei ;cdo AlVeS & Irmão, Augusto José Rodrigues Torres, a Nova Fabrica
do Rink, a South American Cuide Com pany
o a Western Telegraph Company a comparecerem nesta Direct .ria dentro do prazo do
vinte dias, contados desta data, afim do satisfazer mi amigavelmentlaimportaucia, de
seus dobitos constantes das ci.:ladinas remettidas a esto Ministerio pelo aviso do Ministeria da Marinha, n. 66, do 14 do janeiro do
corrente ann a sob pena de, si o não fiz vem,
•Orelfl as referidas dividas cobradas executivamente.
Directoria (1) Contencio sa) do Thesouro
Federal, 8 do fevereiro de 1905.—Carlos Augusto Xaylor Junior, servindo do sub-director.
(.
ainor.

Inspectora do Seguro%
De ordem do Sr. Dr. inspector de seguros,
faço seiente, para conliecimonto dos iiiteressodas, que, em cumprimento das disposições
dos art-. 2°, n. III, o 9 0 do regulamento que
baixou com o decreto n, 5.072, de 12 de dezembro do 1903, todas as sociedades de seguros de vida, de seguras terrestres e malatimos,na,cionaes ou estrangeiras,quer oporem
sob a forma anonyma, quer sob o regi men de
mutualidade, devem.sob as penas dos arts.66
e 67,forneces á Inspoctoria de Seguro s,dentro
dos primeiros sessenta dias seguintes ao semostro a findar em 31 de dezembro corrente,
a relação doS se;;t11‘03 eiroctuaolos durante o
corrente semestre, COM Os namoros das a.polices emittidas, ou dos recibos de renovação,
o capital segurado e o respectivo premio, e
tombem a dos sinistros pagos, das corninissões e mais desoezas.
Inspectoria de Seguros, 10 do dezembro de
1904.-0 eseripturario auxiliar, Joao Vieira
de Segadas Vianna.
(•
--
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Ministerio da Marinha;
ESTADOS UNIDOS DO 1sRAZ1L
Repartição da Carta Maritima
AVISO AOS NAVEGANTES N. 7
Eilado de Paraná — Paranagid
Aviso aOs naveaantes que a boia das eConchas do canal SE de Paranaguá, fbi á garra
por ter se portado a sua amarração.
Brevemente será collocada do novo em seu
logar.
Directoria da Ilydrographia, 11 de fevereiro, de 1905.-0f/fon Belhões, director.
(.

3Escola Naval
Previno aos candidatos á matriculri no
curso do machinas que o exame do francen
terá Ioga': segunda-feira, 13 do corrente, ris
11 e que a segunda chamada de portuguez será efrectuada terça-feira, 14 do corronte, ás mesmas lions.
Escola Naval, 10 de fevereiro do 1905.
de Ara ajo e Silva, sub-secretario.
(•

