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Interiores

• Decreto n. 5,458, que abreao Ministerio
Fazenda credito para ser applicado ás
(*) Por decreto do 6 do corrente, foi decladespezas com o augmento do pessoal . e
• material do Laboratorio Nacional de rado sem elreitg o de 23 do agosto de 1892,
que transferiu, como aggregado, para o
Analyses.
lg inisterio da Justiça e Negocios Interiores 2° batalhão da; re ;erva, o alferes Rapha,e1 de
Faria Costa, e, consequentemente, o do 6 de
—Decretos de 6 o 13 do corrente.
SECRETARIAS DE ESTADO .

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
—Expediente das Directorias do Interior,
• Justiça, Contabilidade e Geral de Sande
Publica.
illInisterio da Fazenda —Titulos e portarias
—Expediente das Directorias do Expe•
alento e das Rendas Publicas do Thesouro
Federal —ImprensaNacional—Inspectoria
• do Seguros.
Ilinisterio da Marinha — Portarias e expediente.
Ministerio da Guerra—Expediente e requerimentos despachados.
Ilinisterio da IndUstéia, Viação e Obras Publicas — Expediente das Directorias da
• Contabilidade e da Industrio — Administração dos Correios do Districto Federal. .
IdAnismt—A navegação interna n'a
nha,
SCSCãO extraordinaria
SEssXo JUDICIARIA
da segunda Camara da Corte dc Appelloção.

maio do 1899, que o privou do referido posto,
ficando subsistente o de 23 do maio de 1891,
pelo qual fora nomeado para aquelle posto da
4° companhia do antigo 6 9 batalhão do infantaria da guarda nacional desta Capital, e
sendo dosignad o actual 3° batalhão desta
arma, da mesma milicia, para a ello ficar
aggregado.
Por outros de 13 do corrente :
Fwarri concedidas as exoneraçiies que pediram
O coronel Rap'hael Augusto da Cunha
Mattos, do cargo do prefeito do Alto Acre;
O bacharel Sizenando Carneiro da Cunha,
do togar do archivista do Archivo Publico
Nacional.
Foram nomeado; :
O bacharel JOié. Marques Acauã. Ribeiro,
para o,cargo do prefoito do Alto Acro
O Dr. Francisco Portolla, para o togar de
membl'o da CanInli8.30 inSpectóra, lio7 estabelecimentos de alienados, publicos e parti-

Requerimentos despachados
'Antonio do Salte; Nunes Belford, pa,e do
alume° do 4° anno do Gvmna4o Nacional
Alberto Bittencourt Belforil, al legando haver
transferido sou filho para o Collegio Paula
Freitas o não ter elle feito todos os exames
daquolle anno na primeira época, o pedindo
perinissão para que os restantes, mathematica, portu guez, francoz o latim, sejam prestados-no dito collogio.—Indeferldo.
José Ferreira Bouças, continuo do Instituto
Nacional do Musica.—Indeferido.
Expediente de 10 de fevereiro de 1905
DIRECTORIA DO INTERIOR

Declarou-se ao delegado fiscal do Governo
junto ao Gymnasio do S. Paulo, attond oblo
ao requerimentà de Alberto Vita, alumno do
3° anno do mesmo gymnesio, haver esto
ministorio resolvido parmitsir-Ilio que preste, na segunda época. o exame de algobra
e geometria em que foi reprovado na primeira, visto taco disciplinas serem estudadas
naquelle anno em urna sé cadeira, constituindo um só exame.
-Ministerio da Justiça e Negocio; Interiorq
—Director.a.,do Interior-2a secção—Itio
Janeiro,-10 de ihvereiro de
Sendo a segunda 4pooa do exame comp/ementax , da primeira o correspondente ao
culares, no Estado do Rio de Janekro.
mesmo anno lectivo, declaro-vo s, para 03
Foi concedido ao Dr. Antonio Pacheco fiOVIfiOS
NOTICIAM°,
fins, attondondo • ao pedido do estuMendes,
lento
da
Faculdade
de
M.:dicino,
MARCAS REGISTRADAS.
dantes dessa laculdado e á vista do disposto
Bahia,
o
O
/0
acereichno
do
seus
vencide
20
RENDAS PUBLICAS — Rendimentos da Anilanos arts. 128 e 159 do Codigo do Ensino, que
(Ioga, da Recebedoria do Rio de Janeiro mentos, In importancia do 1:410s, por ter 03 alumnos que, por terem sido prejudicompletado 20 annos de serviço elrectivo
e da de Minas Geraes.
magisterio, e a que fica elevado o que' obteve cn,dos nos exames na primeira época, preEDITAES a Avisos.
fenderem iwcrever-se para prestai-os na
por decreto de 17 d g fevereiro de. 1900.
PARTE COMMERCIAL.
segunda, ,ão obrigados somente ao pagaP.ATUNTES DI INVENr„:10.
mento, do nova taxa de exame.
A NNUNCI08.
Salde e fraternidade.— J. J. Seabra
SECRETARIAS DE ESTADO
Sr. director da Faculdade do Direito do
Recife.

ACTOS' DO FODER EXECUTIVO

DECRETO N.5.458-DE 11 DE FEVEREIRO DE 1903
Abro ao Ministerio da Fazenda o credito de
49:100r), para ser applicado ás despesas
com o augmento do pessoal e material do
Laboratorio Nacional de Analyses

O Pre sidente da Republica dos Estado;
Unidos do Brazilmsando da autorização constante do art. 2° do decreto n. 1.306, do 26
dezembro ultimo, o tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2°. § 2°,
n. 2, lottra c, do decreto legislativo n. 392,
do 8 de outubro do 1896
Resolvo abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito, de 49:400$ para ser applicado ás dos.puas com o atig.mento do pessoal o material da vorba—Laboratorio Nacional do Analyses—do exercido do 1905.
Rio do Janeiro, 11 do fevereiro do 1905,
17° da Republica.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo
de Bulluies.
_

Ministerio da Justiça e Nego cios
Interiores
Expediente de 9 de fevereiro de 1905
•

DIRECTORIA DO INTERIOR

C mnunicou-so ao Ministerio da Fazenda,
para 03 fins convenientes, que, tendo sido
deferido, por aviso de 7 do corrente mez, o
requerimento em que o Dr Carlos Antonio
da França Carvalho, director da Faculdade
Livra de Direito do Rio do Janeiro, podiu
que o patrimossio da mesma faculdade fosse
constituido polo predio sito á praça da Republica n. `?4, onde vao funceiona.r, deixaram
do constituir o referido pa,trimon,io as ciocoenta apolices da divida.publ ica do valor de
um conto do réis, cada uma, de no. 63.275
a 63.324, slo emprestimo do 1895, averbadas
na Caixa do Amortização em nome da dita
faculdade com a clausula de inaliena.bilidado.
--(*) Reproduz-se por ter sabido com incor-

R(?qtterimento despachado
Jovino de Abreu Ca.mpa.nario, allegando
ter sido reprovado no exa ne de portuguez na
época transacta, de exames de prepara.torios,
e pedindo permissão para, na presente época,
prestar novo exame daquelia. =teria.—
Compareça o peticionario na Directoria do
Interior desta Secretaria do Estado,
Expediente de 13 de fevereiro de 1905
DIRECTORIA. DA. JUSTIÇA.

Foram nomeados os baoliarots Renato Gomes Flores, Antonio Herculano d.: Souza
Bandeira e José Nodden de Almeida Pinto
para os legares da primeiros supplontes
dos juizes da la, 9 ;) 13a ',vetarias; pelo tampo da quatro annos, na fôrma, da lei.
—Foi devolfida ao governador do Estado
da Bailia a carta rogaturia que acompanhou o. officio n. 4. do 19 de julho do anno
passado, expedida, !ido juizo de orpliãos da
recções, no Diario (Viciai de 8 do corrente comarca da capivaldo nessno Estado ás justiças de Portugal, a reveronento do Dt
Mos,

Quarta-feira

DIARIO OFFICIAI.

• lia Guimarães Ca.rdo.so , para avaliaç5.0 e
venda de bons pertoncentes ao espolio de,
seu marido Eduardo Nt111S Card ssa, e que
fluo teve o devido cumprimento pelos nutivo3 c,onstantes da mes.na roga toria.
—Concederam-se:
Ao capitão agg,regado ao estado-maior da
3' brigada de infantaria da guarda nacional
da comarca do Nitheroy, no Estada do Rio
de Janeiro, Caudato Antonio de Souza Gurgel, um anno d3 licença, para tratar de negocias do seu interesse onde lhe convier, no3
termos do art. 28, ultima parte, do decreto
n. 1.351, de 6 de abril do 1854.—Enviou-se
a portaria á Recebedoria desta Capital.
Ao guarda civil do 2' classe Octavio Antonio Borba GO dias de licença, com os vencimentss a que tiver direito, do accord
com o § 2° do art. 20 e art. 10 do decreto
n. 6.857, de 9 de março de 1878, para teatar
de negocios de seu interesse.
—Foram autorizados
O general commandante superior da
guarda nacional desta capital a conceder
guia de, mudança, conforme reouereu, para
a comarca de Nitheray, no Estado do Rio de
Jata aro, ao alferes da 22 campanhia do 11^
batalhão de infantaria da masma milicia
Jose de Albuquervie Junior ;
O coronel-com mandante superior into. rino da guarda nacional na Estado do São
Paulo a conceder guia de mudança, conforme requereu, para a comarca da capital
da/11mile Estada onde pretende .:Ixar rose. &dela, ao tenente-quartel mestra do a90
batalhão da reserva da referida milicia„
, comarca do Batataos, Olympio de Castro
• Mendonça Furtado.
, —Transmittiu-se ao presidente do Suprema
Tribunal Militar, afim 'do ser julgado em
superior o ultima instancia, o processo in• staurado contra o s adado da brigada policial Franciaco do Souza. Menezes.

De 1:100$, do aluattel das salas do audiencia,s das SC:3S ;5e3 dai juntas COrrOCCi011aeg,
em janeiro;
Da 500$, para despezas de prompto pagamonto da Escola Polytecanica,no I s semestre
deste anna;
De 521;3715, de impressões e pubIcaçlos
para o Externato do Gymnasio Nacional e
gaz consumido no 4' trimestre ultimo;
De 12:150$. do pesseal de nomeaçã) do diractor da Colonia de alienados, no 1 0 trimestre do corrente mano;
Do 1:080$, para pagamento. (I ran e o
exercida. de mais daus remadores do escalar
de visitas do porto de Paraaagua, na razão
de 70$ mensa. 's a cada um;
De 14:4G0,3, para pagamento, no Estado da
Parallyba, durant 3 todo o cxercicio, do or danado de 240,3 a diversas juizo.; de direita
em disponibilidade;
Do 2:2(10$, sendo 1:00).$ para material da
lancha das visitas sanitarias do porto
Santos e 1:230$ naea compra da carvão do
pedra da Mesma;
Do 62141$, para passamonta de transporto
e mais despezas feitas com deportados para
o Acre,
—
DIRECTORIA. GERAL D' r..! SALD I ', PUBLICA.
Accusa.ra,m-se 03 recebimentos
Ao camma hiante interino da brigada policial da 012,310 circular de 10 do corrente
Ao representante da Rio de Janeiro City
Improvements Compiny, limita?, do officio
n. 142, (107 do corrente.
-Solicitaram-se pr widenciae, da inspector
da Alfand sa para To tenham livre sabida
d3 direitos 177 volumes, dostinad os a esta
directoria geral, vindo; do Antureepia no
vapor Petropolis. entenda materiaos para
construcçãa de labara.tarios o lio.spltaes.
---Communicou-so ao director geral da Cantabilidade que Olympio do Nina eyer, chefe
de sução desta directoria geral, recolheu
aos cofre; da, thesauraria. do Thesoura Federal a quantia de 2)0$, proveniente de
uma analyee que vae ser feita polo laboratorio bacterialosica no filtro Mallid.
--Rocem neadou-se ao delegada da Gs districto que mando effectuar rigorosas visitas
de policia c vigilancia sanita.rias na prelio
da rua Frei Caneca n. 320.
—Remetteu-se ao engenheiro fiscal do Governa junta á, Rio de Jamiro CU!, 'mimavamods Co:npany, li);illed, o officio da 8'del 3gacia de alude relativo á falta de zapparellios
sa,nitarioe em nt 3 praias recentemente construidos na rua Ilyppadramo Nacional.

SNO

•

Requerimentos despachado

Francisco de Assis Costa, snusica da 3s batalho da brigada policia.1.—Indoferído.
Empraza do Assistencia Policial, em liqui•dação.—Indeferido.
Antonio Pereira do Monte, musico do regimento de cavallaria da brigada policial.
—Deferido, na conformidade do aviso ex•podido nesta data ao cammandante.
n•••n••110

DIRECTORIA DE CONTABILIDAD3

Soiieltaram-se do Ministro da Fazenda os
. seguintes pagamentos:
De 500$, para despezas miudas desta Se; cretaria de Estado, em janeiro;
Do 2:420$, dos guardas, serventes e traaaniadore; do museu Nacional, em janeira;
• Do 1:400$, do pessoal subalterno do Inter' tato do Gymnasio Nacional;
• Da 38$, do gratificação a alumnos da Es, cola Correccional Quinze de Novembro, em
! janeiro;
, Do 175$ ao amanuense o inspector de
; aluamos, interinos, do Instituto Nacional de
!Musica;
De 250$ ao Dr. Ernesto Bandeira de Mello,
da differença do ordenado pelo exercicio de
-Inspector sanitario, interino, da Directoria
, Geral de Saude Publica, em janeiro;
f Do 612$, por publicações feitas no jornal
Tribuna, em dezembro;
; Do 4:048$710 ao pessoal de nomeação do
! director do Instituto dos Surdos Mudos, em
janeiro;
De 45$, de despezas mitulas feitas polo exs tincto Tribunal Ciyal o Criminal, em P.; neirol

Requerimentos despachados
O. Gareinlo.—Certifique-sc.

Rita Paulina da Costa Nogueira (21 districto).—Concedo 90 dias.
Antonio Gomes Villaça. (2. districto).—Indeferido.
Antonio RoLlágue; da Silva (EP districto).
—Indeferido.
Joaquim Martino do Amaral Chaves (8 districto).—Relevo a multa imposta.
Anacleto Monteiro da Silva.—Daferido.

Ministeno da Fazenda
Por titulo; de 13 do corrente, foram nomeados: •01a•
Collectorês das rendas feederacs no Estado de Alagoas, Flavio Pereira Dias, cm
Traipa; Alfredo de Souza Rego, em Pão de
Assucar ; *Tosa Moreira Leite, escrivão da
collectoria das mesmas rendas em Guaratinguctá, Estado de S. Paulo ; Claudia() Barbosa
de Souza, agente fiscal dos impostos de consumo na 101 circumcripção da Estado de
Goyaz, sendo exonerado do mesmo cargo, a
pedido. Pedro Nunes da Silva..

Fevereiro

1905\

-- Par portarias da. memn data, foram'
concedida; as seguintes licenças, para tro.tameato de saude, onde convier:
Com vencimento, na farma da lei, de troa
meses, ao 4 0 escripturario da Caixa de Amortização Alfredo Brito
De doas mez es, com a m stado da (liaria, ao
compositor do Diario Official Americo Jos4
Leite Pereira.
[Directoria do Expediente do Thesoural•-•
Feleral
IMPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 1-1 de fevereiro dc 190,7

Sr. presidente da Caixa Ecoam-laica e Menti
de Soccorro da Capital Federal:
N. 44—Communico-vos, para os fins convenientes, que foi entregue ao Dr. JOI3
Caldas aluna a caderneta n. 245.123, 3' crio, de sua propriedade, com o deposito da
10:000$, que Se achava depositada na TIMOR..
raria, Geral para garantia da responeabilidado de João Machado de Oliveira Vianna
Jogar de almoxarife da Casa da Moeda. .
- Se, delegado fiscal em Pernambuco:
N. 3—Autorizo-vos a providenciar afina da
que, nessa delegacia, seja aborto cucara)
para provimento das legares de 1 1 catra.ucia
deste ministerio.
— Sr, delegada fiscal em S. Paula:
N. 3 — Autwizo-vos a providenciar no Sentido de ser aberto concursa nessa delegacia.
para provimento" dos Jogares de l a entrancia
deste ministerio.
EXPEDIENTE DO SP,. DIRECTO%

Dia 1-1 de fevereiro de 1907

Sr. inspector da Alfandega do Ria da
Janeiro
N. 67— Communico-vos, para os fins canvenentes. que o Sr. Ministro, tendo presente'
o V0330 oficio n. 73, do 1 do carrente, anca,malhando a proposta feita pelo fiel do armazena dessa alfandega Aydano de Seixas Martins Torres, do Aluizio do S ejetas alartiat
Torres para seu ajudante, resolveu, par despacho d.3 13, approvar a mesma proposta.
N. 63 — Communico-vos, para 03 devidos
eleitos, que o Sr. Ministro, tendo prosenta
o recaia() encaminhado com o vosso officio
n. 401, do 5 de julho da anno passado, o
interposto po.. Martins Costa a; Comp., negociantes d esta praça, do acto des. a, inspetoria.
mandando, do acc3rdo com 03 pareceres da,
carnalissão da, Tarifa e dos peritos por parte.
d Fazenciama cana nissão arbitral,classificaa
Como Onli851, sujeita a direitos ad valorem..
na razão do 50 0/s, a mercadoria contida em
duas barricas marca MCC ns. 51 o 52, vinda;
na vapor ingloz Maydatena o para a qual o;
recorrentes pediram classificação pravia,
resolveu, par despacho do 11 de janeiro proxi mo findo, proferido em sessão do Conselho
de Fazenda e da conformidade com o parecer
deste, negar worimento ao dito recurso.
N. 60—Em reeasão ao recurso transe:LR:
tido co:n o V033a 011100 n. 432, de 22 do
julho do 1093, e interposto por Crashiey
nSc Csmp. do acto pelo qual lhos impuzestas
a multa 'da direitas em dobra do art. 35,
§ 3. do regulamente n. 3.73?,,d3 7 da agosto
0, por differança, do qualidade entre a
de 190
m ercadaria submottida a despacho pela nota
de importação n. 1.84 ,1, de abril do mesma
anuo, come amua-mia liquida o que em virtude da analyso procedida na Lalooratoria
Nacional, foi classificada. Corno produto
chimica não especificado, cammunico-vos,
para o; fins convenientes, que o Sr. Ministro.
por despacho dali do janeiro ultimo, pairerido em sessão do Conselho de Faz onda e do
accOrda com o parecer deste, resevea daraS
_provimento ao °aludido recurso..

