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Relação d03 sen;enciados militares perdoados por decreto desta data, a qual se
refere o mesmo decreto
Soldado do P batalhão do artilharia Joaquim Alvos da Silva,. candemnado por sentença do cansialha de guerra, confirmada pelo
Supremo Tribuna] Militar, a tres anua; e
tres meus do prisão com trabalho, par
crime de deserç:.ao.
Soldado do 26 regimento da artilharia
Roqua Consta.ntino de 1,(311103, condemnado
por sentença do conselho de guerra, confirmoala pelo Supremo Tribunal Militar, a dans
annoi de prisão com trabalho, por crime do
dia.serçã,o
Clarim do 146 regimonto do cavallaria.
Manoel Joaquim do Oliveira, condemnado
par sentença do Supremo Tribunal Militar,
tres ann is o troe nines da prisão com trabalho. por erim de deserção.
Soldado do 10 , batalhão de infantaria Antonio Bento da Luz, condemaado por sentença do Supremo Tribunal Militar, a 22
meze3 e 15 dias do prisão cm traballio,por
crime do deserção.
Soldado do 146 ba.tallaa de infantaria Miguel Archanjo de 41 , 813, COTIIMTUI;11) por
sant alça do con33ll10 de guerra, confirmada
pelo Suprema Tribunal Militar, a Seis anila.; do prisão com trabalho por crime de
desarçãa.
S.)ldo.da do 180 bata l hão de iufitntaria João
Alves Nogueira, enidomnatlo por sentença
do supremo Tribunal NIilitar, a quatro annos, sete meus e 15 dias, de prisão com trabalho, par crime doaleserção. •
Soldada do 226 ba...allião de infantaria Manoel Fraacisca de Albuquerque, condemnada
por sentença d Supremo Tribuna l Militar,
tres anuas e tres mezes do prisão com trabalho, p ir crime da descrção.
Saldada do 50 reginunt de artilharia
Francisco P,ayinunda dm Santas,c na domado
por sentença do cineeliu de guerra, confirmada pela Supromo Tri'iunalMilitar, a seis
atuam do prisão Um traaillio, por crime do
das -!rça,a.
Soldada d 9° regiment de cavallaria Alvaro Pereira Santeira°, candeinnad i por
sentença. do em sellla de gim arra, c infirmada
pel Supremo Tribunal Militar. a tres anuas o ti.es meus de prisão com trabalho, por
crime do de.erçãa.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1005. —
Fraiiciseo de Paula Argollo.

Terceiro supplente, alferes Francisco Jusé
da Rosa;
Ajudante do procurador, José de Faria,
Município de Jaially
Primeiro supplento, tanente-coronel Jesil
Ig,nacio de Mulita França;
Segundo supplente, tonente-coronel JCSó
Advincula. da Cunha •
Terceiro supplente, 'tanante-coronel IIonarato de Carvallir;
Ajudante do procurador, tenente-coronel
Assaid Ba.pptes dajah.
Município de Paracanjuba
Primeiro supplente, coronel Ovidio Nogueira M ichado; •
Segundo supplente, tenente-coronel Antonio Martins Mandem
Terceiro supplente, tenente-caronal Joaquim Emigdi o Machado;
Ajudante do pracura.dor, capitã.o Joaattin1
de Sant'Anna Xavier NOUS,
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Município de Co'nceiçao do Coité
Ajudante do procurador, Manoel João
Amancio.
Município da Cruz das Almas
Ajudante do procurador, Joaquim Baiveto
de Ma.,,,a.11iães.
.alitnictpio de Aratuhype
200LootA —Lacertilios.
Ajudante do procurador, coronel José Antonta
WARCAS IIEGISTRADAS•
Municiado de Nova Boipeba
NoTictanto.
Ajudante do procurador, Joaquim Ribeiro
nENDAS PUIII.TCAS — RCRaill1011t1S da Alfanda Cruz.
dega, da Recebedoria do Rio de Janeiro
Municíp io de Campo Formoso
e da do Minas Geraes.
Ajudante da precurador, Cantidio Cionçal•
EDITAES E AVISOS.
ves Virgolino.
PARTE COMMEROIAL,
.2funicipio de S. Jose de Porto Alegre
PATENTES DE INVEN0.0.,
Ajudante do procurador, João Verissimo
Machado.
ÂNNUNCIOS.
. Ifunicipie de 0/ivença
Ajudante do procurador, Manael Alvas
Mendea Pereira..
Município de Solem
Ajudante
do
procurador, Francisco BarO Presidenta da, Republica d s Estado3
reto Dantas.
/Unidos do Brazil r.;solve, usando da autoMunicípio de Santo Se
Yização que lhe eimiera o art. 48, n. 6, da
Consa ..uiçaa Federal,. perdoar aos sen5:as- Nlinisterio da Justiça e Negocios
Ajudante
do proCurador, Dr. Juvencio Alalados militares c mstantas da relação que a
ves de Souza.•
este acompanha, assignada pelo marechal
Interiores
Município de Santa Crtt3
Francisco de Paula, Argollo, Ministro de Es-Por
decretos
de
20 do corr . mte moz, foram
lado dos NegoCio.3 da. Guerra, o res.o do
Ajudante do "pronuradar, José Leonarála
tempo que lhes falta, para cumprirem as noineados supplentas do substituto do juiz
yonas a que foram con(lem nados por sen- fiadora] e ajudantes do procurador da Repu- Marinho Junior,
•
blica
Município do Coraçito de Marta'
tenças do Suprimo Tribunal Militar.
SEOÇÃO DE GOYAZ
Ajudan'e do procurador, coronlJosé Feliz
Rio do Janeiro, 24 do fevereiro de 1905,
- Município de Yparaers
170 da Republica.
de Carvalho.
Primeiro supplente, Candido de Souza PeMunicipio de Trancoso
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES,
reira;
Ajudante d) procurador, Anna) João da0
Segundo supplente, tenente Salathiel Dias
Francivo de Paul! Arü(11),
San-Lis.
. Carneiro;
•
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Município de Correntina