Ese ola Naval

De ordem do Sr. contra-almirante dire-

ctor, devem comparecer nesta Esc sia, segunda-feira, 13 do corrente. ás 8 horas da
manhã, munidos da competente bagagem
os guardas marinha alumnos que teem d4
Dizer a viagem de instrucçao no encouraçado
Riachvelo.
Escola Naval, 11 do fevereiro da 1905,—,
Liwitlio Angusto Pereira do Lago, secretario.
-IlLoaspitral do Marinha
Oireetoria das "Rendas PuDe ordem do Sr. contra-almirante grablicas do '1:besouro Feduado Dr. director deste hospital. acha-sz)
deral
aberta, a contar de hoje, até o dia 2 do março
AFORAMENTO DO TERRENO DE MARINHAS N.31,
futuro, a inscripção para o concurso do um
A' RUA DARIO DE JACEGUAY, EM NI escrevente, devendo os interessados se (EriTIIEROY
giram á secretaria do mesmo hospital para
quaesquer esclarecimentos .
Tendo Manoel de Souza Boroes reauerido,
do Amortização
Hospital do Marinha, 2 de fevereiro de
por aforamento, o terreno de marinhas ta 34,
De
ordem
do
Si'.
inspector
faço
publico
1903.—Gentil Alencar, conlinissario almoxasituado zi projectada rua da Armação, hoje
que,
tendo-se
extraviado
o
titulo
da
apolico
rife.
Barão de Jaceguay, freguezizt de S. João Ba(•
do valor nominal do 1:000$, juro anptista, em Nitheroy. onde se acham edifi- antiga
nual
de
5
0
/o
(antigo
6
0
/0)C
n.
175.974,
tondeneia
Geral
da
Guerra.
cadas tres peoueaas casas que lhe couberam
por herança de seu pae Josie de Souza Borges, emittida em 1870 o averbado em nome de
O conselho do compras desta repartição,
são convidados todos aqttelles que tiverem D. Alzira d Lima Santos, voe ser expedido recebe propostas no dia 15 do corrente mez,
novo
titulo
si,
dentro
do
prazo
legal,
não
oppcoição a fazer ao mencionado a fora mento
ata ás 11 horas da manhã, para o fornecireclamação em contrario.
a apresentar nesta directoria, dentro do houver
C tixa do Amortização, O de fevereiro do mento dos seguintes artigos
prazo de 30 dias, a contar da data do prePara praças
sente edital, as razões e documentos em que 1905.— O 4 0 escripturario, &titio da Silva
97,950 metros de algodão-morim, de 0°,7l a
se baseam, findo o qual não se attenderá a re- GuimaWes.
83.000 metros do algodão encorpado, c ioclamação alguma.
Caixa do A.mortização
Directoria das Rendas Publicas, 17 deja12.000 metros de aniagem, de 0w,95.
loiro de 1905.—Lisiz1. Cavalcanti de AlineDa orthin do Sr. inspector faço publico
guerque, director das Rendas Publica. (•
que, t tnd se extraviado os titulas das apo- 545.750 botões de osso, brancos, peoluono3
polidos.
licas da divida publica do valor nominal de
1:000a juro annual de 5 0 /0 (ant. 6 0 /0 ) (1) 210.110 botões do 03,0, pretos, pequenos a
IDIreetoria das notialas
polidos.
n. 1.584, emittida em i88; 3.188, 3.189,
Publicas
3.-182, 3,483, 4.051 e 4,952, emittidas em 146.300 botões de osso, pretos, grandes e polidos.
'FAZENDA NACIONAL DE SANTA cralz
1832, e 6,239 a 6,212, emitiiidas em 1837,
30.000 metros de cordão de algodão gaaverbadas em nome de Miguel Pinto da
Por esta directoria se declara que, tendo
rance.
)sta Aguiar, vão Ser exir.dim.1)3 noVo3 titu8.650 metros do baeta azul ferrete, do 10:30.
sido re merido por Annibal Lopes Alves o las si, dentro do prazo legal, não liOnVer Teaforamento de 41 metros, de uni terreno ala- clantição em contrario.
60 metros de pasmo branco, de
gadiço situado na Fazenda Nacional de Santa
Caixa de Amortização, 11 de fevereiro de
Para hospitaes
Cruz, 4' secção do finto, sob o n. 19, são 1905.-0 4 0 escripturario, Entilio da Silva
1.500 metros de algodão riscado, do 0'0,70.
convidados p :lo presente edital todos os in- G (tintardes.
13.200 metros de algodão encorpado, enteressados Tio tiverem reclamação a Ilizer
festado, de 1%40.
ao mesmo aforamento a virem apre:ental-as
ft.rsoo 1,0*.õos de louça, brancos e p e:girino-3
Caixa do Amortização
nesta directoria, devidamente docunion tada`,
de cadarço branco, de linho,
dentro do prazo de 30 di ts, findo o qual liai
De ordem do Sr. inspector, faço publico que 12.700 metros
de 0s020.
se attenderá a reclamaeiSo ;dation.
tendo se ex r.raViado os titules das apolices da 22.750 metros de chita franceza encorpado,
Directoria das Rendas Publicais, 8 de al- divida publica d ) valor nominal de 1 :000.,
de 001.75.
vereiro de 1905. -Antonio Oscar T. da cosia. juro animal de 5 0 /0 (antigo 6 °/s), Papel, o
2.000 metros dc flanolla do lã, de dores,
director interino.
ns. 149.370, emittida em 1869. o 250.798,
(.
de 001,65.
omittida em 1877, averbadas em nome do
—
410 motros de linho enfesto:do. do 10,50.
Amalia
Cecilia
de
Andrade, vão ser expedi2.530 metros de morim fraucez Cocei:Directoria do Cnttentli
gogo
dos novos ',Untos Si, doutro do prazo legal,
pado, de 003,89.
do 'I'ltes3ouro Federal
não houver eeelamação em contrario.
Para insignias
De ordem do Si'. Ministato da Fazon , 'a, ,sã)
Caixa do Amortização, 11 mie Ibvereir.) de
100 metros de durante branco. de 04.05.
e.nvidad,m, p11(5 pr,!-:eljte
ui N. 1905. — O 1 0 eseriplurario, L'atilio da Silva
1:30 mO.,ro;- do durnkt azul odes,...), ‘1),
Francisco Pinto de Oliveira, Novos & C., Jusa e!iiitt!raCS.