• Quarta-feira 15
N. 70—Communico :-vos, • para*as fins em,Nr euionte.s, que o Sr-.Iinistro, attendend o ao
peditIO feito pela Prefeitura do District .) Falateral cm officio os. 157, do • 26 de janeiro
¡ lindo, roso/vou, por daapacho do 6 do cor:Tento mez, autorizar-vos a' pormittir, nos
"termos do art. 3 da lei no 1.313, do 30 de
."dez :ombro ultimo, o d3ipaclio,livra do direitos
consumo, dos volnmos tonitant .33 da inclusa factura por traducçã.o e vindos de
Liverpool no vapor balga, Caldo." com dosti 10 a mesma pra:citara.
— Sr. director geral da Imprensa Nadonaj :
N. 12 — Para que informeis a respeito,
colfoom-e determinou o Sr. Mioistro, por
dospacho do 17 do janeiro ultimo, rernettiYes O incluso ollicio n . 151, de 3d) no esin
oz, cm sota o prosidont o da Caixa Economica o Monto do Socorro dista Capital
É:oferta provisleacias no sentido d 3 ser rastobelocida a ramosa de doas exemplares
) Diario Official áluella reportição.
' — Sr. presid •onto do Tribanal d. Contas :
N. 20 — Remetto-vos, para os fios coavasi.entes e cm obediencia ao desincho do
So. Ministra, do 23 de janoiro ultimo, o incluo) processo t .ananittido com o oficio da
Doinoa,cia Fiscal do Tilesouro em S: Paulo.
11. 7, do 10 (1) muno) m 2, o ralativo
fiança, no vai or de 1:750., prestada por Firisolou de Aime:kla Barras, ora m)eda corrait 3, para garantir soa respoasabilidal o e
Io sons pr000stos fl Jogar d 3 CSCriVtie
,:lactoria das Rondas Fedoraoo em Limeira,
3)) r)rerid,) Estodo.
N. 21— Rumotto-vos, para os fins ouveisionO ss, em oOodione:a ao despaclio do Sr.
Miaistro, do 11 do janeiro ultimo, a inclusa
c ip:a. do novo tom), lavrado na Diroctoria
.d Contencioso, em 5 do mesmo mo.z, da liana:1, na valor do 1:000oprostado polo teaoatecoronol ant Joolotim ds Oliveira Gallindo, em duas anuiico; da dividi publica, do
vo 1,)v de 1:00f$ cada uma, do su propri 141 islo, paro garantir a rosponsibilid tio do
3;it:;-corari O João Poraira Po:xoto o seu.;
propostos no legar da collesstor das voadas
ledo:aos dos nulo ioloios do Angeo, dos Reis e
Paraty, no Estado d Rio do Janeiro.
N. 22— Itosnotto-vos, poro os fins convoliiC:it'J O Oii &reli )neia despaclio do Sr.
Mos's'aso, do 1 do correm 3, o inoluso processo
ia ;rnittisio com o )Meio da Delegacia Fiscal
41) Tho (ouro em S. Paulo n. 15. de 19 do japroxim o passado. relativo á fiança. no
,
prestada por Manoel Pereira
osiva, em uni cadoraeta da Caixa Eco. oiça n. 79.005, do sua propriedadade,
j).).: . ,t garantir sua responsobilidado o do SOU
ji: !postos no logar do agente do Correio da
C.3L1,,"5.9 de Canéas, no referido Estado.
N. 23 — Reuretto-vos, para 03 fins e mvainient )8 o em obodieocio, ao dospocho do Sr.
Ministro do 1(1 do dezembro da asino proximo
passado,o incluso pis oe sSS9 ref.:rent) á fiança,
110 valor d) 360. prestada por D. Thoma.zia,
de Souza Leito Fragoso, em uns-m cad ornato,
da Caixa F,conornico, do sua propriedade, em
garantia do Sua, re.spoasabilidado o de seus
propostos no cargo do agente do Coroei() da
Vilia Nova do Carangola, no Estado do Rio
do Janeiro.
N. 24 — Remotto-voo, para 03 fins conv3ni mitos e em obedieacia ao despacho do Sr.
adinistoo, do 23 do janeiro ul uno, o incluso
• procoss) encaminhado com o officio da Delega,c:a. Fiscal n3 Es,aolo da Bahia n. 167, de
:31 do dezembro do armo findo, o ralativo á
/lança, no vai or de 2013:. em moeda corrente,
presta•la par Antonio Vieira Lins para garoto ia de sua responsabilidade e de s3114 propostos no Jogar sl collec,or das rendas fio- deraos da, Villa do Conde, sioquolle Esotdo.
• N. 25— Rosnotto-vos, . para os fin s c uive'. Ad011toOS o ,01J2 obelieocia tç 48.1)10110 do .Sr,

Fevereiro -- 1905 137JV

DIARIO OFPICIAL
Mioistro,do . 4 do c srrente, o incluso procasso
emcaaninhado coes • o -oficio da Delegacia'
Fiscal- no Estado da fobia n. 6, do 19 'do
janeiro ultimo, o relativo a fiança, no valor
de 2:0223300, prestada par Antonio Joaquim
das Santos Abriu, em una caderneta.
Caixa Econoinica, para garantia de sua respoasabilida•le e de seus propostos no boiar de
administrador da Mes o do Rondas de Caravellas, naosiolle Estado,
—Sr. inspector de seguros:
N. 17—Para que se possa resolver sobro o
requerimento da Companhia «A Economicaa,
traminittido com o vosso officio n. 322, de
27 de dezembro ultimo, peço-vos, do accôrdo
com o despacho d g Sr. Ministro. do 21 do
mez proximo fia h, quo providencieis sobro
a devolução dos papeis que vos foram rem ottidos cora o oficio de ;to diroctoria n. 147, do
do dito mu da dezembro.
—Sr. director do Contoncioso do Thenuro
Federal:
N. 5—Cabe-mo conynunicar-vos, para os
fins convenientes, Tio o Si'. Ministro, attendeado ao facto do ter silo encontrado em
poltee do Francisco ',adro do Lacerda um
documento Ti o Se achava junto a um praco sso sob a guar,la (tussa directoria, s 3m que
lio'o tivesse sido emtroguo pelos Meios regulares. ant '33 apreseatando vestigios do haver
sido violantomonte retirad resolvou. por
despacho da 3) do non pr mimo proldbir a °Moldo do !nom) Fooncisco Pereira do
Locaria tri.o só nessa coal.) nas doas tis dira&imas do Tilo ;OLtra e SLIM dependeneias,
visto torci u'-se Stl>p2ita. em virtuls do referido facto, a suo pra :coço cru logaras ondo
existam pop sis do importando.
—Sr. d • reCtor da Contabilidado do Thesouro Federal:
N. 6—Ca1e-mo com omino-voa, para os
fins c mvonientes, qu o o Sr. Ministro. attond :sido ao facto do ter sido ene ontrado em
polar de Feanciseo Pereira de Lacer ia um
docono mito (pio (I) achava junto a um praCessa S )b a guaolo, ila Direcsoria, do Contenciostosom qu o Ill'o tivesse Sia ) eiltroguo pelos
1110i os rogulares, aat •ss apresentando vestigios de haver silo violentamente retirado,
resolveu, por dosostcluss do 30 do maz proximo lindo, peollibir a entrado do mosino
Francisco Pereira de Lacerda não si naquilo
cgMe nas d smais directorias do Thosoara e
suas respectiva; dapondeacias, visto OrnarSe suspeito, em 'virtude do reforido facto, a
sua 'venni, em looares onde existam papais
do importando.
Idontico ao director dos Rendas Publicas
do Times ouro Federal, sob n. 8.
N. 7—C ommuoica.ndo ao Sr. sub-direc too
d esta. directoria haver o Sr. Ministro, por
de spono de 3) do mez proximo findo, resolvido prohibir a entrada do Francisco Pereira. d Lacerda nas diversas directorias d
Tiros ouro e suas respectivas depondencias,
polo facto de ter sido encontrado em sou
poder uni doeu Isento que se achava junto a
um parecer sob a guord s, do director do Contencioso, Sem qu..) houvoss o sido entregue pelos meios rogulares, antas apresentando vesti,gios de haver sido violentamonto
retirado, o que t orna suspeit I a presença da
roferid o ',acorda, em logares onda oxistam
papeis do impootancia; racommendo ao mosMo Sr. sub-director, dO conhecimento dessa
rosolução aos empregados desta directoria o
providencio n o sentido de sor dia tornado
publico por edital do porteiro do Thesouro.
—Sr, delegado fiscal em Alagoas:
N. 8— Remetto-vos, para os fins convenientes, os inclusos decretos'd 3 4 do corrente,
n'onieando: José Dominguea das Dores, para o
logar de thesoursiro-pagador dessa delegacia; Francisco JosO, Duarte , para o do thesnreiro dx• Airnaàga'do Maceis).
•

,S
—ao. ,delegado fiscal no Amazonas:: é
-N;'13---4)eclaro-vo ' para os devidos eiratos; que o Sr, Ministro, ,por deSpOcho dó 18.
do janeiro proximo findo, proferido cm sessão
do Conesilio do Fazenda o de accôrdo com o
parecer deste, resolveu negar provimento ao
recurso transmittido com o ofilcion. 30, do
22 de agosto do anuo proximo passado, e interposto por Joaquim Rocha dos Santos, do
acto pelo qual negastes provimento ao intentado para essa delegacia da decisão do inspector da alfandega desconhecendo-lho direito
como denunciante aos 70 % do producto da
veada da lancha dlao d'Agua, apprehendida
por contrabando.
— Sr. delegado fiscal no Paraná :
N. 11 — Declaro-vos, para os devidos et-feitos, que o Sr. Ministro, p w despacho de 18
de janeiro ultimo, proferido cm SC33ãO do
Conselho do Fazenda o do accôrdo com o
parecer deste, resolveu negar provimento ao
recurso transmittido com o vosso officio
n. 8, de 3 de fevereiro do armo possa. slo, o
interposto por Polycarpo Pinheiro & Comp.,
agentes da Companhia Novo Lloyd Brasileira, do acto pelo qual a Alfandega de Paranaguá. impoz ao commomdanto do vapor
nacional Desterro, pertencente á mesma
companhia. a multa do direito em dobro,
na importancia da 320, pela falta de mercadorias, verificada na conferencia do caixa
marca I11C, n. 5.675, conduzida pelo referido vapor.
— Se. delegado fiscal no Rio Grande do
Sul
N. 42 — Communico-vos, para 03 fins convenientes, que o Sr. Ministro resolveu, por
despacho de 28 de dezembro ultimo, proferido em S0335.0 do Conselho de Fazenda o do
accôrdo com o parecer deste, dar provimento ao recurso encaminhado com o vossa
oficio n. 17, de 23 de janeiro de 1902, e iateripst p or Antonio da Silva Fró so Junior,
com ) agonto da Companhia Lloyd Brasi'oiro,
do acto da in3pectoria cia alfandega dessa
capital impondo ao commaudanto do paquete Rio Pardo, da mesma companhia. a
multa de 30M. na conformidade do art.316,
O 23 da Consolidoçã,o das Leis das Alfande:m4
e Mesas do Rendas e art. 29 das instrucçães
que baixaram Com o decreto n. 3.520, de 15
de dezembro da 1899.
—Sr. dei og,ado fiscal em S. Paulo
N. 50—Communico-vos, para os dovidoa
eff sitos, que o Sr. Ministra, attondenlo ao
que minorou a Camara Municipal do Moo oca,
no petição encaminhada caro o vosso officio
n. :332. da 11 do novembro do anno proxisno
passado o a que Se retbra o de n. 6, do 31 do
jan oiro proximo tlncU. reoolvouo»r despacho
do 13 do corrento,concader isenção do direitos,
nos termas do art. 30 da leia. 1,313, do 30
de dezembro ultimo, para o material constante da inclusa rela.ção) e que a Sociedade
Força e Luz do Mococa pretende importar
Com destino ao s srviço do illuininação electrica. daquella cidade.
N. 51—Declaro-vos, para os devidos elToitos, que o Sr, Ministro, por despacho do 11
do janeiro ultimo, proferido cm sossão do
Conselho do Fazenda o na conformioado d
parecer deste, r 'solveu negar provimento
ao recurso encaminhado em o officio dessa
delegacia n. 252, d 3 28 do novembro de 1903,
O intorposto por Antonio Carlos Silva &
Conop., do acto polo qual a inspectoria da
alfandega, de accôrdo e nu o laudo da commisa.- o arbitrai, mandou classificar como de
mais do 12 a,t6 24 fias em cinco millimetroa
em quadro, para pagamento da taxa do 4200
por kiloo;ramsma, do art. 538 da Tarifa, a
creguolla do linho crü, liso, submottitla a.
despacho pela nota de importação n. 28.7,95,
d3 25 do agosto daqualle anno, como tendo
até 12 3103, para pagar a taxa d .900 MS par
•kilogramma, do artigo citado.
-
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afim de que sejam prestadas as informaç5es exigidas no despacho exarado a fls. 25
nvpccliente de 14 de fevereiro de 1903
do ultimo procosso, e 113CO3:arlti para, a solução do ambos.
Ao Sr. diroctor da Casa da Moada
N. 3—Transmittindo a amostra sob n. 113,
, N. 57— Recommendando que, até nova vinda da Alfandega da Balda, afim de qua
determinação desta directoria, sejam sus- se proceda ao nncessario exame e determinopensas as remess 13 do 80:000$ men,aes em u de que espoai° de tecido se trata.
sellos de 001131/MO para pli»phoros, que essa
repartição estava autorizada a fazer á EJi1CImprensa Nacional
ctoria Federal de Vassouras, urna vez que a
mesma collectaria, em officio n. 12, de 24 de
EXPEDIENTE Da. DIllECTORIA.
janeiro findo, d3catrou que a importando,
Dia 11 de fercroiro de 1905
120:000 :: em soldos daquella e -p2cie, caistontas em caixa é suffichento para as veadas
Declarou-se á Directoria Geral dos Carmins
em um trimastee.
que os imprassis reclamados no officio n. 20,
N. 58 — Recommemlando que, com a ma- de 25 do janoiro ultima, j:i foram t nlos rexima brevidade, sejam reuettidas á Dele- mettido3, alguns delias antes 1112AllO da data,
gacia Fiscal em Pernambuco as es'ampilhas da reclamação.
do imposto do consuma para proibido; na— Solici tatase :
cionaes, por alia requisitadas, na importaacia
Da Directoria Geral dos Correios informade 2,578:500;3003.
ção solnro o manem da examplaees do Diario
N. 59-1ecommendando a ramosa, com
que devoin sei' distribaidos por telas
urg,encia, á Delegacia Fiscal em Pernambuco, as administraçks e sub-atiministraç5es posdas estampilhas do imposto de cansunao para taes ;
produtos esarangeiros, par nula reauisitalas
Da gerencia da Companhia do Gaz a viirla,
na importancia do 3.934:090.3009.
de una operario para fazer a madança de
— Ao director da Recebedoria do Rio de algumas arandellas em loca/ que lhe será
Janeiro
indicado.
N, 5—Tranunittindo, para 03 dovidos fins,
— Aeraderen-sa ao Sr. tenente-coronel
a cópia do decreto do Poler Executivo conce- João d'Avila Franca a communicaçã) de asardendo ao alferes Glympio Borges de Faria cicio interino do cargo do cammandante da
dispensa do lapso da tempo para satisfazer brigada policial
o pagamento da importancia do ssllo da pa— Reiterou-se á Inspecaaria Geral aa paras
tente que lhe confiro a> hoaras daquelie Publicas o palato no seatido de erem examiposto, expelida em 20 do outubro de 1991,
nado: com urgencia 03 encanam inos afim
—Ao Sr, director do Contencioso
do se verificar Os concorLos qu precisam ser
N. 10 — Communicando que, em Sessão executastes para o laca essaameato das agua
do Con :elho dc Fazenda. de 1 do coei' :nte servidas e viuvavas.
mez, o Sr. Ministro da Fazenda amainou o
processo do infracção instaurado pela ColeInsaectoria de Sas=
ctoria de Nova Friburgo conta Josa Francisco
Corrêa & Comp., ficando, portanto. do nano
EXPEDIENTE DO SE. INSPECTOII
effeito a multa da 1:500$ imposta á dita
Dia 13 de Prarefro de 190:;
firma, e constante da certidã ) de divida remettida ao juizo seccional sob n. 351, da
Ao Si'. Ministro da Fazenda
serio DI,
N. 07— Communicand a ice a Alliane:,»
rine And Generdi Msurancc Coiãpany,
— Ao Sr. director da Contabilidade
N. 9— Transmittindo o procosso em que o teci. de Londres, provada perante esta recollector federal de Cantagallo encaminhou partição, ter cumprido tad is as dispasiçlc;
a esta directoria, por engano, a certidão do das leis vigentes ao tempo dos decretos
vida de seu fiador.
ns. 9.591, á 8 de mai) de 1830, 9.814, de 11
—Ao Sr. collactor federal de Cantagallo
de dezembro de 1887 e 1.123, de 5 de noN. 2 — Declarando que a certidão de fiador vembro da 1892, afim do funceionar, de aodo seus fiadores devem ser directamente corda com a faculdade dada pelo art. 8° do
encaminhadas á Directoria da C notabilidade, regulamento animo a9 decreto n. 5.072, de
que é a competente para a apreciação de 12 de dezembro de 1903, observand ) o dissemelhante a,sstunpto.
posto no art. 9° do citado regu lamenta e re— Ao Sr. colector federa/ de Nova Fri- quidtando a nomeacão do respectivo fiscal
burgo
junto á referida c impanh.a.
N. 98— Remettendo, afira de ser decidido
N. 4 —Declarando que, sendo presente ao
Sr. Ministro, em s OSSO° do Conselho de Fa- pelo Sr. MMistro, o requerimento oin que a
zenda, a 1 do corrente msz, S. Ex. resolveu Companhia do Seguras a'arazils consinta si
amoldar o pis cesso da infeacção do regula- as acções das companhias de seguros, que
mento de consumo instaurado por csa coi- não t , em 40 0 ,".reilizadw, se aclutin su:eiuts
lectoria contra Jos.é Francisco Corréa
ou não ao estattudo no art. 25 do decreto
Comp., ficando sem effeSto a multa de n. 431, de 4 de julho de 1891, para que pos1:500; imposta aos MOMOS negociantes, sam ser validamente neg )ciadas.
visto não SJ ter verificado a infracção autuada.
Depcnrnios despachados
— Ao Sr. delegado fiscal do Thesauro em
Dia
13 de fevereiro do 1905
Paulo
S.
N. 8— Communicando que o Sr. Ministro,
Marine ao'! General Asurance Compor despacho do 1 do fevereiro corrente, pany, Liiniied, de Lond,.es.— A supplicante
proferido de accordo com o parecer do Con- Me exercer as suas opeisoçUes de seguros
selho de Fazenda, da mesma data, confirmou caiu 1.1Ma agencia na praça do Rio de Jaa decisão paia qual esta directaria mantem neiro, de conformidade com 03 decretos
o acto dessa delegacia, julgando improce- ns. 9.594, de 8 de maio do 1880, 0.814, de 11
dente o auto do infracção do regulamento de dezembro do 1887, 1.123, de 5 de nodos impostos do consumo lavrado contra vembro de 1892 e arts.8 0 e 9° do reulamento
Marcollino Pereira Lopes.
atuam ao decreto a. 5.072, de 13 de dezem— Ao Sr. director de Laboratorio Nacional bro de 1903.
Commercial Unig n A gsnrance Company, Lide Analyscs
N. 2 — Transrnittindo doas processos da mited.—De conformidade com a informação,
Companhia Fabrica de Tecidos D. Isabel e exhiba, prova do archivaMeatn na Junta
da Companhia Ma,nufactora Fluminense, Commercial da Bailia.,
Directoria das Rendas Publicas
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Ministerio da Marinha
_Por portarias d3 13 do corrente, fmrant
nomeados instructores dos guardas-marinhas
em viagem de iustrucção a bardo do encouraçado Riachnelo, os seguintes °file i aos
tenente Octacilio Octaviano Rosa, da artiss,
lhana ; 2° tenente Alberto de Lemos Basto,
do navegação e o I° tenente ma,chinista
33 classe Carlos Fraucisca do Faria, do
eh irias.
Poe outras de 14 d) aguente :
Foi exonerado o lo tenente Joss Francisa,i
Martins Guimarães do carga de socretatio
e ajudante do3 ordens do commandante
Divisão Naval da Norte.
— Foi n mando o 2° tenente Jo Alberto
Nunes, para exercer o cargo de secretari )
ajudante do ordees do cennuaudaute da Divisão Naval do Norte.
—Foi promovido no corpo de machinisal
navaes, o sub-ajulant o de machinista, saegento-ajudanta. o praticante, 1° sargeato.
Oscar de Uzeda, 1,1111:1.
EXPEDIENTE D.1

rramEmx sncçla„

Dia 7 de ferereiro de 1005
A' Contadoria da Marinha:

Autorizando a adquirir uma cambial agi
valor de,S,-; 000-0-9, afim de s 1.• enviad t 5.
De l egacia do Thesmro Federal em Landreg„
para, o pa gamento de passagens de officiaes
(aviso o 185);
Determinando que providencie para que o
commando do corpo de infantaria da marinha seja indemnizado da quantia de 783l0CP.
que pagou á R•pa.rtiçãa Geral dos Tedegralobos pela installação de apparelhos telophonicos ligando o pavilhão central do nova
quartel a diversos e3tale!echnento3 nava,n,
enfoi.m o rc,,eilnda 013s.ua repartição, a
bem a ssim, declarando que, de accordo com
o que informou no officio n. secção, do
23 de janeiro proxirno passado, e )33.
zaçãa sa deve roalizar-se depois de regis trada pelo Tribunal de Contas a distribuição
do crod.ta cana que vita ser habilitada es:A
contadoria, para °ocorrer ás do:pezas do
actual exercicio (aviso ri. 1S).— Comoutui-,
cou-se ao Cuartel General (aviso n. 138).
Ministeria da Marinha — D s ecçã.a --Z
N. 180 — Rio de Janeiro, 7 de fevereiro
de 1903,
Sr. inspector dl Arsenal de Marinha da
Para — Em referencia aos V03804 officios
ns. 033, de 13 de outubro e 683, de 7 de novembro ultimo, declaro-vos que, para resolver-se sabre a approvação dos termos do
despe-Las d que tratastes nos mesmos officios,
cumpre que infirrnia :

si a ancora e.

amarra de 45 braças, a que se refere o t.,rma
de 1 de novembro, não é a nvsma, ancora a
a . narra de 45 braças que figura no termo da
16 de setembro ; 2 s, si a despeza de 318$ com
o fr ,amr,nto de uma embarcação para repor
em seu Jogar a barca pharol do canal do
Bragança pie havia garrado, foi paga pela
verba «Fretes» ; 3°, si a pena imposta ao
pratica da barra, Francisca da Paula e Silva,
par não ter collocada a barca pharol ein seu
vardad ?iro logar, foi doterminada polo resultado da processa a que alludem 03 artigos
374 e 383 do regulamento anuas° ao decreta
n. 3.929, de 20 de feveroiro de 1901.
Saudo e fraternidade, — Jutio Cem. cra•
Noronha.

Dia 8

Ao Quartel General da Marinha. commu!ficando que o Sr. Ministro ora autoriza ao
Commissariado Geral da Armada a foracceg
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. da Aprendizas Marinheiros de Santa
atilaram as poças do fardamento constante
o pedido que veio annexo ao officio n. 46 —
secção—de 20 do mez proximo passada (of(lcio n. 190).
—A' Contadoria da Marinha, transmittindo
, o oficio do commandanto do encouraçado
" Deocloro n. 2, de 2 d3 jan oiro ultimo e documantos gila o acompanharam, relativos á
dospeza :cita a bordo do mesmo navio com o
rancho do Senador, tenente-coronel Lauro
Sodré, que alli se acha preso, á disposição
do Ministerio da Gu:rra (oficio n. 191)a
Dia 9
Ministario da Fazenda, roaando protadoncias afine de que seja habilitada a Con •
tadoria da Marinha com a quantia do 100:000$
constante do pedido qa3 33 lhe ramette, para
oco wrer ao pagamento da diversa3 d3,sp szas
relativas ao exercido do 1901 (aviso n. 192).
Ao Quartel General da Marinha:
Aut nazanda a providencia :3 p que, no
cominando geral das torpedoiras, Se lavre
termo alo despeza para isentar o respectivo
commissario da rospon3a.bi1idada do uma
arabina Mau ser e um sabre-punhal, pertencente á sua carga o que SJ extraviaram por
oceasião dos acontecimentos de novembro
ultimo, devendo ser carregada ao grumete
João Zacharias Filho a importancia do allutildo sabre (avisa n. 193)
Can-munia:and a para os fins convenientes,
que o Sr. Ministro ora autoriza o comtnissariado Geral da Armada a fornecer o cambustivol e os sabresalente3necessarias para a
experiencia, do cruzador Tamandard (aviso
n, 194).
— Ao Commissariado Geral da Armada,
autorizando a mandar foalecer ao aviso
Silva Jardim, pelo prop da 2:343a724. OS artigos constantes do pedido e orçamento que
se lhe remettem, (aviso n. 193) o paio preço
do 4:38310), os objectas constante; da pedido que se lhe rem 3tt3, nocassario, ao salão
do mestno navio (avio n. 107). --- , Communicou-33 ao Quartel General (ofilcios 113, 190
o 108). .
— A' Repartição da Carta Maritima, autorizando a mandar fornecer um anomometro de mão ao navio-escoa Priwiro de
Março (aviso n. 193).— Communicou-so ao
Quartel General (oficio n. 200).

Dia 10
Ao Tribunal do Contas, transmittindo
para o competente registro, na fôrma do rogulameato dast° Tribunal, as capias dos
contractos celebrados no Estado do Matto
Grosso com Josetti & Nunes Dias. Done° Via
Scaffa., e Agostinho Forrei na da Silva, para o
fornecimento ás dopendenclas da Marinha,
no corrente ano, dos artigo; que constituam
03 grupos— Mantimentos, dietas, padaria e
açougue (aviso n. 203).
—A' Contadoria da Marinha, declarando
ter deferido, nos termos da informação dessa
contadoria, o reauerimento do marinheiro
nacional, invalido, Pedro da Lima, pedindo
o pagamento do doas semestres do fardamento, vencidos em junho o dezembro do
onno passado (aviso n. 201). Communicou-se
ao Quartel-General (officio n. 203).
—A' Capitania do Parto d 3 Pernambuco,
(Teclar indo que o aviso n. 2.220, do 16 de
dezembro do anuo passado, relativo á coacurrencia para 03 fornecimentos ás depandenciaada marinha nesse Estado, dos artigos
que constituem os grupos—Padaria, açougue,
mantimentos, dietas, objectos do expediente,
combustivel, forragens, carvão vegetal e
lenha e para o serviço de lavagem de roupa,
dove ser fielmente cumprido ; entendendo-se,
porém, que o imposto de industrias e profissões a que se refere o mesmo aviso, estaduaí e não federal (aviso n. 200)„

MARIO 0-FFTCiAT:
Dia 11

Ao Ministe
Fazendu:
Roaando providencias afim de que, no
Thesouro Federal, por conta das campetentes
rubricas do orçamento de 1904, s3ja paga a
quantia de 55:911$273, proveniente de fornecimento de varies artigos fuito a esto ministerio (avis) n. 207)
Communicando que o parecer do Conselho
Naval opinando polo reconhecimento do
dir3ito do su'a-ajudante machinista, reformado, Pedra José de Moraes, a vinte vigesimas quintas partes do respectivo saldo, em
vez de dezoito vigesimas quintas partes, é
datado d3 15 de janeiro do anno passado e o
acto deste ministario reconhecendo semelhante direito é de 23 do junho do dito anno,
sendo o despacho concebido nos seguintes
termos:—Como pareces (aviso n. 208).
--A' Inspectoria de Engenharia Naval,
transmittindo a cópia do contracto para o
fomecimento, pela firma Walter Brothers &
Comp., de duas lanchas destinadas á flotilha
do Amazonas (aviso n. 209).
—Ao governador do Estado do Rio Grande
do Norte, agradecendo o offarecimento feito
a este ministerio de um exemplar da mensagem lida na SCS3ãO extraordinaria de 22 do
mez passado, perante o congresso legislativo
desse Estado (aviso n. 210).
—Ao Dr. Casario da Silva Pereira, agradecendo a communicação feita a este ministodo d3 haver reasaunido o exercido do
cargo de l e procurador da. Republica, na
sacçao do District° Federal (aviso n. 211).
—Ao presidente da Sociedade Nacional de
Agricultura, agradecendo a communicação
feita a este ministerio do haver sido eleita
o empossado., no dia 23 de janeiro ultimo,
a nova di..ectoria dessa sociedade (aviso
ta 212);
—A' Capitania do Porto do Rio de Janeiro,
communicando, para 03 fins convenientes,
que o Sr. Ministro, ora autoriza o Conemisuriado Geral da Armada a fornecer

essa repartição o cofre do ferro com fres
chaves, pedido no officio n. 8, de 14 de janeiro ultimo (orneja a, 214).
— Ao Ministerio da Fazenda, rogando providencias afim de que:
No Thesouro Fed :ral, por conta da rubrica
—Ilospitaes— do orçamento do 1934, soja
paga ao commissario Gentil do Abocar, almoxarife d Hospital do Marinha, a quantia
do 1:511,a, para °acorrer (13 despezas miadas
a cargo do mesmo exara:meio, durante Os
MOUS do junho a dezembro do anuo passado
(aviso n. 215)
Por conta das competentes rubricas do orçamento da 1904, seja para no The;ouro Federal a quantia do 10:886$a20, proveniente
do fornecimento do varies artigos feito a este
ministorio (aviso n. 216);
Seja habilitada a Contadoria da, Marinha
com a quantia de 1.503:000,a, constante do
pedido que 33 lhe romatte, para °acorrer ao
pagamento do diversas despezas, no proxima
m:z de março, por coata da actual exercicio (aviso n. 217);
Por canta da verba— Material de ConstruCO39 Naval — do orçamento em vigor, soja
habilitada a Delegacia Fiscal no Estado do
Espirito Santo com o credito do 957$180,para
occorrer ao pagamento da varias concertos
nas embarcações da capitania do porto do
Inenno Estado (aviso n. 220), — C
o.om rn unicoa-se á Contadoria (oficio n. 22
Transmittindo, competentemente alteradas, as tabellas explicativas da despeza
deste ministerio no exercido do 1905, do accardo com o orçamento votado pelo Congresso Nacional (aviso n. 218).
Reiterando, visto terem sido novamente
solicitadas pela Delegacia Fiscal no Estado
de Sergipe, os creditas •he 60$, por canta da
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• verba 192—Companhia de invalidos—o 366$
por conta da verba 21 3— Muniç0es do beca
—do orçamento do 1904. afim de °acorrer
ao pagamento do soldo e rações ao grumeta,
invalido, Man ei José do Santos, o pedido
feito em aviso n. 1.163, do 5 do julho do
anno findo (aviso a. 222).
Rogando expedição do ordem telographiea
ao inspector da Alfandega, da cidade do Ria
Grande, visto ter chegado ao conhecimento
deste ministerio a exigencia do mesma inspector da intervenção do um despachante,
para a retirada de 42 volumes contendo og
ma.teriaes dos novos apparelhos de luz, destinados aos pharóes do Bojaria Christoaão Pereira o Itapaan, para que entregue 03 objectos
de que se trata ao respectivo capitão do
porto, som intervenção do despachante, como
procedam as demais alfandegas da Republica, inclusive a desta Capital (aviso te. 223),
— Comniunicou-so d, Carta alaritima (avia:
n. 224).
— Ao Quartel General da Marinha, coMmunicando que o Sr. Ministro ora autoriza o
Commissariado Geral da Armada a fornecer
ao cruzador Taniandard 03 artigos constantes
do pedido que veia annoxo ao oficio n . 8G
da 48 socçã.o, da 10 do corrente (oficio
a. 219).
1111•=0.111

IXPEDIENTE DA TERCEIRA SECÇXO
Dia 13 de fe.vereiro de 1905

A' Capitania do Porto da Bahia, confirnia
o telegramma expedido no dia 9 o assina
concebido: «Já, requizitei Minis terio Guerra
vinda engenheiro fiscal esta Capital, logo
que chegar ahi ordem podeis conceder-lhe
passagem (aviso n. 157).
—Ao Ars mal do Rio de Janeiro, mandando
enviar á. Secretaria do Estado uma rotação
dos officia0I inferiores, patrões o remadores
que estiveram em serviço activo nas lanchas daquella estabelecimento durante 03
dias em que houve parturbação da ordem no
mez do novembro do anno findo, o bora
assim, daquelles que guarneceram a bateria
que foi montada no morra de S. Bento, afina
de serem elogiados nos termos do aviso n.43,
28, secção, de 12 do janeiro ultimo (avisa
n. 158).
—A' Capitania do Porto do Alagoas, devo!,
vendo a carta de machinista do 4e classe da
marinha mercante, referente a Antonio Guimarães Mendonça, , para serem lançados,
pelo secretario que a escreveu, o nome. e a
posto do Sr. Ministro no principio da mesma
carta (oficio n. 161).
—A' Capitania do Porto do Amazonas, devolvendo a carta de machinista do 4a classe
da marinha mercante, referente a Constantino Aurelio Pereira Gomes, yisto não poder
a mesma ser as signada por estar errado o
nome do mesmo, como se verifica confrontando-o com a assignatura apposta na cartN
(officio n. 162).
—Ao director da Bibliotheca e aluzeu da
Marinha, accusando a communica.ção da
haver assumido o cargo do director interino,
daquella ropartição no dia. 5 do corrente
mez (oficio a, 166).
—A' Praticagem da barra do Sergipe, raquisitandi informações sobre o ex-segunda
pratica da associação JJSÓ Barbosa do Souza,
contribuiu ou não com a quota de 23 O/0 da
rendimento total da praticagem para formar o fundo da Caixa de Soccorros, afim do
se poder resolver sobre uma petição da
mesma de 9 da novembro ultimo ( officio
11.-167).
A' Capitania do Porto de Santa Cathanina, rocommendando que inf gme si em
1004 houve ou não matriculas do navios
mercantes nessa repartição, conforme de.
termina o art. 233 do regulamento das eaa
pita.nias de portos, afim cie ao providenciar