Municipio d Alco.baça

Ajudante do procurador, Leonidio Joaquim

i' a Rocha.

Município de Villa do Pilão Arcado

Ajudante do procurador, Bruno Martins
Ajudante do procurador, tenente-corne/
Felix José de Souza.
Cruz.
Municipio de Abrantes

Município de Angical •

Município de Una

Ajudante do procuaador, João David Fusk.
Municipio de Maraltit

Ajudante do procurador, João Arsenio da
Luz.
Município de Barcellos

A , udante do procurador, Dr. J03é Ignacio)
Ajudante do procurador, Jose Benedicto de
da Costa.
Oliveira.
Município cle Santa Maria da Vicloria

Municipio de Conde0a

Ajudante do procurador, Dr. Alcides TorAjudante do procurador, João Moreira de
Moura.
res,
Municipio de Carinhanha

Município de Uruini

Ajudante do procurador, Lucindo Antonio
Pinheiro.

Ajudante do procurador, Dr. Josophino
Ajudante do procurador, Wenceslau Muniz
Moreira do Prado.
Leal.
Município de Igrapiima
.
Municipio da Lapa
Municipio de Villa Verde
Ajudante do procurador, Vigario José . da
Ajudante do procurador, Abilio Ribebo de
Ajudante
do procurador, J03é Gonçalves
Coro,.
Magalhães. .
dos Santos.
Municipio do Cambe"

Munictpio do Prado

Ajudante do procurador, Joaquim Ernesto
'da Silva Reis.
Municipio do Bi •C finfa)
' Ajudante do procura dor, Francisco Tei-

Ajudante do procurador, Luiz I3enclair,

Ministerio da Fazenda

Municipio dc Casa Nova

Ajudante do procurador, Pompilio de Castro Dourado,

teira do Oliveira.

Município de Alagoinhas

Municipio de Jussiape

Ajudante do procurador, Rufino Borges
.Novaes:
Município de Rentedios

Ajudante do procurador, Leocadio Ambro'llo de Abreu.
Município de Gamelleira.

siura Feder sl no Estado de Minas Geram,

Ajudante do procurador, Antonio de Castro nomead ) par decreto de 11 do co,Tente mcz,
chama-se Emygdio Rodrigues Germano o
Leal.
não Emygdio Germano, como foi publicado.

Município de Valença

Ajudante do procuiador, Alvaro Cardoso
Bandeira de Mello.
Municioio dc Curralinho,

Ajudante do procurador, Henrique Leciagua.
Município dc Ituassit

Ajudante do procurador, coronel Reginaldo
Ajudante do procurador, Vicente Antonio
Gomes Lima,
Torisca

Ministerio das Relações Exteriores
BRAZIL E PERU'

Por decreto do 25 do corrente, foi aposei
tado Antonio Tixira Peixoo no c:irgo do
con'ador da adminis'xacão dos Correios do
Di3 ricto Federal e Estado da Rio do Janeiro.