Caixa

t,

•
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70 metros do durante verde. de 012,65.
2.000 metros de inicio verde, do 012,46.
1,500 metros metros do Mele ama.rello,
do 00,46.
510 metros de fillele azul celeste, de
0%46.
As pessoas quo pretenderem contratar
ciie> fora 'cimento devoro apresentar amasiras dos respectivos artigos o documente da
e anrã o do una conta da réis :000$) feita na
Divecção Geral da, Contabilidade da Guerra.
Para habilitação a esta concurrencia, os
retendentes deverão apresentar atd o dia
13 th corrente, requerimento instruido com
os seguintes documentos : ceriddão de contracto sacia!, prova de ser negociante matriculado e bilhete do imposto de e asa comwercial relativo ao ultimo semestre, pedido
Jara tomar parte na licitação. e outro pediodo guia para fazer a caução.
As proposta,3 devem ser em duplicata„ saldadas as primeiras vias, escriptas caiu tinta
preta, sem rasuras e assignadas pelos propilas proponentes, que deverá.° comparecer
ou ihzer-se, representar legalmente na °ocasião da SeSSãO, devoluta fazer nas referidas
prapastas a doclaraçãa de $e sujeitarem
1110i 1A de 5 %, caso recusem assissuar o res:sestivo contracto.
Previne se que, sendo ura.ente a acquislcio desses artigos, o fornecimento deites
ti em ser no menor prazo pas,vel.
Previne-s ) mais que a dimensão mareada
nos artigos é a minima que se pede accoitoas
e que não serão tomadas em consideração as
propostas que não vierem acompanhadas
d is competentes amostras.
Primeira secção da Intendenela Geral da
Guerra, 9 de fevdreiro de 190'5. — Coronel
graduado João .bilOni0 de Carvalho, abafa da
t3CçãO.