,r
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"fabro a publicaçã,o da lista, dos navi is do
.4merraao mercantas bra,ziloiroa em 1905 cuja
ronfecção f'ói conaada á repartição da Carta
'Itlaaatima. (aviso n. l(W).
Identicos is capitani Is de S. Paulo, Bahia,
•413.1'M:o/loa, Rio Grande • do •Noata, 'aramambuca, Parana, Piauby e Ceará.
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Soga ido sargento Patrocinio JoaS da Costa,
R:querimento desprrchado
licença para preStar examas"vagOsa Indc
• Dia 14 de fevereiro do 1904
ferido.
Lamie Laforgoo, paliado pagam•nta
Segundo sargento Manoel Editam") do importancia de um vale postal emittida no
Prado Fil hio, menagem.— Itidularido.
Pará.— Cumpra o regulamento do sello o
Cabo de esquadra. a sylado Modesto Fran- volta , querendo.
cisco do; Santos. pormissão para recolher-se
-a
ao asylo.—Ind oforido.
Cabo de 03 ¡ladra reformado asylalo MarMARINHA
colino José dos Santos, fornedm unto de um
Ministerio da Guerra
par de malata.s.-- Itaqueira palos canas
rtraveg(tçã,a interna, na
compatentas.
- Eepadienle de, 10 de fero de 1905
atilem :mim,
Cabo do e:quadra Ant ania Joa'S Lopes, raa Ao director geral da Saude, declarando que levação do carga de passagens. —
Os Mais importaaVas antros inlustriaea
we ser dispensado da pratica em que sa
allemaás, rapaaaidos por varias grupos, tiles
•I ' acha no hospital central do exercito o Dr.
Saldado Izidro Ant mio Bucal). pagammto como os de Weatplialia rhonana, da Abada,
Fiorentino dos Santos, conforme de titulo de divida.—Salla o titulo que apre- de Palatina aialo He sis t,d
Wurtemsou ton.
borga da Bavi aai, da Saxonia,
rogião
— Ao intendente geral da Guerra, approSaldados; Francisco Ferreira Maria e Al- tardo de Berlim, são situivlos todos no mitra
'..vatalo a deliberação que tomou de designar fredo Nieacio d Goilay, incaisão no Asylo de e ti ) sal da All imanai:, longe do mar. Parto
to alares do 7° batalhão de infantaria, HumoInvalidas.— Indeferidos.
das castas d.) norta, o paiz é quaSi exclusivanegado do Albuquerquo Portocarrero para
Alarmo João Euplaatsio Guió do Sauna mente d ;do á agricultura o faltara as cala:substituir o tonenta do 20 Maximiana da transfarencia de mittrictila..—IndalCrido.
da; indus alma. Não moreceat es'e qualificaSilva Mel aros no logar de encarregado do
Oetavi ) Gomes da Rosa, licanaa para ma- tiva as cidades da Bremen, Hamburgo, Luidepasiim do inscrviveis.
tricular-se.—Intlolarld,), em vista. da lá de
Kiel, Statin. K(rni!sbarg,
—Ao chefe do Estado Maior do Exercito
tixa,çilo de forças de terra.
embora IiãJ absolutamente privadas da
Nomaan la membia) da cammissão de praJoana Fran. Ilaiaauta, transforencia, do ra- industrias.
/noa:ao o goneral de brigada Modastino Au- sidencia.— Indarsrida, em vista da disposto
13erlim dista do mar noventa milhas ; oa
gusto de Assi; Martins, em sub . titaiição do no aviso n, 819, do 21(10 março do 1933.
centros man uracturai l'03 do Wastphalia
general d.) brigada Francisco da Rocira Calrhonana, distam do cem a. cento e cincoonta
jade;
milhas ; os outros caninos da duzentasa trebatalhão
de
infanTransferindo para o 200
zentas e cincoanta. Considerando as indusMinisterio
da
In
dustria,Viação
e
taria o t fiente do 31° Fabio Fabricci
trias allernaes na seu caaatact vemos que
olhas S3 dasanvolvem a uma distancia nr'ilia
Obras Publicas
Via 11
da duzanais milhas dos portos maritimos
Directoria Geral da Contabilidade
respuctivamanta mais proxinlaS.
Ao Sr. alinia l.ro da Fazonda, remottendo o
Na Grã-Ilrotanlia, ao contrario, as inanu )rimenta em Ti) ala,yrink Abaeu &
Requerimentos despachados
dustrias S3 acham e tabolacidas a uma disCOMI), pedem permissão para despachar
tancia do não 01 xis (11 dez, vinte ou trinta
lIa Alfandega do Rio do Jansii:o tres caixas
Dia 13 de fevereiro de 1905
milhas da costa ; gosam por esta raz;io de
tont espoletas para dynarnito e communicondiçaa; da transporto muito mais lavocauda que o alinisterio da Guerra não sa
D. Adolaide Rodrignea Vianna do Lima, roscas do que as olairecidas AS suas rivars
loppi3o á permis são solicitada,
—Ao intendente geral da guerra, au l,ori- pedindo os favores do montopio.como viuva allamis ; nam estas poderiam competir com
aando o commandante do 6° districto mili- do contribuinte José da Costa Barros Vianna cilas si o Raia° Uni lo soubasso utilizar to laa
tar a abrir concurrencia para o forneci- de Lima, talegraphista do 1 3 classe da Ra- as eaorm oa vantaarea; preporcioaa.das pela
manto de 1.000 cavallos, que doverão aea dis- partição Geral das TelatTapIns.— Marido. sua posiçio ..i;eograpiticut.
DD. Francisca de Niemayer e Luiza de
E e mio não só as industrias allemãs, mas
tribuidas pelos corpos daquella guarnição,
Nieraeyer. pedindo recansid waçaa do daspa- tambem as dos outras pitizea europeus. Si)
que mais nacessitarem.
— Ao chefe do Estado Maior do Ex- dto de 2 de abril (1-.1 1803.—Do accorla com a acham int amada; no cantitamto a longa disVos auçã,o (1) Tribunal da Cantas, de 17 da tancia das porta; de escoamento, a nrãercito:
Cencelando licança ao tenente do 33 0 ba,- outubro de 19J2. pól3 ser reconsabarad) lir ;atalha po leria facilmonta conquistar o
talhaa de infantaria Luiz Laalisláu Nana; do aqualfc despacho desde qua as Sopplicautog manter o no mopolin ou, polo manos, o praFrePas para aguardar ir) Es.ado da Balda a se habilitem na farma, da lei para que o seu dominio industrial, quando soubessa se vaiar
direito seja manutenid
daqualla 13)Sição privii3giada. Então. sim,
chegada do seu corpo.
ma; só então se poloria, verificar o dita de
Mandando
Directoria Gelai da Industria
Colai « A Inglaterra é o será sempre a
Elogiar, em ordena do dia, oonerai Franoficina da num loa.
eiSea da Rocha Calado, por ter dosempeExpediente de 14 de fevereiro de 1005
Entre as condiça os necos sarias ao desenvolnhado, com zelo e dedicação, o carao de director, interino, da, Direcçã,o Geral de ArtiCommunicou-se á Directoria Geral do; Cor- vimento das; industrias allemas, era santida
necossidaala da um systoma, de tran Tortas
lharia;
reios que se acha, impresso no Diario 011icial
Praticar, duranto sete mezes, no Obiser- de 31 do ¡moiro ultimo o decreto n. 5.141, vasta, commoda, economico, o qual abreva'orio di Rio de Janeiro, o 2° tenente Ely;eu do 23 do DieS1113 MeZ, mio torna publica a viasse a; 1 migas distancias qu) separam, um
da Fonseca Montarroyosa
n utifica,ção da Ropublica. de Panamá, mo- (10 outra e todo; do m ir, Os numaraaos can-)
Permittinlo o ingr osso nas forialozas do dificando ás condiçaea do sua adhesão á Cai- tros induatriaea dos estalos gormanicaa.
littoraa ao engenlicdro Manoel Carneiro do s:onça° Po•ta.1 Univeriad d3 Washington, puDesde a idade média, o commercio da AlieSouza Bandeira, afim do executar levanta- blicada pela decret n. 5,375, de 23 de manha com o exterior tinha toaar principalmente pelas vias fluviaes e maritima,s. Anmentos hydra,ulicos, quo se prendam ás obras novembro do atino passado.
do porto, d over lo-se-lho preatar odos os autes da época do vapor o das machinaa,
stilios para o bom desempenho de sua Mi33;10,
industrias Maniates já floresciam nas cidadea
ADMTNISTRAÇXO
DOS
CORREIOS
DO
DISTRICT°
«tonforin ) pediu o alinisterio da Industria,
á margem do Rhono, do Elba, do Danubio o
FEDERAI, E ESTADO DO RIO DE JANEIRO
dos seus afluentes; a fortuna. de todas cilas
.Viaçáo o Obras Publicas.
era baseada na modicidade doa praças do
Por portarias do 14 do corrente, foram transparte.
concedidas ás firmas Ramiro Rabeai) Tei.2Vavigare necesse est vivere non 'tecesse, est
Requerimentos despachados
xeira, Fran& :ao de Ai maiaa, Raposo & 8 duri- cisa divisa de Lub MI. E a Alemanha moDia 14 de fevereiro de 1905
nha, Francisco Brandariz, Custodio Rodri- derna, certa de achar a sua pi- sderidade na.Tonentacoronel reformado Antonio Euge- gues, Custalio de Castro Nova!, LePão
quill ) que a natwasza o a tradição Pio aconnio Ramalho, entrega de sua fé de oficio.- Irmão. JOSIS Alves Cortmeira Bastos, José Lo- selhavam, decidiu estender o mais po. ,sivel o
pes Pereira do Lago e .1, Azevedo & Comp., uso dos proprios cursos de agua navegai0-se certidão.
taapitão Francisco Luiz Machado Lemos, autorização para vonderora sello.; e mais 1/019.
formulas de franquia em seus estabeleciconsulta, —Não ha que deferir.
E energicamente matteu mães á obra, sem.
Sarganto-quartolonestre reformado Ma- mentos.
seguir o exomplo da Grã-Bretanha, que,
— Par /Unia; da mesma data, foram no- quanto mais se estendiam as-suas redes de canoel Resto do Bahia, recebimento dos seus
vencimentos pela Mesa de Rendas da cidade maadoa praticante da 2° classe o cidadão minhos do ferro, eia tanto maior abandono
te Itaqusa— Requeira o cominando do CP Raul/int) da Brito o. estafeta o ciaadão Mario &iscava o saiu sptemo, de emitias. D9r
„
I:Va 3i1:1a. •
titsGrícO mifitar.
desde "fia oonaideaa.dos inutois. .
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De 1871 a 1900 a Grã-Bretanha nada fez
Ioda sua navegação interna, ao passo que no
¡mesmo periodo do tempo a Alemanha coastaula 1.091 kilometros de largos e profundos
Çcanaes o melhorava immensamente os leitos
dos seus rios navegaveis.
/ Os canaes austro-germanicos, já em via de
. construco ou orçado 3, medem a extensão do
S3.757 leilometros o custarão provavelmente
!115.0 MODO3 do um bilhão o duzentos e cioconta milhões da francos. Entre eles exis:tem em projectos os canaes entre o Rheno o
:o Iliba, entre o Da.nubio o o Odor, entro o
Da.nubio e o Elba, eraprozas grandiosas, cada
urna das quaes exigirá, na media urna despo.Za do 250 milhões. Da utilidade destes
canaes o Imperio germanico está, por tal
modo convencido que não tomo fazer com
ollès concurrencia ás proprias estradas de
ferro do Estado.
A Alemanha possue grandes rios, Mas
estes, atè pouco tampa, eram simplesmente
cursos do agua na,turaes com leitos desiguaes
• em muitos pontos bem pouco profundos, d3
•'ananeira a não permittirem a pas:agom
doa grandes navios.
Quanto maior é a embarcação e quanto
Maior é a sua velocidade, tanto menor é o
custo dos transportes. Para tornar os Seus
rios navegaveis para 03 grandes o rapidos
navios, a Allema.nlia, emprehendeu corajosa;mente todas as obras nocessarias. As mar: gons nafuraes dos rios e das calmes foram
Substituidas por solidas muralhas, os leitos
"dos TOCAIOS rios foram excavados e feitos
mais profundos, os escolhos que em certos
Pontos obstruiam a passagem foram arreUntados; tomaram-se, além dist), as convenientes medidas para impedir que no inverno
o gelo tornasso impossivel a navegação. As
Cidades situadasá margem dos grandes cursos
de agua coastruirain commoclos portos ou
melhoraram os já existentes.
85 para a systernatização do leito do
Wien°, nos ultimas vinte annos, foram gastos
*afila de vinte o cinco milhões de francos.
Em consequencla disto, Coionia, que em
'linha recta dista do mar conto e cincoe,nta.
,miihas, tornou-se quasi um porto de mar, e
trinta e quatro vapores, expressam ante construidos, fazem hoje um activo serviço mercantil entre ella e alguns portos inglezes,
escandinavos e russos. Assim tambem Strasburgo, que, distante do mar trezentas mi. lhas, era unicarneate aceessivel ás 'savanas
embarcações, hoje vê o sou porto, no qual
dospe,ndeu SOMMRS enormes, frequentado por
:i-apores de capacidade de 600 toneladas.
Foram, além disso, systematizados e tornados navegareis tambem os afluentes do
Rlieno. O leito do Mano, cuja profundidade
não attingia 90 centi metros, agora, mediante
zuna despoza de dez milhes, alcançou a profundidade de dons mdtros e meio até Frankfort, a cujo porto chegam agora os mesmos
vapores que percorrem o Rheno. E com
e4e rio se Inumam tamhom em communicação directa, mediante profundos camas
aviai ficiaes, as cidades de Crefeld e Carlsruhe,
procurando destarte um mais economico
escoadouro para as suas industrias. Outro
tanto toem feito ou projectam fazer todas as
cidades mais ou monos proximas do rio
maior da Alemanha.
Sobre 03 rios e camas alemães passam
'continuamente barcos e comboios de barcas
rebocados por vapores o carregados do 4Con_tonas ou milhares do toneladas. Em todas as
';partes da Alemanha este systema, de trans•porte vao tomando cada vez maior descevolvimonto, e elle possue, do facto, grandes
vantagens que o tornam proferivel a todas
as ospecies do transportes por terra.
Antes do tudo., a construcção de uma embarcação da capacidade, supponhamos do
COO toaeladas, custa, cinco vezes menos do
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que a de tantos vagões de estrada do forro
quantos possam conter CASO peso de mercadorias. Além disto, para transportar uma
dada quantidade do mercadorias por estrada
de ferro, é mister uma energia do quatro a
sois vezes maior do que para transportai-a
por agua. E ainda a construcção das linhas
forraas custa por milha muito mais do que
uma ogual extensão do • canaos. Accrescente-se a tudo isto que um largo canal é capaz
de um trafico muita maior do que o de uma
linha ferroa qualquer.
E', pais, um grave erro, quando não seja
grave culpa, deixar do melhorar e utilizar
03 cursos de agua naturaes o artificiaes do
proprio paiz, antes do abril-os a um proveitos) commercio.
A frota usada na Alemanha para a navegação interna, em 1882. contava 18.715 ernbarcaçõ os grandes e pequenas, com uma
arquoadura total de 1.658.266 toneladas :
20 annos depois, em 1902, havia augmentado
até contar 24.817 navios e barcos, de uma
capacidade cumulativa do 4.873.502 toneladas, cifra que parecerá ainda mais sianificativa quando se reflectir que a marinha
mercante alemã no mesmo anno tinha uma
tonelagem total de 2,093,033 toneladas.
Um outro facto que se deduz das cifras
acima indicadas é este : ao passo que o numero das unidades componentes da frota interna subia só de 18.715 a 24.817, ou s3.;a,
de na mo: de um terço, a tonelagem subia
de 1.658.266 a 4,873.502, ou antes se triplicava.
Isto porque o transporte do uma tonelada
por milha custa muito menos nos grandes
navios do que nos pequenos barcos. A arqueadura média das ombarcaçãos fluviaes
allemaes é de 300 a 400 toneladas ; mas no
Elbo. Se voem navios de mais de 1.000 toneladas, e navios de mais de 2.000 no Rheno.
Quanto ao preco médio dos transportes.
elle é por tonelada o por kilometro, tanto
maior quanto menor é o rio e menos adequado ao transito dos grandes navios.
A grande actividade da navegação fluvial
allemã produziu enormes beneficies para a
Holla,nda, pois que esta possue a bocca, do
maior rio germanico. O grave tributo que o
commorcio da Allemanba deve por tal facto
pagar a urna nação estrangeira, irrita os
nervos não s5 da liga pangermanica„ mas
de toda a nação aliem. A primeira cbeza
até a propugnar a annexação da Ho/landa
ao Imporio.
Foi para emancipar da Holanda a navegação do Rheno, que o governo allernão construiu com enormes desluzas o canal de
irt-mund-Ems, inaugurado em agosto do
1899. Este canal, que dá ao Rhona um escoadouro em Emden, na foz do Ems, tona a
extensão do 168 milhas, a profundidade de
deus metros e meio, o é navegavel ata para
navios de cerca de 1.000 toneladas. A sua
construcçãa custou quasi cem millitios de
francos. Todavia, par ora não parece que
elle consiga desviar o cammercio do Rhene
de Rotterdain para Einden
O. Eltzbacher.

SEÇÃO JUDICIARIA
CUrto do A.ppellaçfio
SESSIO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA CAIARA
DA CORTE DE APPELLAÇãO

Presidencia do Sr. desembargador Guilherme
Cintra-Secretario, o Sr, Dr, Eearisto Gonzaga

Compareceram os Srs. desembargadores
Souza Pitanga, Salvador Moniz, Viveiros do
Castro a Dr. Moraes Sarmento, procurador
geral do Districto.
Não houve julgamento por falta, do nu-

mero legal do juizes.
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NOTICIARIO
Tribunal do Contas-Ordens crol

pagamento, sobra a quaes proferiu despacho
de registro, em 14 do corrente, o Sr. presidente (103U:01r/banal:
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas-Avisos:
N. 354, do 6 do corrente, pagamento dei
524500, da folha do pessoal empregado, era
janeiro ultimo, nos concertos, conservações e
outras obras da. Hospedaria, da Ilha das
Flores
N. 355, da TRO3TOR data, Idem de 1:410$103
da folha do pessoal subalterno, empregado,
em janeiro ultimo, na mesma hospedaria,'
N. 327, de 3 do corrente, idem do 650$ ft
Domingos Joaquim da Silva & Comp., da
fornecimentos á Inspecção Geral das Obras
Publica:, em setembro ultimo
N. 361, do 7 do corrente, idem, 4:269$70G
a diversos, idem idom, em maio e junho :
ultinios
N. 360, da mesma data, idem 5:4044;442 a.
diversos], idem hiena , em abril e maio
UltiR103

N. 362, da m esma data, Idem do 749040,
a diversos, idem idem, em maio e junho
ultim) ;
N. 363, da mesma data, idem da quantia de 1:317$850, a diversos, de fornecimentos e trabalhos executados para a mesma
inspecção, em agosto o setembro ultimas; •
N. 364, da mesma data, idem do 820$970,

á Companhia Rio de Janeiro City Imprimement, de trabalhos executados para a mes-

inspecção, em julho ultimo
N. 347, de 6 do corrente, idem do 741$, a
Alberto do Almeida & Comp., do fornecimento á Directoria Geral dos Correios em
dezembro ultimo ;
N. 346, da mesma data,idem de 4:345$400,
a diversos, idem, idem
• N. 332, do 3 do corrente, idem do 46$309.
Imprensa Nacional, de f umecim nita •
Secretaria de Estado deste Ministerio, eia
setembro ultimo
N. 331, da mesma data, idem. da quantia
de. 1:173;4008, á mesma, idem, idem, emjalho, agosto e setembro ultimos
N. 388, de 7 do corrente, idem a quantia
de 18:915$014, á Société Anompne du Gaz da
Rio de Janeiro, de fornecimento á Estrada.
de Ferra Central do Brazid, em outubro
ultimo
N. 336. do 3 do corrente, Idem dei
1:380$974, a Ilaupt, Bicha (5: Comp., idem,
idem;
N. 287, de '7 do corrente, idem da
13:780$849, á Sociétd Anonymc 'cies Usines da
Baine-le-Comte, idom, idem
N. 735, do 3 do corrente, idem de 418$600,
a diversos, do fornecimento aa Jardim Botanico, em dezembro ultimo ;
N. 342, do 6 do corrente, idem de 3:454,
a diversos, idem, idem ;
N. 337, da mesma data, idem de 3:239$660, da folha do pessoal empregado no Jardim
Botanico, em janeiro ultimo
N. 313, da mosnia data, idem de 1:499$981
a aIanool Pereira Leite de Carvalho, das deipezas effectuadas com a importação. foita,
o, do dous animams
em junho do armo passad
da raça vaccum, destinados á fazenda de sus.
propriedade, em Castro, no Estado do Paraná'
N. 348, da mesma data, idem do 1:100$ ao
porteiro da Secretaria de Estado, José AJVC3
da Silva, para occorrer ás despezas naiuda.s
da secretaria, durante o corrente exercido.
- Ministorio da, Justiça e Negocioa , Interiores-Avisos
N. 492, do 9 do corrente, pagamento do
2:429$, das folhas relativas ao moi do janeiro ultimo, dos guardas, serventes. e tpc.
ma

fg6 f3
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a
Rio de
balhadores do Museu Nacional
•
Wan Aro ;
Ni Miado 7 do corrente, idem de 2:000;
at irmã Paula, do auxilio á oasistencia publica
tos. pobres, dirigida pela mesma irmã nesta
Çapital e correspondente aos M3Z03 de jaLoiro findo e fevereiro corrante.
— Ministerio das Relações Exteriores
Aviso n. 43, de 3 do coerente, pasamanto
de 3:552595 ao Sr. Paulino José Soaras PoTeira, porteiro da Secretaria de Estado, das
despaas da mesma secretaria, no; meus do
agosto, setembro, outubro. novembro o dezembro do anno proxima pas.ado,
Ministoria da Fazenda:
Officios:
N. 1.032, da Casa da Moeda, do 27 de devembro de 1904, pagam int° de 2:605$250, da
léria d; sesta do passoal encarregado da producção o mais trabalho; dos impostos de
consumo, nos mezes da junho e julho do anuo
proxi mo passado;
N. 45, da mesina rapartição, de 19 da jatiniro, idem do 8:590$250, idem idem em dezeinbr ultimo;
N. 37, da mesma repartição, do 17 de janeiro, idem do 4:324$5:10, idem idem cai novembro ultima.
Representação da 2s Sub-Diractoria da
Coutabilidado do Thesouro Federal, do 20 de
outubro do 1904, paaatuento de 1:500$ a diversos empregadas daquella sub-directosia,
de geatificaçao por serviças p:estados fôra
das horas do expedien o.
— Exeecicins fim dos—Requerimentos:
Do José Gonçalves do alasalhães, pagaMento do 9:294$180, do fornecimentos ao
.Arsenal do Marinha do Paria um 1903;
De A. C. da Fonseca sa Comp., idem do
1:448$470, de larnecimentos ao Minis ;crio da
Marinha, oni 1903.
—Ministerio da Marinha — Avisos
N. 130, de 30 de janeiro, pagamento de
1:600$ á Companhia do Navegação de S. J05.9
da Barra e Campos, do fornecimanto da um
escalar para o Commissariada Geral da Armada
N. 139, de 31 da janeiro, idem do 60$ ao
capitão-tenente Albino da Silva alaia, delegado da Capitania dl Porto em S. João da
Barra, para o alusuel d a casa onde rancei alia
a (1 ileg,acia, relativo ao 1112,2 da deumbro
ultimo
N. 126, do 28 do jaloiro, idem de 436$1100
aos porteiros e escarreg,ado da phaernacia
do Ilaspital da alminha, para occosrer
despezas miudas a cargo dos mesmos, n
Maus do novembro o dez imbro do anuo proaimo passado.
—Ministerio da Guerra :
Aviso n. 61, de 31 do janeiro, pagamento
do 14:519$774 a diversas, do forneci:anais
o. varies estabeiechneatos deste altnistorio,
110 exercicio passado.