1

L9S limites de los dos ter03 limites dos dou; territorios neutralisad os na bacia do ra A . a.; neutralizados en la
Al to Jursui e na da Alto Pura cuenca, dei Alto Jurua y eu

estão d !Mandos n ) arti, III
do Accord° do 12 do Julho ul-

del Alio Pu rds. esIsin designacl articulo III del Acuerdos
do de 12 de Julio último.

II

II

timo,

InstrucçZes para as Commicsõe: Ilixtas areadas em v'irtaati ao
- estipulado ao Accord° de 12 de julho do 1201 entro O 23ra-

Os chefes da C.mmis .ão MaLos jefi33 de Ia Comi z ión Mixta do policia do Ali ) Juruã re- ta (13 policia del Alto Jursiá.
sidirão á mar r em e .querda da residi:•án, criando 1 ) repdera

•

Instrucç5e.s para as Colamissões Mixtas, BrasileiroPeruanas, de Policia destinadas aos territorios neutransados no Alto Juruá
no Alto Purús
Reunidos em conferencia no
!Iiuistorio çlas Relaç-ões Ext0riorss do Brasil o respectivo
Minis'xo, Sr. Dr. José AI tria
da Silva Paranlios do RioBranco, e o Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario da Republ;ca do
Peai, Sr. Dr. Dou Guinemo
A. Seoane, devidamente auto-

Ministerio da Industria,Viação
Obras Publicas

1

SECRETARIAS DE ESTADO

zil e o Porá.

RECTIFICAÇa0

O iliesoureiro da Delegacio Fiscal do Tlin-

Instrucnionss para Ias Comisiones mixtas de Policia,
Peruano-Brazilefias, destinadas á los territorios neutralizados en el Alto Junta
y eu Alto Puras

Reunidos en conferencia en
01 Ministerio de Relacionei
Exteriores (.131. Brasil cl Enviado Extraordina,rio . y Ministro Pienipotenciario d3 la
República del Pord, Sr. Dr.
D. Guillermo A. Seo ano, y el

Mini:tro del ramo, Sr. Josê
Maria da Silva Paranlsos da,
Rio - Branco, dobi (lamente au-

risados, formularam . as seguintes instrucçiios,pelas quaes
se devem reger as duas C4m• miss-ses Matas, bras:leira-pe-

toi'izaclos, fon-uni:troa Ias siguientes instrucciono3 para Ias
do; Comisiones Mixtas peruano
braslerms, destinadas á la poruanas, que vão fazer a policia licia de lo; territorios neutrados terr:torios neutralisados lizados en el Alto Jururi y en

no Alto Juruit e no Alto Punis, el Alto Pnril, en virtud dei
em virtude do Accord° provi- Acue rdo provisional o melai do
sono concluido no Rio de Ja- en Rio Janeiro cl 12 do Julio
neiro em 12 de Julho de 1904: 1904:

permita cl sorvicio, co la margen izluierda de la confluencia.
del Breu, Ó °na!~ oro pinto
que sea 111a3 alecuado, aguas
Puras, em Catay. ou em algum arriba, sobre el Jurua ; los da
outro logar proximo,agnas aci- la del Alto Puras, en Catay, G
ma, sobre o Punis. Quando for en algún otro lugar práximo,
conveniente mandar dastaca- aguas arriba, sobre el Puas.
mentos em commissão,designa- Guando convin iere mandar desrão, do commum accordo, nu- tacamentos en comi 4 ión, nommera Laia! de officiaos, infe- braran de cornar; aeuerdo un
riores e oidalos ao ambas as número igual de oficiados, cla,O$ y soldados do ambas uo.ci.›.
nacionalidades.
.. •
&influencia do Breu ou em algum outro ponto, que pareça
mais adoquado, aguas acima,
sobre o Ruirá ; os da do Alto

nalidades.