Tribana,1 do ,Tury
O De. Cicero Seabra. j uiz do direito da
2° vara crininal do Distrie,ta Federal e
presidente da 3^ sessão ordinaria. do Tribunal
Jitry :
Faz saber que. em conformidade ao disposta no ast. 19, § 1 0 , n. IV da lei n. 1.338,
de 9 de jasie:ro dc 1915, desi mou dia
2 do março proximo futuro, ao meio-dia,
para proceder-se d. abertara da 3 8, se :17'o
()Minaria ile Tury, que funcciona.ri em dias
consecutivos; tenda procedido ao sorteio dos
jmimados que. tuim do servir na mesma seiseo, cujo; nomes so seguem
Primeira Pretoria
Francisco Antonio Monteiro.
Segunda Pretora
Cm ;taxo Luiz.
Bei) dicto Lacomin
Mi g uel Dias Maciel.
Joaquim Dias da Crus.
Terceira Pretoria
João Alves Salazar,
sosa B. Pio.
Vonanclo Figueireda
• Qaarta Pretoria
Victor
Arthur.
Prospero
•
Manoel Caldeira Machado.
Alvar ) Pinto de Almeida.
Francisco Custodio Pereira d Barros,
José de Paiva, Lesey.
.
Quinto Preteria
Joã.o Ribeiro.
.Antsnio dos Santos Braga.
Sexta Pretoria
Usa Aguiar Tolodo Lisboa.
Joa5 Gonçalves Coelho Junior.
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Setima Preloria
'Dr. Francisco do Paula Valladaross
•Caio Coutinho Coelho Cintra.
Carlos Peixoto,
Oitava Preteria
Antenio Falis de Oliveira.
Augusto José da Silva.
Augustu G01110.3 Perito,
Nona Pretoria
Mmoel Augusto de Barros.
J .ao Francisco da Costa Juaior.
José Luiz de Carvalho.
Antonio Julio Euzebio.
Frederico P. da Silva Filho.
Decima Preto ria
Augusto Dias Brandão.
Dr. Jovino Barral da Fons'eCa.
Theodor° Ma,r Lin 3 Monteiro.
Jose Francisco dos Sant)s.
Augusto Cordovil Carneiro Monteiro.
Pedro Bastas.
Jutio Francisco Moreira.
Decima primeira Pretoria
Luiz Pereira da Silva.
João José Sampaio Barros,
Dr. Aar5.° Reis.
Decima segunda Preloria
Alvara do Rego BoteTh).
José Christovão do; Santo.
Matlieu 3 JO3t3 da Silva.
João Panlino da Cruz Jnnior.
José Sadols de Si.
Antonio da Silva Faro.
Decima terceira Preteria
Antonio Forrairs, d Pinho.'
Arthur Jos.5 Rodrigue s.
Decima quarta Preloria
Jossl de Almeida Cardoso.
Decima quinta Pret.n-ia
João Jacintho da Cruz.
A todos 03 gales e a esula nrn do pi' si,
bana como aos interessados em geral se convida a comparesarem na sala das SeS ;In da
Tribunal do Jusse no edificio da Córto de
Appe l lacio. pavimenta torrara entrada pala
rua da Relação. tanta no refeaido dia e
hora, ao principia declarada. cama nos que
se sasuiram , emananto durar a s3;5•.o
sob as penas; da lei, si faltaram. E para
que chegue a naticia a todos, si passou não
só o presente edital, que seri lido e a,ffixado
no l 1.0:TAIY3 mais publica; do castum". • o
publicada pela imprensa, como remettemexem p lares do mesmo aos pretoras para
publicarem e fazerem as natifIca,ç5e3 aos
jurados. culpados e testemunhas que existirem n s ens districtos. Dado .e passado
noto Ws Federal. aos 10 de janeiro de
1905. E 'si. .1a; Ca ;tomo Machado, escrivão
loteria), o escrevi.—Meru Seabra,

EDITAtS

Juizo do Direito da 'Primeira,
Vara, COMIllercial
De convocação de credores de A. Rodriguos

lurara, negociante.estabelecido á rua da Alfandega n, 35,para reunirem-se na sala das
audieneios deste juizo, á rua dos Invalidar
n. 103, /19 dia 25 de favereiro corrente. ás 2
horas da tarde, para dizerem sobre o pedido
de homologaçao de concordata, cuja proposta,
já apoiada se acha junta aos autos, na
firma abaixo
O Dr. Padr ) do Alcantara Nabuco
Abreu, juiz da direito da 1° vara do ~moreia desta chia li do Rio do Jannira, otc
Pelo prasunta edital convocam-se Os era-

Fevereiro — 190 5 8;219
dores de M. A, ROdri,gnos Ferreira, .nosso-(
ciante,esta.beleeld ) ã. rua diAlfandega n. 35,1
para, reunirem-se na sala 'das audimcias
deste juizo no dia 25 da fevereiro corrente,'
as 2 horas da tarde, á. rua dos InValidos
ns 108, para dizerem sobre o pedido da liomologação de =cortada, cuja proposta, já.
apoiada, se acha junta aos autos, na qual o
mesmo M. A. Rodrigues Ferreira propõe
pagar aos seus cr )(lona 30 ./a por saldo do
SUIS eruditos, sendo 20 0 4, dentro das 30 dias
depois do homologala. a concordata o os
10 0/„ restantes a 60 dias, sob pena de, a
rovelia,so proceder como for de direito. Para
constar passaram-se esto o mais dous do
igual teor, que serão publicados o afixados
na fôrma da lei. Dada e passado nesta cidade de Rio de Jan2iro em 10 do fuverairo
da 1905. E eu,Francisco de forja do Almeida
Cérte Real, escrivão, o subscrovi.—Pedro de
&cantara Nabuco de Abreu.