da Imprensa Nacional, accedendo ao honroso
convite, efectuará a sua primeira reunião
liga), ás 4 horas da tardo, no salão de .h aira
daquela repartição, afim do conferenciar
sobro o mothodo a seguir neste araballia o
distribuir a cala, um dos SOUS m anbras o
exame do; pontos capitaes da reforaiaa

Telogranama — O Sr. Dr. director
geral da Imprasma. Nacional recebeu o Se guinte:
PARAITYBA, 14 de fevereiro— Na qualida•le
de substituto legal do presidente do Estado,
assumi interinamente o governo do Estado,
onde aguardo vossas or lns. Cardea,es saudaçaes.—Scraphico da Nobrega.
Apparellto p rtra, a determinação da na • tteria tvorda do
1eite - 0 Sr. Lindet apees atou á Socie-

dade do Agricultura um apparelho simples
e portatil, que p :rmitto calcular, com exactidão, a quantidale do m :acida gorda, do
leite, construido poios Marion o alaugt,
de Namtes.
O mothodo adoptado é o de Marchand e de
Adam, isto é, o que consiste em tra ar o
leite por uma mistura d 3 ale )(V, etlair e
aminon ata°, Este apparelho é coastituido por
um frasco de pequeno volume, no qual se
introduz um determinado voltnn ; de Iiite
por meio de um tubo graduado, dep ds introduz-se iguilmonte uni determin ido volume de licor atilara•ale° dica; rolha•se
agita-se lateralmente durante dons minutos, a Mat 3ria gorda saba á suporficie o vê-se
o volume no gargalo do frasco.
Esto appar permitas a qualquer pessoa reconhecer rapidamente a qualidade do leite.
Novo sneendaneo do café—
o lig. o — mok t — Transcrevemos da
Revoe Commerciale et Coloniale, de Bordéos,

o seguinto, que julgamos da immediato interesse para o; nossos lavrador is do café.
E' mais uni mi figo, mais n ti concurrento
serio para o nossa grande prolucto de exportação.
O artigo é assignado pelo conhocido medico
Dr. Lefeanc.
g Desde alguns MCZO3 que se voam nos muros e paredes da nossa cidade pequenas cartazeatendo impres as, em lettsas ames sobre
fundo amarollo, estas palavras mysteriosa;
Pigoo-Moha. Justarrainte intrigado com es
palavras enigmaticas, tive a curiosidade do
procurar saber o que cilas significavam, eis o
que consegui:
O Rpm-Moita não é outra cousa sinão um
producti voaetal dostiaado a substituir os
succedaneos do café, o eda primeiro legar a
chicorea.
O producta afinal é já conhecido ha basFt-Lenidade de Medicina do tante tem no, é o beigert Kap. ou café de figos,
que
em toaa, a Europa, Central,principal. oleai e
-TV() d Tzliteivo—Eneeera–so no dia
25 do corrente, ás 2 horas da tarda, a inseri- na Austria, tomou o logar da clacorea. Esse
pção para os exames da 2s época nessa fa- fiao vem da Algeria, que. pareca,o anno pascuidado, do acata:do com o edital que vae pu- sado exportou para a Au stria Ires milhões de
quinlaes (tr :zontos milhões de kilos ou cinco
blicado na secção respectiva.
milhões de saccas de 60 kilos cada um), do
para 0.3;a f .brica,ção.
Ileforma, das caixas eco- figos
A fabricação desse psoduoto é de uma exnomicas—Autorizado peli art. 20, n.
da lei n. 1.306, de 31 do dezembro do armo trema simplicidade.
Seccam-se os figos chamados harbas em
passado, a reorganizar aS ca xas economicas,
sem augmento do despeza, resolvau o Sr.Mi- urna estufa cm que o calor é bastante ele!listro da Fazenda nomear uma com nissão vado para começar-11in a torrr :facção.
Uma vez os figos seccos o torrados, são
para estudar este important e assumpto o
apresentar as bases do projecto da nova or- logo depois passado; ein moinhos, que os
ganização que mais convonlra ser ad mtado transformam em 'uma maioria granulosa
para estes estabelecimentos do' previdenc,a. levemente asneou:Ia cujo aspecto faz lemEsta comrnissão, que se compõe dos bra- o do café mudo.
Dava-se, param, notar` antes do mais que
Srs. deputados Anizio de Abreu, Ignacio
Tosta, Carlos Teixeira Brandã ) e Panai& o fiipuo-iltoha não te mi do firma alguma a
,Calog,era,s C do Sr, Alfredo Rocha, director estulta protecção de substituir o cara, (mim

aevereiro"— 1005
unicamentaa abicam que (Se mistura com
cale,.
•
Na ponto do vista • do gosto, o -figo ou 0
Figao-Moha tem Sabre à chicor ia, a superiodada da dar ao café ura gosto particular
muiti agradava'. Elle não age come feito
can coloranta Mas tempera o amargo do
café, e addiciona-lhe una elemento unctuo3o
e assucarado.
O successo que tem acolhido o uso do ca,63
de figos na Ausria, Rounia,nia, Bulgaria,
Sorvia, &ama e provincias fronteiras da
Allemanha, prova bani, afinal, a superioridado d se producto s Are a chicorea.
Na Austaia, onda mais do cincoenta usina1
fabricam o café de figos, o uso desse produto do tal medo entrou nos habites da populaça.° que 0.3 cafés o restaurantes annunciam por 1133io da cartazes o seu em erego.
Sornanto a classe baixa da população servese da chicoreo., e isso mesmo em diminuta
quantidade.
Os ausariacaa pretendem mesmo que não
poderá haver bom café sem a maior ou
Menor ailliçãa da café de figo.
A cou3a explica-s ; • facilmente, dadas as
reaes qualidades hygienicas do f19:0, fructo
intuito nutritivo e muito doce. Além disso,
sob o pol ia; do vista economica, o café
do figos perm atto diminuir a qual] tidade
da as ,ucar habitualmente empregada no
café.
Em re Mala, o Figo-Moka apresenta-so
salutamonte como rival e concurrente da
chicaroa. e é nis;o que a cousu. torna-se
muito interessante para o nosso paiz. Com
(afoito, apezar dos direitos de entrada do 3
francas par 109 kilos, a França recebe
grande parto a chicarea-café da Beigica,
que provê quasi exclusivamente o mercado
franca.
Ora nom colonia. a Algeria Rabylla
principalmanto) produz enorme quantidado
de figos. E' evidente que si em França o
emprego do café do fi gos puder se generalizar em prejuiza da chicarea estrangeira,
essa industria está destinada a tornar-ao o
p nato de partida de um augmanto considerava' das plantaç5e3 de figueiras na AIgeria, e consequentemente, do uma melhor
uti l izado do solo algeriana, particularmente propicio ao desenvolimento o á cultura da figueira.
A cousa é interessante e valo a pena ser
tentada, seriamente, pis a baixa dos preços
do vinho produziu uma crise viticola do
que a Algeria solam cruamente. Ha pouco
tempo, uni bardalez, meu amigo, colono
porta da Baugie, annunciava-me estar disposto a arrancar todas as suas videiras, rs
con;ultava-me sobre o genera de cultura que
devia e uma-310111er. MS bem ; ao mesma
teapo que a o l iveira esta ema via de fazer
a for ,una da Tilais:a. em poucos an no s esp ro
ver a figueira enriquecer uma parte importanto da Algeria.
Que é preciso para conseguir esse feliz resultado ? Fazer palmtr a' na mas sa dos consunadores a idéa, de que a hora da chicorea
está, che.tada, e de que ella pôde muito
vantajosamente ser substituida pelo café do
figos. Que todos quantos, pois, tomam a peito
• pr ,speridado da nossa baila calonia argolaria e se interessam deve sas pelo desonvolvimento de uma nova industria nacional,
façam conhecido o novo producto, usem-no
mesmo e rec anmende-lhe o sou usa no circulo de suas rolaçiies.
Que se saiba, amam, que nas importamos
em França 30 milhos de kilos do chicoreo
torrada, provenientes da Allernanha o da
Belgica. Si chegarmos a substituir esses
80 milhes do kilos de chicorea estrangeira
por 30 milhões do kilos de café de figos franeeZeS, teremos prestado assignalada serviço
ao nosso pais o á nossa Mia coloniza arge.
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31.6 21.0 27.80 Bom
ENE Aragens
Polèm ...... ........ 761.22 26.2 24.42 97.0 Quasi nublado
Incerto
S. Luiz
•• . .
Claro
ENE Regular
Parnallyba
- Quasi limpo
Nov. tenuo
.
Bom
Muito bom 30.2 24.0 27.10 Fresco
W
764.49 29.2 22.57 75.0 Meio nublado Muito bom Nev. tenue baixo
Fortaleza
29.4 21.3 26.85 2.00
Bom
Reular
g
SE
Natal
763.12 28.5 18.81 35.0
Limpo
Bom
._
- Bons
Regalar
S
-. - Meio nublado
Parahyba
Bons
28,8 25.2 27,00 -.
Incerto
Regular
762,78 28.4 17,91 62.2 Quasi nublado
E
'toeira
Bom
30.6 21.8 26.20 Bons
Joazeiro
764.20 25.6 15.3.2 62.8 Moio nublado
SSE Regular
Bom
-- --....
Bom
Fraco
E
Dlaceió
Limpo
Bom
Nov. teimo alto
27.9 24.3 20.10 Variarei
Fraco
E
Aracajú
Bom
.. 761.05 26.2 20.06 79.6 Quasi limpo
30.7 23.4 27.05 2.00
Bom
Bafagem
SE
Ondina (Bahia).... 763.20 2d.9 21.80 82.7 Quasi• nublado Muito bom
Variarei 30.5 21.5 27.50 Aragem
SW
S. Salvador
763.88 26.0 20,57 82.0 Nublado
Encoberto
Nev. tenue alto
Cuyabá
NE Muito fraco Muito bom 35.0 21.5 29.75 Victoria
'69 GO 30.0 20.46 65.0 Moio nublado
Bom
2.2 20.4 21.80 NW Muito fraco Bom
Juiz do Fóra.
. 763.62 26.0 21.76 n.o Meio nublado
Bom
31.9 23.3 27.60 11.00
Bons
Capital
761.38 27.5 21.43 78.7 Nublado
Bom
Nov. tenue baixo WNW Muito fraca
27.0 18.7 22.85 1.00
Máo
Bafagem
N
733.10 21.0 15.12 82.0 Quasi nublado
S. Paulo
Incerto
36.2 24.8 30.50 I
3
E
Bafagem
760.18 27.3 22.12 82.0 Nublado
Santos
•
Encoberto
32.6 22.7 27.65 4.00
Muito -fraco Bom
758.80 28.5 22.39 77.5 Quasi nublado
N
...
Paranaguá....
Bom
.....
ENE IMaito fraco Variavol 29.2 18.0 23.60 Claro
Curityba... ...... 760.53 23.2 16.80 79.8 Quasi nublado
Assuncion •
• •
Posadas
31.0 23.7 28.85 -à,
Bom
.....
Florianopolis
758.85 25.8 19.54 79.2 Quasi limpo
Muito bom
NNW Fraco
.
Corrientes
34.2 21.2 29.20 Incerto
Aragem
Nev. tenno
NE
1taqui
Incerto
755.89 23.4 10.50 77.3 Nublado
Variarei 30.7 21.1 27.40 2.00
ENE Bafagem
Porto Alegre
756.98 24.7 19.08 82.5 Nublado
Incerto • Nev. tenue baixo
26.5 22.3 24.40 -.Bom
Fraco
E
Nov. tenuo baixo
Rio Granein
Incerto
755.08 21.0 18.79 85.0 Meio nublado
Cordoba
Rozario
11Iendoza....
.
Buenos Aires.
NOTA ao meio-dia - Na (Apitai o es ado actual do tempo pude pis • turbar-se do um momento para outro. - Em San os
do dia do hontem o relampejou a tarde. - Em Paranaguá na tardo do hontem choveu, trovejando e relampejando ao N, á noite relampejou no
quadrante SW. - Em Florianopolis na noite de Imitem choveu, trovejou o relanvejou ao NW. - Até ás 2 h. e 30 m. p. não se recebeu mais'
telegramma •- n AVISO -• As notas de previsão do tampo aão válidas durante as 24 horas seguintes, a contar da hora indicada
o mappa.
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Temperatura; maxi na, ás 12 1 . 1/2 da tarde, 27 0 ,0 ; minima, ás 4 1/2 h. da manhã, 21 0 ,2.- Evaporação em 24 horas, 2.0.- Ozone: ás 7h.
0; ás' 7 h. n., 1.-Chuva cabida: ás 7 h. da manhã, gottas ; ás 7h. da noite, 0.00.-Total em 2í horas, gottas.-lioras de insolação:! h. 50 Lu,
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85.1
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Temperatura: maxima, ás 12 1/2 h. da tarde, 30 0 ,3; mínima, ás 2 h. da manhã, 23 a ,9.-Evaporação em 24 horas, 2.2.-Ozone: ás 7 h.
1; á.'s
7 h. n, 1.-Chuva colida ás 7 h. da manhã, 3 1,14 [11 ,08; ás 7 h. da noite, 16 1. ; n1 ,30.-Total em 21 horas, 19 n 1 ln ,33.-11oras do insolação 3 h. 40 tu.

Correio- Esta repartição expedirá,
malas pelos . seguintes paquotos
hoje:
Pelo Miiry, para os portos do Espirito
Santo e Caravellas, recebendo impressos até
ás 4 horas da manhã, cartas para o interior
'até ás 4 1/2, ditas com porto duplo até ás 5.
Pelo Clycle, para 03 Estados do norte, MadAra e Europa, via Lisboa, recebendo impresso 3 até as 11 horas da manhã, cartas para
o interior até ás 111/2. ditas com porto duplo e para o exterior até ás 12 e objecto3 para
'registrar até ás 10,
Pelo Capri, para Barbadas e Nova York,
recebendo impressos até ás 7 horas da manhã e cartas para o exterior ate as 8 .
, Pelo Temple, para Bahia, ?dacolá e Per.nanibuco, recebendo impressos até 49 , 6 horas da manhã, cartas para o interiordáté ás
: 0 1/2 e ditas com porto duplo até ás 7.
Polo Livonia, para Nova York, recebendo
impressos até ás 7 horas da manhã c cartas
para o exterior até ás 8.
- Amanhã, :
; Pelo Ilaqtry, para Bahia e Pernambuco, receboncto
invresos até d$11. horas da manta,
•

cartas para o interior até ás 11 1/2, ditas com
porte duplo até ás 12 e objcctos para registrar até á3 10.
Nota - Saques para Portugal o vales postaes para o interior, nos dias utois, até ás
2 1/2 horas da tai de.
- Recebimento de encommendas para
Portugal, Açores o Madeira, nos mesmos dias,
das 10 horas da manhã ás 3 da tarde, até a
vepera da partida dos paquetes que se destinarem a Lisboa, exceptuando os da Co-pagnie .211essageries .111aritinzcs ; e entrega,
tambom nos mesmos dias, das 10 da manhã:
ás 2 da tarde.

Obitu avio- Sepultaram-se, no dia 11
de fevereiro de 1005, 40 pessoas, sendo:
31
Nacionaes
Estrangeiros
•
0
Do sexo masculino ...... • 10
Do sexo feminino
..
24

Na dia 1?, 32 pessoas, sendo:
Nacionaes
Estrangeiros

Do sexo masculino
Da sexo feminino

19
13

Maiores de 12 anno s .
Menores do 12 annos,

24
8

Indigentes
•\l'o dia 13, 38 pessoas, sondo:
Nacionaeg
Estrangeiros

10

OVO

.1n•••••

• ••

Maiores de 12 annoS . .
Menores do 12 aunos
IncligenteS. p

lèln ..

40
13
27
40
asa., W

27
5

Po sexo maSculino„.„
Do sexo Qvniniag,

83
24
•
14

MARIO UFFIáI-AL

Quarta-feira 1 5
5

Maiores do 12 annos
111a:olores de 12 annos

27
• .11

•

MARCAS REGISTRADAS

RENDAS. PUBLICAS
JANEIRO

Renda dos dias 1 a 13 de
National Co34 Re,gister Company, estaidefevereiro de 1905
3,030:918$9f1
eida em Nev Jer,say e Dayton, Old ), Estados
do dia 14:
Unidos da Ana aprosenta a marca su- Em Idem
201:374$183
pra, que consisto na palavra National. Esta Em papel..
69:483$315
ouro...
270:8375793
marca S3I'Ve a distinguir registros da caixas
e registros autograpilicos, da fabricação da
3.301:750$715
companhia dopo iitant•i, e é usada nos papais
do escriptorio, iclusivo rotnlos, c abeçallt
2.957:7985204
catalogo.; e anum-idos, sendo alfixada im- Em igual periodo do 1901.
pressa com typos nos artigos ou applicada
IRECEEEDORIA no ESTADO DE MINAS ornas,
por on oio do letras salientas, fim lidas ou
NA CAPITAL rmnmnAL
gravadas. Rio de Janeiro, 22 de novembro
de 1001.—Por procuração. Jules Gdraud, Le- Renda arrecadada no dia
14 de fevereiro do 1905.
7:2935388
clero & C°. (Sobra uma estampilha no valor
Idem dos dias 1 a 14
129:314$170
do 30) réis.)
330:010570i
Apresentada na Sacretaria, da Junta Com- Em igual periodo de 1904..
marcial da Capital Fedval, á 1 hora o 30 minutos da tardelo 22 de n')vombrJ de 1901.
R8CEBEDORIA DO RIO D8 JANEIRO
—O secretario, CCSdr da Otiveim.
Renda
do dia 11 de fevereiro de 1003
Rogistrada so) n. 1.415, por dospacho
da Junta Conomarcial, da lio:e. Pagou Interior
10:135$99Q
no primeiro exemplar WOO do sello por
Consumo:
estampilhas. Rio de Janeiro, G de fevereiro
do 1905.— O secretario. Cesar de Otio,. Fumo
1:0125500
(Ao lado o carimbo da Junta Colunar- Bebidas
9:1585/0°
cai.)
Calçado
1:8025000
Velas
3:000$000
Perfumarias
2325000
•

effie.GIGInG

'Santa Casa da Misoricordia
3-4) movimeuto do Hospital da Santa Casa da
Zalisericordia, dos Hospicios do Nossa Senhora
ib. Sande, do S. João Baptista, do Nossa Senhora do Soccorro e do Nossa, Senhora das
19o,lo 3 ore Caicadura foi, no dia 9 do corrente,
o seguinte :
Nacionaes Estrangs. Total

892
535
1.427
Existiam
42
21
21
Eu tra.ra
18
24
42
Cali iram
4
G
10
537
1.417
883
Existem
O movimento da sala do banco e dos conrultorios pnblieos foi. no mesmo dia. de 936
•con adtantes para os quaes Ee aviaram 1.038
receitas.
Fizeram-se 45 extracçilies do dentes.