Cada uma das duas Com- Cada una de las dos ComimksZios Mixta.3 protegerá oibsionos Mixtas protogerá el pu-

posto fiscal mixto qu cm- esto fiscal mixto que, según 13
forme o disposto no art. 5° do dispu3s:o co cl articulo V del
Accorda da 12 de Julho. vao Acti,rdo dei 12 de Julio, qtrser estaI'elecido no torritorio dará establ cidi en cl torrida sua jurisdicção, e auxiliará, t )rio de su jurisdicción ; y auno que 'puder, as COMM1335C3 xiliará, en lo que pudiere, á
Mixtas do exploração de que las Comisiones Mixtas do extra t a o ar. g' da mesmo Ac- ploraci )n; de que trata el . ar-

corda: .

tieulo IX dei m:scu) Acuado.
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Peando og moradores ou
Podiendo los mormicres õ
tr.ei ;eunt,es das regiões neu- tran-emites de las regioneS

tra l salas observar indistineta- neutralizadas observar
Mon te a lei brasileira ou a pe- tile:avante la iey peruana ti
r i mi
d1113 COMMi,S)AOS Ia brasileUa, 103 ti )s Comisztie n con:tineta.mente es ri )3 interpondrán cmtiuntaeti.i • OOS I fliel f s e autoridade mene su oficiosa aut, ridad
para a 3, 1114)ãO amigavel dos para la soluición amiga)le de
elesaecord , s.
les desacuerdes,

conhecimento dos seus respectivos Governos Velo intertnedio do Delegado Federal do
Brasil em Mamilos e do Consul
Geral do Ford na mesma cidade, devendo essas autoridades
dar anta polo telegrapho,
mediata e respectivamente, ao
Ministerio das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro, o á
.Log,ação Peruana na mesma
capital.
••••

03 documentos que 09 nvra-

Les documentos lo les miradures transeuntes que éstos
descai legalizar ó bayan do
surtir erecto fuera de los
territerios neutralizados, del nerán : destinadas ai Peri], wr et Comisario penano O su substituto;
Los de çtinades ai Brasil, por
cemisaria bra ,zileão O su
substituto ; y l o s destinad-s á

*Toras e tranieuntés d»sajazn
le 'alizar ou os da . tinades a
Fr, dnsir efreito fúra dos territories neutralisados deverão
ts , r logalisados; os que se destinem ao /31..1.311, polo Ceminissztrio brasileiro ou seu substituto ; os que se dastinem
Perti, pelo Commis ,ario peruano ou sm substituto; O t.3
t0,3 Se destinem a outris pai- otros páj.eg, ple ICS (In; C3zes, p Mos dous (ommksztrios, misarios, pernan) y brasilefio,
peruano, ou seus o SU3Substitutn.
LU .Li :uto3.

mlento do sus respectivos Go
biernos por õrgano dei Consur
General del Fera em Matulas )?
del Delegado Federal doi Brasil
on la inisma ciudad ; debiendo
esas autoridades dar euenta,
por telégrafo ia mediata y respectivamente á Ia Legado:ire
Peruana en Rio Janeiro y ai'
Ministerio de Relaciones Ex-¡
toriores en Ia mima capital, I
• 11
• 41
n 19

Em fé do que, os Ministros
acima nomeados assignam as
presentes instrucçaes em quatro exemplares, cada um nos
idiomas portuguez o hespanbol, na cidade do Rio de Ja.11 e i ro, aos quatro dias do mez
de Fevereiro de mil novecentos
e cinco.

En fé do lo eual, los Ministros arriba nombrados firmam
las presentes instrucciones en
cua.tro olemplares, coda uno
en 103 idiomas espaiiol y portugués, en la cludad de Rio
Janeiro, á los cuatro dias dei
:nes deFebrero de un mil u3VCeicatai cinco.

L.
L.

L. S.—G. A. SCOANC.
A. SEOANC.

L. S.—Rio-BRANCO.

VI
Carh um dos COMM19:arin

Cada Comisarie,

el

perimno

•
L411 !1) O O peruam, no y cl brasileflo, eu cl
terei Lori ) nautralisado do Breu neutralizado del Breu y co

e o lo c:ty nomeará pessoa
Ail Jura, para exercer as func,;Do> da ofilcial do registro
▪ vil de naselmeatos, casaroentos e obltos. Ambos es s es
Commissarlos abrirão os livros
tanto os destinados ao Brasil
como os destinados ao Pelai,
noniera.rãon rubricarão as suas
03 a•Nontes
fo!bas. ,
e Iam...arrio n . ) .4 divs
én,po • tuntInVil .,e, 03 LC1. 11103 do
VII

el

de Cata,y, nombrará una persua idónea para ejercer 10,3
funciones do oficial dei registro civil de nacimientos, matrios mics y defunciones. AmL03 Comisarics abrirzin los libros tanto los destina(' )3 ai

Perú como los destinad )3 ai
Brasil. Adiarán y robvieztrão

CX:1111inarán 31.13
asientos, y cerrarán inches
libe )s eu su oportunidad cm n el

acta respectiva.