PARTE COMMERCIAL
Camara Syvidical dos Correm.
tórel; do SiNsndost"sablico.a

Capital Federal

CURSO OFFICIAli DE CAMBIO E MOEDA.
METALLICA

90 d/v
Sobro Londres
13 55/64
•
689
Pa.riz
s Hamburgo
819
nana
Portugal
-a
Nova-York
Libra esterlina, om moeda..
Ouro nacional, em vales, por 1:$000

A' vista
13 47/64
698
858
705
357
4605
17$760
1$964

CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
E PARTICULARES
Ap0 I ices (sarau s da 5 s/s, I :001"? 1 :000$000

Ditas do Ernprestimo Nacional do
99n0S0
1895, nana
Ditas idem ideal da 1897, part
1:005:509a
970$000
Ditas idem idem de 1903, part
Ditas do Einprostimo Municipal
10M030
de 1896. port
28811a
Ditas idem idem de 1904, port
Ditas idem idem de 1901, nom
288$0)0
Ditas da Estada da Minas GOrited,
762p00
de 1:090., 5 0 (s , part
Ditas do " Estado do Rio do Ja415$000
neiro, de 500.$, 6 0 /s, port
Ditas id.esn idem idem, de 100,
58$250
4 0 /s, port •
35010
Banco da Republica do Brazil...,
15$0)0
Comp. Sal e Navesação'
Dita Ferro Carril do S. C:11'1st°16 1$0'30
vão
Dita. Ferro Carril do Jardim Bo225$111
tanico
3201DO
Dita Dons de Santos
Debs. da Sociedade Jornal do Com10%030
mercio
Ditas da Comp. Ferro Carril do
215$000
Jardim Botanico, 7 0 /.
Secretaria da Camara Syndical, 11 do •
fevereiro do 1905,— Jou! Claudio da Silva,
syndico.
-3 n t a, do, Corrotoros
COTAÇ5E3 D3 01% 10 os FEVEREIRO DI3
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Algodão em raina,de Pernambnco,i a sorte,
8$150 por 10 kilos.
Dito em rama, da Parahyba, 8$000 por 10
kil os.
Assacar mascavinho,de Sergipe, 280 a 330
ri % por kilo.
Dito crystal, branco, de Campos, 305 rãs
por kilo.
Dito crystal branco, de Pernambuco, 303
róis por kilo.

Domingo 12.

primo oppicrAr.

Dito mascavInho, baixo, do Pernambuco,
280 réis por kilo,
Dito mascavo, de Sergipe, 260 réis por
kilo.
Café, 88100 a 8$300 por arroba.
Kerozene 75500 por caia.
Sebo 500 a 580 réis por kilo.

nymas, a mesma assembléa, quo nomeia os
louvados tomar conhecimento da avaliação,
desde que, por demasiado conhecido o valor
dos bens a avaliar, os louvados não careçam
sinão do suspensão da sessão para sor lavrado
o respectivo laudo. E parece natural quo
assim proceda a assembléa, si se julga sutilciente iienle habilitada a doliborar. Accresce
que, no caso que nos ()ocupa, trata-se, não da
const,tuição de sociedada, Mas simplesmente
da realização do capital era companhia ha
muito consÁtuida.
C orno quot. que seja, não é °ocasião de
apurar a verdadeira interpretação dos textos
legaes ; qualquer discussão a respeito, ou
recurso legal, irapartaria em prejudicial delonga. Convem, pois, acatar a deliberação
da Cantara syndical, resolvendo de accitial•
sobre o assumpt e para. es 2 nal f i convocada a prosen its;embhia, geral.
A assetuldéa do 22 do dezembro ultimo
nomeou louvaiirts, e esto; apresentaram o seu
laudo, (pio foi então amorado unanimemente, estando a acta r ispectiva ji archivaida s di 011. 2.97. 1, na Junta Coima-melai;
nãa obstante, os Si.
s accionistas se maaile ;Latão Corno ene ideiem coava. aos interos-e;
da companhia, ratificando ou não a avaliação reita.
Terminada a exposição. o Sr. presidente
subinetto o assumpto terio d i a.l,;0111bléa, e esta,alepais de ligeira discussão, resolve confirmar a escolha e idoneidade dos
louvados, ratificando unanimemente e cai
todos os vitu:osa avali U.A9 real, COMO
todas as resolitçiies tomadas na referida assemblaa, de 22 •lo dozembro do 190i.
Nada milisha vendo a tratar. por ser este
O asminpl,o mela dVO da convocação, é encerrada, a sessão, 'sendo, paea constar, lavrada a presente ata, que, lida, (3 approvada
unaniniemento
Rio de .ianeira, 3 de fevereiro do
Aagnsto 31". de B«rros e Vasconeellos pr,.siflt, da In Ni, —Manoel Augusto da Moita
Meio.—Brasitio Bressane.—A. dc Paula
ta?.—Antonio Teixeira Belford Roo. — Por
procuração do Dr. Antonio Roxo de Rodr1gues, Antonio Tri.reira Belford Roxo.—Jod
P. dos Santos Qlleioi10. — Por procuração de
Narciso Fernandes da Silva Neves, Brasilio
Bressanc.—Pdpio Ifostilio de Moraes 1:cgf).—
Fabio 1:cat.—Eugenio J03d de Almeida (
—Claudio da Moita Maia.—P 'xoca 'ação
de João PetLeirit do Couto Ferraz muita',
Claudio da Moita 11Iaia.—Mario Nautrelh,