Ge

Especialidades

—E no dia 10:
Nacionaes Estran

f

ALFANDEOA DO ruo DE

38
18

Indigentes

Fevereiro — 1905

pharmacen
ticas
•
Conservas
,
Chapèos
Tecidos
Registro

Tut:1

880
537
1.417
23
32
55
20
19
39
2
3
5
548
88:
1.428
Existem
O movimento da sala do banco o do 3 coasul torios publico foi, no meeno dia, de 505
consultantes para 03 quaes se aviaram 52
wee•ii tas.
Fizeram-se 25 extracçUes de dentes.
'xistiam
Entraram
.ah iram

630$000
1:6005000
1:3705000
4:9805000
3:7105000

Extraordinaria
...
Deposito
Renda com applicaçáo especial

27:545$200
10:0085240
105000
1:0315219

86:7285649
Ronda dos dias 1 a 13 de te.
1.131:9114220
'ereiro de 1905
1.218:6695889
Eia igual periodo do 1904..., 1.008:8995773

—No dia 11:
Nacionaes lisiranys. Total

•
880
Existiam
548
1.428
•
21
Entraram.
15
36
•
19
Sal) ram
15
34
9
2
Eal locaram .•,
11
873
Existem
546
1.419
O movimento da sala do banco e dos conul publicas foi, no mimo dia, de 503
consultantes, para 03 glIa03 se aviaram 554
receitas.
Fizeram-se seta obturaç503 de dentes.
—E no dia 12:
Nacionaes Estranys. Totaz

Existiam
546
873
1.419
Entraram
11
1.6
27
Saldram
11
1
12
'' •
Falleceram „,
6
4
10
867
557
Existem
1.424
O movimento da sala do banco o dos consultorios publicos foi, no mesmo dia, do 611
consultantes, para os quaes se .. aviaram 738 .
receitas,
extracOordó dentes,

Differença para mais .....
N. dt.Z01,
Campos. Pimenta
Comp., negociantes,
estabolecido; ema drogaria á rua de S. Podeo
o. 118,apresentam ti, ineri tis ,ima Junta Commarcial a marca acima collada e adoptada
pelos supplicantos para distinguir os Sella
productos e mercadorias de seu commercio,
a qual consisto no seguinte : Uma mão empunhando uno malho e este em posição vertical batendo em uma cunha simulando
entrar no erauao de uni hom om raprcsenta,40
por um busto, A referida marca podorá ser
usada em varias C,IPM, eitampadu nos produetos vendidos pelos supplicantos, para oom
distinguil-os o avim melhor garantir os seus
direitos do propriadade e cominarei°. Achava-se coitada um estampilhe de 300 réis compotontemente inutilizada. Rio, 4 d janeiro
de 1905. — Campos, Pimenta & Com».
Apresentada na Secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal, á 1 hora da
tarde do 4 de janeiro do 1903.-0 secretario,
SC

Cesar de Oliveira.

Registrada sob n. 4.201, por despacho
da Junta, Cornmercial, em sessão de ho.;e.
Pagou no primeiro exemplar a$Goo do :eito
por eitampilhas. Rio de Janeiro, 9 de fevereiro do 1905.-0 secretario,Cesar de Oliveira.
(Ao lado estava o carimbo do. Janota Com•.
megrja/,)

209:7705090

EDITAES E AVISOS
Dlinisterio da. .ingtiça
inio,:,•-oclos Interiores
DIRECTORIA DA CONTABILIDADE

Concurso para o preenchimento de um legar cld
official

De ordem do Sr. Ministro, fica aborta, pelo
prazo do 30 dias, a contar da presente data,
inscripção para o concurso a que, na conformidade dos arts. 50 o 8.1 do regulamento
annexo ao decreto n. 3.191, do G de janeiro de
1809. se tem de proceder, afim de preencher
um dos logares de 30 ofilcial desta Secretaria
de Estado.
A' inscripção serão admiftidos os candidatos que, mediante requerimento escripto
do proprio punho e dirigido ao director, provarem ter a idade do 18 annos, polo menos, o
bom procedimento moral e social.
O segundo requisito. quando não se tratar
de candidato que já (»terça funcção publica.
prova-se com attestado do delegado de policia
da respectiva eircumscripção, ou do duas
pessoas de notoria consideração social, alfirmando todos, do modo positivo, o bom proeediffiento do -candidato. .
.

SOO Quarta-feira 15
Observados 33 preceitos de que dependo a
Tnscripção, esta poderá ser feita por procurador, no caso do impedimento do candidato.
As provas no concurso serão escriptas e
ornes e versarão sobro as seguintes materias:
linguas portugmeza, franceza e ingleza, ariy thmet.ica, geographia geral e historia do
Urazil.
Directoria da Contabilidade da Secretaria
de Estada da Justiça e Negocios Interiores,
IS de janeiro do 1905.—No impedimento do
(•
director geral, Rodrigucs Barbosa,

Faculdade do Medicina do

laio do Janeiro
INSCRIPÇãO PARA OS EXAMES DA 2 1POC.1 DO
ANNO LECTIVO DE 1901
De ordem do Se. De. directo: se faz publico que a insceipção para OS exames da
2a época do corrente armo lectivo estará
aborta nesta secrotaria de 20 a 23 do cor-rente, em que suj. encerrada ás 2 horas da
tarde,
Secretaria da Emula Ido de Mo Reina do
Rio de Janeira, 14 de Gwereiro da 1905.
•-Pelo sacretario, Dr. Brito e Silva, submsacreta.rio.
(,

MARIO OFFICIAL
OiltrOsim. que, não tendo sido concedida
em 1904 a subvençãO annual do 500, estabelecida para o curse do trompa, a inscripção
para a mesma ;".!0 (acoimará de 1 a 15 do
refaria() moz de marr, do aceordo com o
t. 99.
03 alamos de 1004 pederão, desde já,
pedir as respectivas guias para pagamento
de matricula na Thasouro Federal, excepto os
que dopenderom de exames.
Secrotaria do Instituto Nacional de Musica, 14 de fevereiro de 1905,-0 secretario,
Art/titr Tulcaliao da Cosia,
(,

Directoria Coral do Saudo
Publica

De oedem do Sr. Dr. director geral de
Sande Publica, convido 03 propriatario.s.
arrendatarios, ou seus procuradores, dos predios abaixo mencionados, a comparecerem
nesta directoria, dentro do prazo de dez dias,
cantados dosta data, afim do tomarem conhecimento das Ultimações que limes são feitas paio inspector sanitario da zona em que
se acham situados os referidos predios, sob
as penas da lei:
Rua Jogo da Bola n. 13.
Rua Jogo da Bala n. 23.
Rua Coronel Pedra Alves n. 231,
Externato do Crymnasio
Rua da Misericordia n. 11 B.
Nacional
Rua do Areal n. 32.
Rua do I avradio e. 73,
EXAMES DE P1IEPAIIATORIO3
Rua Vi3C:m,10 do Itauna n. 103.
Quarta-feira, 15 do corrente, (L3 11 horas,
Secretaria da Directoria Geral do Sande
Serão chamados os seguintes candidatos
Publica, 7 de fevereiro de 1905.—Polo secretario, Olywpia de Nemeyer, chefe de SCCÇãO.
Porlugue: (curso de mcdicina)
(•
I Manoel de Souza. Carvalho.
2 Julio Pinto Brandão.
De ordem do Si'. De. director geral de Sande
3 Adolpho Victorio da Cosa.
Publica, convido os proprietarios. arronda4 Carlos Castelpaggi da Rocha Braga,
tarjes ou seus procuradores, dos predios
5 Oscar Francisco da Freitas.
abaixo mencionados, a comparecerem nesta
G Armando Pereira de Oliveira.
directoria, no prazo de 10 dias, conta7 Nicalino Fara.ni.
dos desta data, afim de tomarem conheci8 Augusto Cesar Farani.
mento das intimaçiíes que lhes foram feitas
O Henrique Quintiliano de Castra o Silva, polo inspector sanitario da zona em que se
10 Alvaro Cordavil de Silveira.
acham situados os referidos predios, sob as
11 Herbert da Aguiar 'tomar°,
penas da lei:
12 Manoel Corrêa da Via.
Rua Jos. P,anifacio lis. 10 e 13.
—Quinta-feira, 16, ás mesmas horas :
Rua Vicor M m irollas n. 25 A,
Rua D:as da Silva n.
Porlaguez (cursos de direito c da Escola
1:na
d S. Paulo n. 12.
Naval)
Rua do Cosmo Velho n. 33 (estalagem).
Rua do Jo2a) da Bola n.
1 Rua.1
2 Sylvio Machado.
Rua Capitão Senna n. 12.
Rua Colmam mndador L e onardo ns. 3, 5 o7.
3 Ernani Mendonça, de Carvalho Borges.
4 Iliran de Almeida Kircic,
flua Commandador Leonardo ias. 9 A e
O 13,
5 Affonso Dutra Nica.cio.
G Alfredo Bittencourt.
Rio de Janeiro, Secretaria da Directoria
7 Renato de Almeida GuillobeT.
Geral de Saud:, Publica, 9 de fevereiro de
8 Gastão Marques de Carvalho.
de 1905. — Pelo secretario, Olyn:2;io de NicO Jayme Marques de Oliveira.
(.
Gneyer, chefe de secção.
10 Paulo Luiz Martins Ribeiro.
••••• :Mb
11 Bernardino Candido de Carvalho.
Dit ctovia. C4 e 'Cal. do Sande
12 Jayrne Cardoso.
P ublica
Secretaria da Externato do Gymnasio Nacional, 14(10 fevereiro do 1905.-0 secretario,
INFRACES DO MO:LAMENTO SANITARIO

Paulo Tavares.

Foram intimados a satisfazer nesta dire-

instituto Nacional do Musica ctoria geral, dentro do prazo de cinco dias,
rae.TractLx, SUDVEnN.0 ANNUAL
•

De ordem do Sr. director, faço publico
que, na forma do art.' 105 do regulamento,
estará aberta, na secretaria deste instituto,
de 15 do corrente min a 15 da março vindouro, a matricula para a admissão.
O ca.ndidato deverá juntar ao requerimento:
1 0 , certidão de idade ;
20 , attestado do vaccina •
3
°, attestado
mn
q prove ter' conhecimento
sufficiente da lingua nacional e nocries do
ai ithinetlea, até fracçiíes.

as multas que lhes foram impostas ou, findo
0330 prazo, se verem processar. de accordo
com o regulamento sanitario em vigor:
Pela 6 4 delegacia de saude:
Aristides da Silva Quirino, residente á rua
Visconde de Maranguap n. 16, multado em
400, por não ter cumprido o 2 0 termo de intimação para melhoramentos no predio
rua do Rezende n. 44, de que tornou c)nhecimento em 14 de janeiro findo, infringindo
o § 7 0 do art. 98 do regulamento sanitario ;
Alexandre Pereira da Coda, residente á rua
Miguel do Frias n. 23; multado em 124, por
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não ter cumpridG o termo de intimaçã0
it. 8.787, pára executar melhoramentos na
predio de sai propriedade, á rua Visc,inde da
Itatina n. 131, infringindo o § 1° do art,
do regulamento sanita rio vigente.
Rio de Janeiro—Secretaria da Director ia
Geral de Saule Publica, 15 de fevereiro de
1903.---Pelo secretario, Olunipio de Niesneder,,
chefe de secção.
Museu Nacional
coNcunso
De ordem do Sr, director, fa 00 Pubried
que, por espaço de quatro meus, a contar
de lio;c, se acha aberta nesta secretaria
a inscripção para o concurso ao provimonta
do cargo de assistente da secção de anthropolog,ia. etimologia e archeologia, do Museit
Nacional.
O concurso constará de dissertação escripta
c oral o de prova pratica sobre pontos tirados á sorte, de accordo com o programara
préviamento organizado pela, congregaçãti
e approvado pelo Sr. Ministro.
Stio requisitos necessarios para a admissãee
ao concurso
l e, a qualidade de cidldão brazileiro
2 4, moralidade provada em folha corrida.
A prova escripta constará de um ponta
tirado á sorte e durará tres horas, durante
as quaes 03 candidatos se conservarão desacompanhados de pessoas estranhas, de livrei
ou de notas.
Esta prova, prestada na , presença da coeimissão examinadora, será lida perante todos
os membros da COngre,r;açãO pelo candidato, sob a inipecção dos outros ou de uni memtiro da congregação, caso haja um só can,
didato.
A exposição oral será publica, durará uma
hora e contará de um assumpto importante
sobre qualquer das materias comprehendidas
na respectiva senão e tirado á sorte, coni
duas horas de antecedencia.
As provas praticas soro feitas de conformidade com as disposiç5es estabelecidas
nos programM13 OSpeciae g.
Satisfeitas as formalidades do concurso, a
congregação procederá á votação, por °suntinio secreto, sobre a capacidade de cada
candidato, considerando-se excluidos descia
logo os que não obtiverem dons terças da..
votação total.
Em seguida, e da mesma fórma, far-se-ha
a classificação por ordena de merecimento doi
candidatos não excluidos,
Concluida, a votação c em acto suCCO3siro;
a congregação organizará a lista dos candidatos acentos e classificados, conforme o disposto no artigo precedente, afim de ser apresentada com a proposta do candidato que jul.
gar preferivel.
O director enviará ao Ministro, com a proposta dos candidatos, cópias das actas
processo do concurso e as provas escriptas,
bem como uma informação minuciosa sobra
todas as circuinsta,ncias °ocorridas, aommunicação especial do modo por que se coadttziram OS candidatos nos actos do concurso,
do seu procedimento moral, das suas habilitaç5es scientificas, dos seus trabalhos impressos e dos serviços que tenham prestada
ao Estado.
Serão preferidos, em igualdade de condit.:5 e s , 03 concurrentes que já, pertencerem act
quadro dos empregados do Museu.
Secretaria do Museu Nacional, 24 de dezembro de 1901. —Miraadu secrc.
tario.

Quarta-feira 1$
necobedoria, do Rio do
Janeiro
" De ordem Sr. Dr. director da Recebedoria
'faço publico, para conhecimento dos interes"Sados, que a cobrança do imposto de industrias o profissries, do 1° semestre do 1905, á
bocca do cofre, se effectuará, de 1 a 23 do
horrente, devendo 03 contribuintes, no acto
do pagamento, mostrarem-se quites do lin:Posto referento ao 2° semestre do 1904.
• Recobedoria, em 1 de fevereiro do 1905.—
Pelo sub-director, João Rodrigues Lins. e
• Do ordem do Sr. Dr. director da Recebedo..ia faço publico que a cobrança da contribuição de agua por hydrometro, i bocca do
corro, do 2° semestre do 1904, começa a 15 de
fevereiro a terminar a 15 do março do corronto anno, som multa ; devendo 03 Srs. contribuinto3, no acto do pagamento, apresentar o conhecimento do pagamento do 1°
semestre do mesmo anno.
Recebedoria, 1 do fevereiro do 1903.—Polo
Sub-director, João Rodrigues Lins.
(.
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Caixa do Amor tização
De ordem do Sr. Inspector, faço publico
que, tendo se extraviado o titulo da apelice
da divida publica do valer nominal do 1:000$,
juro annual de 5 o/. (antigo G o/.), papel, o
ti. 191.986, emittida em 1870, averbada em
nome do Dr. Ladisláo de Miranda Costa, vai
ser expedido novo titulo si, dentro do prazo
legal, não houver reclamação em contrario.
Caixa de Amortização, 9 da fevereiro do
1005.-0 4° escripturo.rio, Ernilio da Silva

Guimarães.