Fretes e engajamentos daranlc a semana de
4 a 10 de fevereiro de DO
' Para Marselha 35 frs. e 10 0/.• por 1.000
kilos, pelo vapor « Algerie s, 2875 saccas
do café.
Para Cape Town, 40 /s por 1.000 kilos,
pelo vapor «Atlantique›, 800 ditas idem,
Para o IIavre, 35 frs. e 10 010 por 900
kilos, pelo vapor .Campana v, 500 ditas
idem.
Para Hamburgo 35/s 5 0/0 por 1.000
kilos, pelo vapor a SanNicolas», 1.325 ditas
idem.
Para Hamburgo 35 sf 5 0/,, por 1.000 kilos,
pelo vapor «Prinz Sigismund», 450 ditas
idem.
Para Canova, 35 frs. e 10 0/0 por 1.000
kilos, pelo vapor « Cittá de Geneva», 125
ditas idem.
, Para Genova, 35 frs. e 10 010 por 1.000
kilos;pelo vapor «Washington», 793 ditas
idem.
Para Buenos-Aires, 1$500 por sacca de
GO kilos, pelo vapor «Nilo», 793 ditas idem.
Rio de Janeiro, 11 -de fevereiro de 1905.
Severino da Silva, presidente. -:.5eltastii2o S. da Radia, secretario.

SOCIEDADES ANON YMAS
Companhia Estrada. do Forro
S. Pauto-Rio 4Ii'vando
ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 1903
AOS 3 de fevereiro do 1905. reunidos no
escriptorio da companhia, á rua Primai ao do
Março n. 45, á 1 hora da tarde, accionistas
representando 50.820 acções ou mas de dons
terços do capital social, o presidente interino da companhia, Dr. Barros e Vasconcellos. abre a sessão, e, na conformidade dos
estatutos,assume a prosidencia da assemblea,
convidando para secretarios da mesa os
Srs. D. Manoel Augusto da Motta Maia o
Brasilio Brossane.
Lida a acta da sessão anterior, é cila
approvada sem debato.
O Sr. 20 secretario procede á leitura da
conwcação da presente assembléa feita pela
imprensa.
O Sr. presidente da assembla passa a
expor o nvtivo da reunião : a Camara Syndical dos Correctores não se conformou cora
a resolução da assembléa geral reunida em
22 do dezembro ultimo, relativamente :1
avaliação dos bens entrados para a in'egração de acções. Entende, ce-vi do art. 77
do decreto n. 434. de 4 de julho de 1801,
indispensavel a reunião de duas assamWas,
todas as vezes que se trate de ava,liaçao de
bens, cousas ou direitos entrados para a
integração de acções, qu of. no caso de con .tituição da sociedade anonyina, quer ainda na
hypothese do realização de capilal posteriormente it constá t ioão
. Ao conselho director da companhia não
parece justificavel a intolligencia que a Camara Syndical liga á disposição citada o aos
pareceres de advogado: a que dila
entro os quaes os dos Srs. Dr. Visconde do
Ouro Preto o Manoel h/Antejo- Gonzaga, filen .
seria oppôr outros de não menos autorizados
jurisconsultos. Tem . sido pratica de longos 1
annos, na generalidade' das auciedades ano- I

JUNTA c0MMERC1AT.
Certifico que, pnr despacho da Junta Commercial em ses-ão de hm, arolavou-se no ;ta
repartição sob o n. 2.981 a zeta da assem-bléa, geral extranedinaria, (la. CJIII:lanitia, Estrada do Ferro Sã) Paulo—Rio cirande, do 2
do corrente, que ratificoa a e:colhi dos louvados e a avaliação coastantes da acta de 22
de dezembro de 1901.