(•

••
De ordem do Sr. inspector, faço publico
que, tendo se extraviado os titulo; das apolices da divida publica do valor nominal de
1:000$, de juro de 5 , papel, anterior do
4 %, ouro ( ainda não reconvertido ), do
ris. 257.619 a 257.622, emittidas em 1877,
averbadas em nome do loterdicto José Felippe Chaves, vão ser expedidos novos titules
si, dentro do prazo legal, não houver reclamação em contrario.
Caixa de Amortização, 9 de fevereiro de
Caixa do Amortização
1903.-0 4° escripturario, Emilio da Silva
De ordem do Sr. inspector, faço publico Guimarães.
(.
que, tendo se extraviado 03 titules das apolices da divida publica do va'or nominal de
1:000$ e juro annuztl de 5 0/0 (antigo 6 sz, ),
Do ordem do Sr. inspector, faço publico
papel, e es. 72.093, 72.091 e 72.098, emitti- que, tendo se extraviado o titulo da apolico
das em 1865, averbadas em nome de Manoel da divida publica do valor nominal de 1:000$,
Lourenço da Costa. vão sor expedidos novos juro annual de 5 % (antigo G %), papel, e
titulo; si. dentro do prazo legal, não houver n. 63.381, emittida em 1864, averbada em
reciamaçã.o em contrario.
nome do menor João Ribeiro , vae ser expeCaixa do Amortização. 9 do fevereiro de dido novo titulo si,dentro do prazo legal, não
1903.-0 4° escripturario, Emilio da Silva houver reclamação em contrario.
Guimarães,
c.
Caixa de Amortização, O de feverc:ro de
Imre.
Do ordem do Sr. inspector. faço publico 1905.-0 4° escripturario, Entilio da Silva
(.
que, tondo Se extraviado o titulo da apolico Guimarães.
da divida publica do valor nominal de :000$,
juro annual do 5 o/. (antigo 6 0/.) e n. 65,380,
De ordem do Sr. inspector faço publico
emittida. em 1834, averbado, em um) do
João Cardoso da Silva, vae ser expedido novo que, t.ind se extraviado os titu1o3 dai apotitulo si, dentre do prazo legal, não houver lice3 da divida publica do valor nominal do
juro animal do 5 0/0 (ant. 6 0/,,) d 3
•reclamação cru contrario.
Caixa de Amortização, 9 do fevereiro do n. 1.584, émittidt em. 1828; 3.188, 3.189,
1905.-0 4° escripturario, Emilio da Silva 3.482, 3.483, 4.951 o 4.052, emittidas
1832, e 6.239 a 6.242, emitidas em 1837,
CaimarãeS.
averbadas em nome de Migam' Pinto da
—
De ordem do Sr. inspector, faço publico Cosa Aguiar, vão ser exindida novos tituque tendo-se extraviab o titulo da apolice les si, dentro do prazo legal, não houver reda divida publica do valor nominal de 600$. clamação em contrario.
juro annual do 5 % (ant. G %) papel, e
Caixa de Amortização, 11 de fevereiro de
ti. 485, emittida em 1832, averbada em 1905.-0 4° escripturario, Enlilio da Silva
nome de Ernesto Le Cesne; vae ser expedido Guimaracs.
(.
novo titulo si, dentro do prazo legal, não
houver reclamação em contrario.
Caixa do Amortização, 9 do fevereiro do Alta ndega do Rio do amieiro
1903.-0 4° eseripturario, Emitia da Silva
Guimarães.
c.
EDITAL COel rnAzo DE 30 DIAS
inspector,
faço
publico
Sr.
De ordem do
Pela inspectoria desta alfande,go, se faz
que tendo Se extraviado o titulo da apolice
do valor nominal de 1:030$. juro animal pule:leo que, achando-se as mercadorias condo 5 o/., (artigo 6 V.), papel o n. 1.912, tidas nos volumes abaixo mencionados no
emitti la em 1832, averbada em nome do caso de serem arrematadas para consumo,
João Loureiro, vao ser expedido novo titulo, 03 seus donos ou consignatarios deverão
si, dentro do prazo legal, não houver recla- despachal-as e ret iral-as no prazo de 30 dias,
S31) pena de, findo este, serem vendidas por
mação em contrario.
Caixa de Atm ertização, O d3 fevereiro de sua conta, nos termos do Tit. 5°, Cap. 5° da
1905.— O 4° escripturario, &alio da Silva Consolidação das leis das Alfandegas, sem
que lhes fique direito do allegar contra os
Guimarães.
(•
effeitos desta venda.
De ordem do Sr. inspector faço publico que,
Armazem n. 10—LT: I caixa d.3.375/173.
tendo se extraviado os titulos das apolices
: 27 fardes.
do vaiar nominal de 1:000$, juro annual
13eL'a-ilor : 1 caixa, consignada a M. M.
de 5 0/.o ns. 2.027 e 2,028, emittidas em Raposo tç: Comp., vindas do Hamburgo no
3886, averbadas em nome de Alvaro da Costa vapor allemão Bahia.
Corra, vão ser expedidos novos títulos si,
CBO : 1 dita n. 39, da mesma procedencia
• dentro do prazo legal, não houver reclama- o vapor, consignada a Cio& B. Ostland.
ção em contrario.
SC : 2 ditas n. 423 e 424, consignadas a
Caixa do Amortização, O do fevereiro de Soares da Cunha,
1905.-0 4° escripturarlo, Emilio da Silva
NT : .1 _dila..
. Guilizaracs.
01•

•••n

MEM

,•n••n•NI

J1I : 1 dita n. 12,492.
WHC: 1 pacote n, 7,074/7.075, consignada
a J. Wellisch.
ZISIA : 1 caixa n. 421, consignada
tendencia da Guerra, vindas de Bordeaux
no vapor francez Allantigue. Todos estes
volumes descarregados em julho de 1904.
Armazem n. 16 — Manoel Rodrigues :
1 barril vindo do Southampton no vapor
inglez Clyde.
: 1 caixa n. 5.253, consignada el F. dos.
Santos.
Jlt :1 dita n. 11.
SFJC-13M : 39 ditas ris. 1/39, vindas der
Southampton, no vapor inglez ; descarregai :s em julho do 1904.
Arm izem n. 14 — APB : 5 caixas, vindas
de Bremen no vapor alleinão Crefeld,
SFO : 2 ditas as. 589/90.
AP : 2 ditai n. 10.
DS : 2 ditas ns. 16 e 17.
SFC : 2 ditas ns. 588 e 591.
LO :1 fardo n. 17, vindo do Liverpoor ns
vapor inglez Orita. Todos descarregados em
julho de 1904.
Alfandeg,a do Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1903. — Pelo inspector, Francisca
Manoel Fernandes, ajudante.
Ministerio da Marinho.
ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL
Repartição da Carta maritima
AVISO AOS NAVEGANTES N. 7
Edado do Parand — Paranayuct

Aviso aos navegantes que a bola das iCon-1
chas» do canal SE de Paranaguá, foi d garra.
por ter se partido a sua amarração.
Brevemente será collocada de novo era seu
legar.
Directoria de Hydrogra,plila, 11 do fevereiro de 1905,— Olhou Bulhões, director. (.1
Ministorio da Marinha
ESTADOS UNIDOS DO DRAZIL
Repartição da Carta Maritima
Aviso AOS NAVEGANTES N. 8
Rio de Janeiro

Doia

Aviso aos navegantes que a bola da lago
4 Chapé Ao SÓI », na balda do Rio de Janeiro,
acha-se fúra do Sell respectivo togar.
Providencia-so sobre o seu restabeleci.:
mento.
Directoria de Ifydrographia, 14 de remi
reiro de 1905.— O director, Othon Bulhão.'
~eme

Useola Naval
De ordem do Sr. almirante director, &mo'
comparecer com urgencia a esta escola, o
candidato á matricula Celso Torres.
Escola Naval, 13 do fevereiro de 1905.—
Amador Bueno de Andrade, 2° &Boiai e archivista.
(.•
-Hospital do Marinha
- •
De ordem do Sr. contra-almirante graduado Dr. director deste hospital, acha-se
aberta, a contar de hoje, até o dia 2 do março
futuro, a inscripção para o concurso do ura
escrevente, devendo os interessados se dirigirem á secretaria do mesmo hospital para.
quae,squer esclarecimentos.
Hospital do Marinha, 2 de fevereiro de
1905„—Geistii Alencar, commissario almoxa-:
rifa.

S(

DIÁRIO OFFICIAL
Quarta-feira 15'
.
.
cr!ireeçao Geral ,de Satulo do
Aspr •1»sam devem ser em duplicata, sal- 1erciLo.
iadaá as prfnutiras Via g ,,eScriptas COM tinta
preta„ sem rasuras o assignadas pelo; proCONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE VAOAS
proponentes, quo deverão comparecer
DE TENENTES MEDICOS DE 5 3 CLASSE DO prios
ou
fazer-se
reprasentar legalmente na OCCaCORPO DE SAUDE DO EXERCITO
:ião da sessão, .devendo lazer nas referidas
De ordem do Sr. coronel-medico presi- propostas a declaração de S ;3 sujeitarem. á
encete a cominisão julgadora do provias de multa de 5 í, caso recihein assignar o reconcurso para preanchimento de vagas de spectivo contracto.
tenontes-medicas de 5 a classa, colnmuuin aos
Previne-sa que, sendo iirgen i;e a acquisiSrs. concurrentes qu as provas praticas cão desses' artigos, o fornecimento deites
começarão na quarta-feira, 15 do corrente, deve ser no menor prazo possivel.
:1,s 10 Imas da manhã, no edificio do Ilo,pital
Pr.3Villa•3.3 mais que a dimensão niarcada,
Centrai do Exercito, sendo chamados 310,S0 nos artigos da minium, qui 83 P1O ao:soltar,
li 03 Drs. Alpheu Bicea do Moticiew, Lin- e (mo não serão tomadas .3111 consideraeão
dolpho C sta, Manços Chastinet Conteeiras e propostas quo não vierem acompanhadas
Ant1131? O'Reilly de Souza.
das competentes amostras.
Nos dia; subsaquentes 83r5.0 chamados os
Primeira secção da Iatandancia Geral da
outros candidato; por ordem da inscripção. Guerra,
13 de fovorairo de 1005. — Coronel
llospit l Central do Exercito, 11 de feve- graduado
Joao Antonio de Carvalho, cilefe de
reiro de 1905.— Dr. Antonio da Silva Cmi:, sacção.
(.
cupi%) medico d 4 3
C1aSS3.

Arsonall do Guerra da,
ezt.pi tal Federal
latondoncia Geral da Goier
COSTURAS
O conselho do compras data r3partição,
recebe propastas no dia 22 do corrente mez,
De ordem. (lo Sr. e)l. mel di eecter, declaro
até ás li horas da manhã, para o forneci- que nos dias 16 e 17 do c erreate. das 11 homento dos ses;uiutes artigo;
ra; da manhã ás 2 da tarde. se dktraMilq9
COS n.11raS, no eilificio do novo Arsenal na
Para inferiores do estado-mcnor
SOO metros da brim branco, da linho Ponta do Gajé, ás senhoras que apresentarem as respectivas guias. a saber
trançado, de On',70.
.
Dia 16— Guias da tette: M, de n. 1.547
816 botões grandes, dourados, para ara 1.627.
tilharia
Dia 17 — Guias d lettra M, de as. 1.628
232 batas grandes, dourados, para caa 1.698.
'vai lana.
Previne-so que nos di is aeima não se re2.954 botões grandes., dourados, para incebe ti:Manto:Ao confocei .mad e que, sefantaria.
9I6 botões pequenos, dourados, para ar- mente terão direito r. receber costura; a;
senhoras que p .ssuirem guia; CII:03 Immotilharia.
136 botões pequenos, dourados, para ca- ros este..a-n inc1iiidri presa :Vivi edital.
Repaetição do Costura; d Arseniil de
vallaria.
2346 botões pequenos, dourados, para in- Guerra da Capital, 14 (12 tevereiro de 1935.
— O encarregado, tenente Constando Desfantaria,. •
•
(.
1.,400 metros de cadarço prato de lã, cliamps Ca ca/canti.
de 0'0,018.
-201 metros de entretella de linho, de
U•g tratia de Ferro Central
O 0,80.
de 13ra.v.il
'280 metros de motim trançado, /istrado.
CONCURRENCIA PARA FORNECIMENTO DE SU•
de aras ole 10,10.
PERSTRUCTURAS stEranicas PARA AS PON250 metros ("le merin ó preto, 110,40.
TES DO RAMAL DL: S. PAULO E DO CANAL
67 metros de panno garance, fino de
DO MANGUE
P",40.
428 metros de raiou° azul ferrete, fluo,
De ordem da directaria, RÇO Puldice que
11.1,40.
55 metros de panno azul ultramar, fica transfer:dia do dia 1 para o dia 15 do
proximo moz de fevereiro, á3 12 horas, a
fino, (13 P,40.
para o foraecimanto acima de27 metros de pa,uno mescla, fino de concurrencia
clarado, convocada por edital do 17 do corma, prevalecando todas as demais coa23 metros do panno azul ferrete, para rente
dições do mesmo edital.
capotes, de 1",40.
Soei etaria, da Estrada do Ferro Contrai do
1.270 metros do soutacho preto de lã, de
Brazi1.21 do dezembro de 1001.-0 secretario,
0.0,004.
rernandes Figueira,
2)5 m'ti'o tio soutacho de prata, de
om,004.
EDITAES
50 paras do dragonas para infantaria.
10 pares de dragonas para cavallaria. Segunda "Vara Connuereiml
Para praças

t.000 paras do charlateiras para infantarja.
.
pu,r03
charlateiras para casal;4,000 faria.
Ag pessoas que pretenderem contractar
emgeJ COrlleCillIOn tos deverão apresentar amostras d-ss'.rewectivos artigo; e documento da
caução 1:000;; feita na Direcção Geral da
Contabilidade da, Guerra.
Para habilitação a esta concurrencia-, os
pretendentes deverã apresentar até o dia
20 do corrente, requerímanto pedindo para
tomar parte na licitação o ir:struido com os
ff )guintos documentos : certidão cle contracto
social, prova de ser negociante matriculado
' o bilhá-te u im p osto do casa COMMO-"C iat 1e-12€ÉVO ao semestre fluente, 0 outropv'ellilao

• guia para lazer a cauçã,o.

De publica çao da sentença ,cie declarou aberta a
fallencia do negociante Joao Laport. estabelecido,ind ividualmente, á rifada Passagem n.25
e de citaçao ao Mijei°, na fôrma abaixo

O Dr. Julio de Barros RajaOabaglia, juiz
de direito da Segunda Vara Conunercial do
District° Federal:
Faz saber ao; que o pres3nte edital viram
que, a requerinunto de Gaspar & Coalho, devidamente instruido, e depois de preenchidas
as forinalida,des legaes, foi declarada aberta
• fallencia da firma João Lap
estale
•
individualmente,á rua da Passagem numero 25, por sentença Jestejuizo, desta data,
.:Is-12 horas da manhã, tiudo o 'seu terma,
para os elfeito; lega res de 7 n516- dtS'Zertlbr.q. de
1901, hena() o dito nepcianto citado, pcS.Igi
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premente, para no praz O do 24 liorn quo'corn
em e artorid d g e criviro .que --et-3 Tab.
s'crev.% vir a> ,ignar tierrate de''presença, a-to%
dos os actos do processo e, apresentar a listà
dos 83US (1Z maiores era _toras sob pana da•
prisão par 30 dias; tudo no; termos'dol arti:;
gos 13 e 16 g 2 . da lei n, 859, de 16(10 agosto
de 1902 e 47$ 1 0 do rogulamento n. 4.855,;
de 2 do junho de 1933. Da lo o passado nemto.
Capital Feilwat (13. Republica. dos Estado>
Unidos do BraZil, aos 14 d; fevereiro de 1905f
E eu, Antonio Lopes Damingues, escrivão, (1
solEerjvo. — Jelio de D.trros Ra» Gaba-.
~El
O D:. Antonio Joaquim Pire! de Carvalho
e Albuquarquie, juiz federal da 2a vara nt)
Districto Federa!, e;c.
Faço saber aos que o prasente edital virem
e a quem pos a intoressar que, pala Companhia Estrado. de Farra da Araraquara, 1113
ni feita a petição do teor seguinte : 111m.
E m. Sr. Dr. juiz soccioaal — A Companhia Estrada da Ferro de Araraquara, com
sé le no Esta to de S. Paulo, ja, tendo por
CJIICJ3S :10 (13:333 Estado construido, com capit les naci ma una linha ferroa, actualm ent um traf !go. desde a cidade de Araraquara atai a villa, Riboirã 'zinho, havendo
(1al) prova; do sua idoneidade, coe inhecida,
em relatorios officio, e3, obteve do Congresso
Nacional a C311C33 ião que, sanccionadia, se
converteu om lei n. 748, do 23 de dezembro
de 1900, autorizai' lo a canstrucção, mo
g is) de uma (33 -cada de ferro que partiu to
de S. JoO di Rio Preto, no Estado de São
Paulo, vá á Cuya.bl, no Estado d3 Matto
Gr mi). Feito. a conce são, aprassau-s a sagplicamto em reptara a calebraçã, do respetivo contracto qu e. entrando então em estaido.s na Secretaria. da Viaçã não teve até
este momont i solue:ao, com gravo detrimento
(1 is interesse; da supp i iente, mas som que
dassa demora passa-advir qualquer enfraqu
cínica 533 de 8 ;11 .3 tlieitoi. Acontece, porém,
que achando-sa assim a supplicante lia plenitud e dos direitos decorrente; da prormiteação dg mwiuionah decreto legisia.tivg
II. 748, do 1000, foi sorprehuadida com a
puhlic ação do docr !to cii Podar Exceli tia')
n. 5.340, de 18 da outubro do corrente anuo,
que autoriza a revisão das C3i1W53,5o; das
Estrada do Ferro do Uberaba a Coxim o
de Catalão a Palmas, al -eraud porém,
tão fundamente o primitivo traçado do,
pri moira dessas COOC.333()(3,3 ferro v rias que
nada rastou da primitiva concessão. E
assim que, em vez de partir de Uberaba'
n sul de Minas. pas -a o traça to à partir de;
Bairari', no lado opposto, ao sul de S. Pano;
e em vez de terminar om. Coxim, mareou-se
como termo Cuyabl, e moo lee-to se assina
uma nova linha, intairam ente diversa o
mui .0 Mais lonAa que a dl. ori.7inarivi coacessão, C para a qual se esabelaeou como
J) int is do pas !agens : o Vadie do Tiatd,
diracçãa a Itapura, atravessando o rio Paraná, entre o Salto da Ural:ui-Painel e o porto
do Ta-boado e pass indo por Babás o seupon to
terminal e> o que daixa Coxim int dramente
fora do traçado muitas lagoas dist.-auto co
já ficara Uberada. Nestas ondiOes, é evidente que, s de o pratexto do Se nulificar o
traçado da cone, esSão de Ubarabo, a Coxim,
foi licita á Companhia de Estralas de Ferro
da Noro isto
Bra.zil, e 3ssionaria dessa concessão, unia nova concossão inteirament e
diversa, qoe não passa em Uberaba e (ia)
não passa em C exim, seguindo, além disso,
rumo inteiramente (hW:Tante, e a essa nova
concessão foram transferidos 03 ITICSMOS favores que haviam sido outorgado.; á originaria coned;siiii . que desappareceu, favore3
quo 'só o Moder 'Agis/ativo podia conceder.
E, Como o traçado da nova e020eJ3i1.0 1'e224».

r dt-i-arta- feira
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tiaria, constante da recente decreto n. 5.319, publica e de costume. Dado e pa ssado nesta Anonyma .0 Pai:, na importancia de 500:000$
de 1904, coincida quasi inteiramente com o cidade do Rio do Janeiro ao 3 16 de Janeiro representado par 500 obrigações do valor nolaraça4o da canecas -a) da supplicante geie, de 1904. E eu, ErnerP.o de Azeredo Coutinho minal de 1:000$ cada uma e juros de 6 °ta
partindo do Ri) Preto, em S. Paulo, atra- Bravo, escrevente juramentado,o escrevi. Eu, ao armo, pago por semestres, nos mezes da
vessa o rio Paraná„justame n to entre Ita- Frem i:dedo José Pereira Guimarães, escri- janeiro e julho. •
;pura e o Porto da Tabaa43 e segue da t il em pie; o subscrevi.— Antonio J, Pires de CarNa secretaria desta eamara acha-se ardildemandado Cuyabá, paasaadejust_a1111~ valho e Albuquerque.
vado um exemplar da obrigação o demais
documentos legam
Ba l ais, como demonstra o niappa junto,
publicado annexo ao trabalho d.o engeSecretaria da Camara, Syndical, 14 de fevereiro de 1905.—Josd Claudio da Silva, syn2,
nheiro Dr. Gonzaea de C Impoa, encarrePARTE COMMERCIAL
dico.
ga lo pela supplicanto de fazer os estudos
do prolongamento do sua ferro-via, o que, Camara Syndical dos Corro.
além do prejudicar 03 direitas adaulto re g do IR undos P ablicos
Junta dos Corretores
ridos da supplica.nte, offende directmcnte
Capital Federal
COTAÇÕES
DE 13 DE SWEEEP.IRO DE 1905
.0 privilegio do zona do 20 kilometros
CURSO OFFICIAL DE cámBIO E MOEDA
para cada lado do eixo da estrada, expressa.Anucar crystal, amarello,de Pernambuco,
DIETALLICA
mento conferido á, supplicante pelo art. 1°320 reis por kilo.
a-da mencionada lei n. 748, de 1900. a stip90 c? lu
Dito crystal, branco, da Bahia, 380 réis
A' vista
plicante para resalva e garantia de seus dipor kilo.
Sobre
Londres
.....
e,
/3
53/64
13
45/61
reitos o interesses O COMO preliminar de
Dito de Sergipe, mascavo, nuporior, 300
690
• Pariz
699 réis
acção DUO proporá, para nullida,de do referido
por kilo.
• Hamburgo.....
851
859
decreto, que fez illegalmento urna nova conDito de Sergipe ,rnasca vinho, 320 réis por
• Italia
.
704 kilo.
cessão do estrada do ferro com favores que
a Portugal.
357
s) o Congresso Nacional poderia outorgar,
Dito de Campos, branco, crystal, 300 réis
o Nova-York.,.,
3,5028 por
protesta n requer que, tomado o seu prokilo.
' t33to por termo, sejam dellea citados o Dr. Libra esterlina, em moeda
175850
Breu americano, lettra II, 20$500 por . 280
procurador da Republica que foi designado, e Ouro nacional, em vales, por 15000
11965 libras,
a dita Companhia do Estradas d3 Ferro do
Corá 8$000 a 8$300 por arroba.
CURSO
OFFICIAL
DOS
FUNDOS
PM:SUCOS
Noroeste do Brazil, com Ode nesta cidade,
Rio do Janeiro, 14 do fevereiro do 190.
E
PARTICULARES
por seu representante ioga', para os fins do
—falo Severino da Silva, presidente. —
direito, ices
publicando-se editaes
pela imprensa,
085010 Scbastiao S. da Rocha, secretario.
Apol
goraes
de 5 0 /0 miudae
para sclencia de quem interessar possa, e en • Ditas idem idom de 5 0/,, do 1:000$
09%000
.taaaando-se em vguida ao supplicanti o in- Ditas do Emprestimo Nacional do
980.000
1895, port
strumonto, i ndependente do traslada, para
que dello uso como entender conveniente. Ditas idem idem de11895, nom
9951:A00
Nestes termos, requer que D. o A. se lhe Ditas idem idem de 1897, part
1:006;7;000
1:0159)00 N. 4.239 — Memorial dscriptivo acompa• eonceda deferimento. Rio de Janeiro, 17 do Ditas idem idem de 1897, nom
976$000
dezembro da 1904, -Rodrieo Oclavio Lang- Ditas idom idem de 1903. port
nhando um p:dido de privilegio, durante 15
gard 31enezes, advogado. (Estavam colladas Ditas do Emprestimo Municipal
?ta Republica dos Estados Unidos do
logno anises,
.urna estampilha do 509 réis o uma de
do 1890, nem
Brazil, para Alavanca dc garra e acccsso291$500
400 réis, ambas devidamente inutilizada,a. Ditas idem idem de 1904, port
rios aperfeiçoados para alimcntadore3 de mi.'
9415000
D:s tribuição D. 2 0 vara. Em 17 de Ditas inscripções de 3 e /o, port
nerio ». Invençao de Charles Frederico
Paula
Azeredo
dezembro do 1904.
Ditas do Estado da Minas Geraes,
Slraass, domiciliado em Kalgoorlic Austra'momo
fuja petição proferi o seguinte despacho
do 1:0005, 5°f liam
lia Occidental
D. 2 0 P. A. Tome-se por tormo o protesto, Ditas do Estado do Rio do Ja58350
A invenção se ri-fere a aperfeiçoamento::
Diatricto Federal, 19 de dezembro do 1904.
neiro, do 100,5a 4 0 /, port
3500
alimentad3ros de minará.). COIlle os que
—Antonio PirjS Prot isto. Aos 19 do dezem- Banco da Republica do Brazil
bro d3 1901, nesta Capital o cm cartorio, pe- Comp. Estrada do Ferro de Vise usam em combinação com intel . las de
woo pilões ou baterias analoga3, em que é noctoria a Minas, integr
rante mim o escrivão, compareceu o advo195000 cessario fornecer á machina, miner:o cocco
gado D. Rodrigo Octavia de Langga e d Me- Dita Viação Ferroa Sapucally
nezes, procurador da Companhia Estrada de Dita Centros Pastoris do Brazil,
em quantidades suficientes para substituir o
215000 minerio gasto ou tratado pela n1 3sina maForro do Arara,auara o por elle foi. dito que
~00 china.
na fôrma do sua petição retro que fica Dita Seguros Mercurio, c/25
210000
fazendo parte integrante do presente termo, Dita Tecidos Brazil
O principal objecto da, invenção é a con280$000 strucção do um alinientador a.utomatico do
em nome da marna sua constituinte, pro- Dita Tecidos Carioca
minerio de simplicidade tal que nap Se possa
testa contra as concessõos feitas em prejuizo Dita Seguros Argos Fluminense,
4515009 desarranjar facilmente, sendo as parles °pada mesma, tudo na fôrma de sua rafarida
40%
. .
potição. E de como assim o disse do que dou Debs. da Comp. Ferro Carril do
radoras e susceptiveis de deterioraçõ.a re215$000 duzidas ao menor numero possivel.
fé, assigna o presente termo depois de lhe ser
Jardim Botanico, 7 0/0
No desenho annexo, a 111. , 1 O uma perspelido o achar confoemo. E eu, Ernee,o do
Secretaria da .Camara Syndica,l, 14 do ctiva
da machina inteira prompta para
Azeredo Coutinha Brant,escravente juramen- fevereiro
Josd Claudio da Silva,
—
do
1905.
funccionar; as figs. 2 o 3 mostram em elevatado, o escrevi. E eu, Hemeterio Jose Pereira syndico.
ção a alavanca do garra, vista de frente o
Guimarães,escrivb..o, que subscrevi. -Rodrigo
da lado raspectivamonte; as figa. 4 e 5:mosOctavio de Langgard Menezes. Certifico que
A Camara Syndical dos Corretores de Fun- tram um detalhe visto cru elavaçãa e era
intimei o procurador da Republica Sr. De.
Luiz Sal ;zar da V. Pessoa, por todo o con- dos Publicos da, Capital Federal, em sessão plano respectivamente da alavanca de garra
teúdo da petição, despacho e termo de pra- de hoje, resolveu ad nitdr á negociação na do braço de alimentação o do parafuso da
/esto retro do que ficou acicato, tendo lhe Bolsa e respectiva cotação oficial as aC003 ret enção.
A é a mesa da alimontação o II as azas
dado contra fé, que acceitou. O referido é da Companhia Estrada de Ferro São Paulo
verda le d) que dou fé.Itio do Janeiro, 21 do Rio Grande, em numero do 60.000, do valor situadas na sua parte superior, mia sorveria
dezembro do 1901.-0 ofilciaI do juiz,Antonio nominal de 500 francas cada uma, sendo in- para guiar o minerio para a machina,. E é
Ferreira Gomes. Certifico que intimei a tearadas 48.009 o com 20 °/0 realizados uma armação sobro que é construiria a maCompanhia da Estrada de Ferro do Norooste 12.000,represontativas do novo capital social china o que é dotada do um alvado F
que revolve folgadamente o eixo da mesa A.
do Brazilan, pessoa do seu representante le- do 30.000.000 de francos.
Na secretaria desta ca,mara acha-se ardil- descançando sabre a poata do parafuso G
gal Dr. Joã) Teixeira S iares,p )r todo o conteúdo da petição, despacho o termo do pro- vado um exemplar da cautela do acções e situado no fundo da alvado.
Esse parafuso servo para ajustar a mesa o
testo retro de que ficou sciente, tendo-lho demais docunaantos legaes.
Secretaria -da. Camara, Syndical, 14 de fe- mantel-a fechada contra a borda inferior das
dado contra-fé que acceitou. O referido é
verdade do que dou fé. Rio do Janeiro, 14 de vereiro de 1905.—Josd Claudio da Silva, syn- azas guiadoras, para compensar a daterioração das partes. Na armação existe um
janeiro d3 1905. - 0 official do juizo Antonio dico.
Ferreira Gomes. Sciente. Rio de Janeiro 14 de
eixo osciliante S, horisontal trazendo em
um braço C que Se projaneiro do 1903.— Pela Companhia Noroeste,
A Camara. Synd leal dos Corretores de Fun- uma extremidade para
supportar a haste
Jato Teixeira Soares, vice-presidente. E para dos Publicos da Capital Federal,ern sessão jecta para deante .
constar, mandei passar o presente edital e do hoje, resolveu admittir á negociação na do parachoque D. Da outra extramidado do
mai (I /U9 de igual teor para serem publica- Bolsa e respectiva cotação oficial 03 titules eixo oscillante se projecta um outro braça
dos pela imprensa, e ai/Induz a) logar mais do emprestimo emittido pela Societlade,, pendente vertical II, cuja extremidade reGEIEM
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• 'curvada Se prende ã, alavanca de garra no
ponto Z.
O eixo S traz tambein tini braço curto R,
que, sendo actuado pelo parafusa P, serve
para regular a quantidade do minaria que
deve penetrar em um tempo dado na bateria ou outra ma,china, rasultado qui se
obtem pela limitação do curso do braço do
alimentação 11.
Na borda da mesa acha-se collocada urna
alavanca K, dotada do uma garra ou queixo
Y. A extremidado inferior do K assenta contra o braço II ou na forquilha deste, sendo
mantida em posição por um parafuso N o uma
mola M, sustentada no supporto L, fixado no
lado da armação E. O /lamentador é saspenso nas vigas W por moio das hastes X e
recibo o minerio do um plano inclidado V.
M :do do funcciono.r : Achando-so o alimenta/lar ligad ) a uma bateria de pilões ou
outra machina, ern posição tal quo a haste
do parachoque D esteja diractamento debaixo
do «tappots, do modo a r !colo ir o movimento
da haste da bateria, deita-se o minaria no
alimuntador por meio da plano inclinado V.
Ca/lindo então a haste da bateria, o atappet»
bate na haste de parach :que D o abaixa o
braço C, revolvendo assim parcialmente o
eixo oscillante S. Este imprimo movimento
ao braço d: alimentação II, o qual, por sua
vez, bate na alavanca do garra K perto de
seu fundo. Deste moda sendo a parte superior de K mantida pela mola M e o parafuso N, a garra da alavanca suli p a a borda
da rna;a. A. que revolvo até curta distancia,
e a a.za B iinpelle na inachina, no omito convoniento, uma pequena pare do min :rio
existento na mesa. Hasta ;ousaisr o paliadas.)
P para obter a quantidade de movimento
de.sejado.
No caso do se produzir, por causa da deterioração das pa • tiaa um espaço entro as
azas 13 ou entre estas e a mesa A. por onde 33
possa escapar o minoria, ajusta.-se o parafuso C do modo a erguei : a musa, s ma: a
alavanca de garr K do campri :lento sutilciente para permittir este movimento.
Em resumo, reivindica corno pontos e caracteres constitutivos da invenção : Em urna
alavanca de garra e acc•ssorios aperie •sados para alitneata.dores do iniuerio o //apositivos analogos
la uma garra compralion Tendo em queixo
que se prende na tio . da de unia mesa e um
braço ou alavanca actual/ por um r.soiço
um eixo oscillanta, e mantida por urna m da,
e parafu s o de retenção, de modo a segurar a
mesa quando se comprime pao baço de alimentação o deixar da segurea-a quando é
libertado desta pressão ;
20 , uma alavanca de ora di sa mta, na
borda da mesa e manti la.arn amaça) por
meio de urna mola e parafuso retenção,
de modo tal guia quando a alavanca deixa
de ser submettida á pres:ão do braço de alimentação, a alavanca de garra volta á sua
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N. 4.240 .—Meznarial descriptiefiacoMpahan: • Campanhia4ç3rae'
^'Weostao
, • -• .
do um pedido de privilegio. filtrante 15
.. •
Con,vido Sra. eaçcionistas a se, reunirent
annos, na Republica dos Estados Ugidos
Brazil, para tz,llaclana de beneliciar',cafè - em asseáibléa geral °Ninaria, no dia 11 do
denominada llodrigues Limas, Incen0,9-.,(1à mar0 proximo futuro, á, 1 hora da tarde,
oaptorio desta companhia, á rua, da
Joaquim. Rotirigues de Lima, domiciliado
eia 8. Carlos do Pinhal, Estado de Sai. lapintanda- n.403, para deliberarem sobre o
parecer do conselho fiscal:relatorio e contai
Paulo.

A machina do beneficiar café de minha'
invenção, acha-se representada no desenho
ameixa no qual a fia. 1 mostra a rna.china
sill conjuncto, a lig. 2, o tecido de fi .as
empregado no descascador ; a fig. 3, o des.:
cascador cru secção vertical ; a fiz. 4, 03.
vantiladores d3 coco o limpo em secção vor2.
tical e, a fig. 5, o catador em secção ver-,
tical.
A machina é constituida pelas seguintes
peças : ventillador em coco b; d /semeador
cora aspirai' n d, ventilador limpo f, catador h. A differença entre 03 ventilad ires
em coco e limpo consiste só na construcção
diverso. dos 'cylindros s :para loros 1 1 1 2 o 13
tendo o printeiro furos redondos e o segundo
furos rectangulares. Estes cylindros podem
tal/abem ser colloca,dos embaixo dos ventiladoras respectivos.
Modo do funccionar : o café entra pela.
bica u, e passa pelo elevador a no ventilador

da directoria relativos ao anuo .proxima
findo e proceder-se á eleição do .ConselliO
t
•
Acham-se á disposição dos Srs. accionista*
03 doeumendos exigidos por lei.
Rio da Janeiro, 11 do fevereiro de 1905.-aa
Pal. Companhia Braza Costa, o directora
Antonio de Souza Pimento!.

Sociedade Commanditaria
Oliveira Rocha ck Comp.,
A. Noticia »)
Convido 03 Sr.3. sacias a se reunirem ent

mse rnbléa geral, no dia, 7 de março proximo
futuro, á 1 hora da tarde, no escriptorio
d-s • J. ,ociedado, á rua do Ouvidor n. 123,
aluiu de tornarem conhecimento do relatorio
e contas da sua administração. relativas ao
exercido do' 1 do janeiro a 31 de dezembro

1904 e- do parecer do respectivo conselho)
ern Ctin b.0 cylindro 1, separa pedra o cisco' .'da
fiscal.
grande que sao pela bica ta a ventilação é
No refeoido escriptorio, acham-se desde já,
feita contra os planos inclinados r, scs

.° b
café em coco d isco poli/ bica. u, sobe p
elevador co passa, pelas moegas M e M.t no
descascador d ond é descascado entre o
prisma central E E e as duas metades
dricas do tecido R oCo vim/dado provisoriamente na bica PP, que Lambem aspira
a 'po ara tina vasando pelo tecido acima
menc onado.
O cala descascado Nasal depois pela bica
ia, pelo elevador e pelo ventilai:1? li npo f.
O coco que a nda existir volto. peui separador
12 o 1, no descascador o o café limpo passa,
pela bica u j ,o o elevador g, no croador h no
qual o café eseolha. s :parado p :la acção
do vento, cao na caixa 11, sallindo o café
bom p da bica, u.1.
Em restana, reivindico como pontos, e caracteres constitutivos da 10V Inção:
1°, 03 ventiladores e casador, isentos do
peneiras osoallantos e ven alando contra planos fertau!nte inclinados que demo:no -1 a
acção do vento do maneira a dar mais estabilida le na ventilação;
2 0 , o doscascaolor cria peça entrai é prismatica, tento a metal das lati )3 revestidos de tecido de fitas R •..n lo o cylinilo B C
formada por temi É de fitas. OS lad03 do
prisma s :ão providos da p iças obliquas O,
que pucham o café adeante;
2°, o tecido de fita; representado na fiz. 2
é formado do fitas do ferro, aço ou qui/111.x
outro material apropriado. Este tecido é
utilizado nos lados do prisma fig. 3 e no

ilsposição dos Srs. soeios, os documentos
exizidos por lei.
Rio de Janeiro, 7 da fevereiro de 1905.—
01a:eira Rocha & Comp.

Imprensa, Nacional
Acham - se á venda na Thesouraria desta

repartição:

Reforma Eleitoral,

decreto n. 1.269, de 15 de novembro de 1904: reforma. a legislação eleitoral e da outras providencias

Lastrucções par a o
alistamento do eleitores na, Republica,
decreto n, 5.391, do 12 do dezembro do 1904
n.0 ~Ma, u diciar ia
do District° Federal

;30CIn

4500

n. 1.333, do 9 de ,ianoiro
de 1905 — Reorganiza a justiça
local do District° Federal — o
Decretou. 5.433, de 16 de janei-

ro de 1905 — Manda observar as
disposições provisorias para a

execução da lei n. 1.333, do 9
de janeiro

1$000

Marcas de fabrica o

de commercio—

Lei nu-

mero 1.230, do 24 de setembro
indr) 13 C;
po .dção normal s,,13 a acção da mia e do cyl4*,
de 1901—Modifica o decreto nuos diversos elenu!ntos constituindo a mero
parafuso. arrastando comsiro o eixo oscil8.343, de 14 de outubro do
machina
como
reptais
Jatados
no
desenho
tante e suas alavancas e a haste do para- annexo.
1887. Decreto n. 5.424, de 10 de
choque ;
janeiro de 1905—Approva o reRio de Janeiro, 9 do janeiro de 1903.
3*, um parafuso de pressa fixado no fundo Como
gulamenta para a execução da
poocuradores,
Jules
Gdraud,
Loclero
do cubo ou alvado e pivotanoo no eixo ou Comp.
lei n. 1.236, de 24 de setembro
pisoe da mesa. para permitae erguer ou
de 1904, sobre marcas de faabaixar esta á vontade ;
brica o do commercio
ISCO
4°, a applicação a alim entadores do MiANi u U.1U8
Orçamento da receita
nerio seceo e dispositivos an.tiogos, de uma
o despeza, para 1100E;
alavanca de garra, une parafuso de retenção
—Leis ns, 1.313 e 1.316, de 30
e uma mola. dispo s tos de modo A permitir COMpanbia, Ferro Carril do
0 31 do dezombro do 1904, quo
a communicação de movimenta á mesa e
Jardim Rotanico
orça a receita e fixa a despeza da
um p /rafas° de ajuste para erguer ou abaixar No escriptori : desta companhia, na largo
Republica para o °xereteio do
a mesa,
do Machado, acham- s oot disposição dos Srs.
1905, e dá outras providencias
1$000
Tudo como se descreveu e representa o //acionistas os docurneatos de que trata o
desenho annexo.
ai . t. 147 do decreto n. 434, do 4 de juloo do
As vendas superiores a 100$ temi o abatia
Rio de Janeiro, 2 de dezemboo de 1904.
— Corno procuradores, Jules Gdraud, Lecterc

& Comp.

1891.
Rio de Janeiro, 14 do fevereiro de 1005.1. E. E. Borla, director-secretario,

mento de 15 Vs.
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