PATENTES DE INVENÇÃO
N. 4 .235 — da invem:(7o de uma
tem& applieatito do p4o,iographo, gramo-•
pho,ie ou ()afr.) qualquer apparelho reprodactor 000 repr&lor da e): CJia0 apregoadores do aditando co.nntereial OU reelaow
O phonagrapho. o grande invento do sabio
Edison, até a gora tão pouco aproveitado
nas dilforentes applicacies da activid olo bit
mana, vae ter a sua épica do grande auxiliar
,•
.••
d.t indastrialanyantil; . .0s requorent. 4s descobriram uni meio pratico d., pôr 001 ex . eução este pladl .b . adaptai).-
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do 05305 appa,rolhos á, arte da . explorage (14
annuncio commerelal ou reclame,
Simples, como todos 03 inventos, cansistO
este ern transportar para o3 logradouro
blicos, em veniculo; apropriado., os plumagraphos, grainophones o outros appar_tlhos
.rt Yes e, por intermedio d illes, fazei . o
annuncio em a l ta; vozes de casas de comlivrei.), fabricas, casas de diversúcs e outro
que . a pratica for ind cando.
Por esto pi. ocesso tão simples como vantajoso p ira o commercio em geral, julgamos
contribuir tambein para a inttrucção das
clas,es populares. pois aprov..i .itrinos as
kt.glomeraça os ablui de in :iercalar com os
aenuncios, li geira; liçies do his'ioria patria,
o prega.) do Neto d i dia, a leitura dos no
poetas, a reproducção poquenas fabulas.
ledas brazileiras e anedoctas, respeitando
em &lSOitto o ti ecUro e a moralidade pubi,ca.
Resumo dos earacte ri s ticas—Consi it
O nosso invento no aproveitamento doa apparelhos ropetitlores ou reproductores da voz.
com ) sola a : plioncrzraphos, grainopliono; e
snis congonere comi) aprezoad wes do animado comia ercial ou rec lame, o que cons
latirá o earact wistic ) do nos.so invento, para
()qual pedimos privilegio do invenção por
15 all.WS.
Rio do .faneiro, 9 de novembro do 1901.—
Francisco da Sil ea GniniaMes.— Alexandre
Ludgero l'a; Sadrd--1.1ánod Antonio Ben'dag.

AN NUNCIOS
Imprensa Nacional
Acham-se á venda na Thesouraria desta
repartição:
nerorma Eleitoral, decreto n. 1.209 do 15 de novernbro do 1904: rerorma a legislação eleitoral e dá oatras provideacias.
TiO0
Instrucções para o
alistatineni;o do eleitores na 1Republica.,
decreto n. 5.391, de 12 do dezembro do 1904
Re Cozam% J"
do lraisstrket() Feder al
—Lei n. 1.338, de 9 de janeiro
de 1905 — Reordatniza a justiça
local do District° Federal —o
Decreto u. 5.433. de 10 de janeiro de 1003— Manda observar as
dispo zições provisorias para a
execução da lei n. 1.338, de 9
de janeiro
Marea.s do fabrica, o
do eonsauercio — Lei numero 1.230, de 24 de setembro
de 1901—Modifica o decreto numero 8.343, de 14 de outubro do
1887 Decreto n. 5.421, de 10 do
janeiro de 1905—Approva o regulamento para a execução da.
lei n, 1.230. de 24 de setembro
de 1904. sobro marcas de fa•
1$00C
brica e de commercio
Orça 111 011 to da x-ocei
O despoz • & Para 11.0t)::
—Leis n 1.313 e 1.310, de 30
e 31 de dezembro de 1904. que
orça a receita e lixa a despeza
Ropublica para o exercido do
lEi0C0
1905, e dá outras providencias..
As vendas superiores a 1004; icem o abatimento de 15 °J..
•
Rio do -3anciro - Iraprenv,- Nacional -