VII

La juri ç dieción compe'.ente
A jurielleç50 competonte
Fara conhecer dos cuia i ., s com- para coimem' de los crimenes
e:tido.s nos te n. :todos neutra- cometidos eu /os terri,,or4os
tisados está determinada, no neutralizado, está determiwtct. G° do AcJordo de 12 da nada en el articulo VI del
Julho,
Acuerdo do 12 de Julio,
VIII

V I II

Os criminosos que devam
ror ,lulgazios pelas Justiças do
serão entregues zis autoridades rederaes brasileiras ao
Norte do Breu 011(10 Citay.
os que devam Sel'julgados pelas
Justiças do Peri: serão conduzidos poios varadouros que vão
ao Uc .zyále ou embarcados com
a suffici rite segurança na diyoeção do Norte e entregues
As autoridades penianas do

T,09 eriminales á quienes
deban juzgar las Justicias del
Peei' serán conducidos por los
varaaleras, que vau ai Uca3-ali
O em'areados con las suficientes se.4itridades en dixección ai
Norte y entregados á Ias autoridades peruanas de lquitos ; y
I )3 eriMinale3 á quienes debati

/quitas.

Instrucções para os Postos Instrecciones p").ro, los Presto,
Fiscalos Mix tos eu el Breu y
Fiscaes mix to s na Breu e em
eltay, de acordo com o
estabelecido no protocollo
de 12 de Julho de 1904

Catay cie acuerdo con lo
estableáido en cl protocolo
dei 12 de Julio de 1904

Reunido ,: no Ministerio das
Relaç3es Exteriores do Brasil
os Srs. Dr. José Loopoida do
BuihriJs Jardim, Mints;ro do
Estado dos Negocios da Fazenda, o Dr. Doa Guillermo
A. Seoane, Enviado Extra irdinario e Ministro Plenipontenciario da Republica (1) Porá,
para organisar as 11H;rucçõe3
pelas quites se (levem reger os
p isi is fletes mixtos de que
trata o Au mdo >rio de
. estabele12 do Julho de 1901,
ceram as so,fli:otes, depois de
exIlibi JOS Ui seus plenos poderes:

Reunidos en cl Ministerio do
Relacione; Ext ‘rioroA do erasii ei Si. De. D. Guillernlo
Seome, Enviado Extraordinavio y Ministro Pkniiriten-

• ARTIGO 1

juzgar Ias Justicia.3 del Brasil,
serzlo entregados á las autoridades federales brasilerias ai
Norte del Breu O de Catay.

IX

IX

As duvidas ou divergencias

Las &idas (5 divergencias que

imo possam surgir entro os puedan surgir entro los comiConunissarios serão levadas ao carias, suão puestaseu CODOCI•
•
•

ciaria do! Perd, y e/ Ministro
do Estado dei Brasil en el ramo

de Ilacienda Sr. Dr. I). .Iosó
Leopoldo de Ilnilaic3 Jardim,
con el propósito do acordar las
instruceiones por Ia, ctulle3
deben reAirse lo3 pucstoi
cales mixtos de que se ocupa
el Acuerdo Peovisioial dol
de Julio do 190-1 ; y, prdvia
exhibición de sus plenos poderes. establecieron las se-

guientes

ARTICULO I

Los (1 ,)3 Comiszy.'ios de HaOs dous Commissaikos de
Fazenda tui Bra . il e os (bus eienda dei Perú y lo do; c.j.
Commissarios de Fazenda, do mis.trios de Haelenda dal firaPeru installarão 03 pos.os lis- Sil 113 pueri-,)9
caos mixtos, determinados no fiscal es m ixtos. determina dos
artigo 5 0 do Aceordo Provi- en el articulo V del Acuerdo
sono do 12 de Julho de 1004, a Provisional del 12 do Julio do
1004, á saber :
saber
a) El primer puesto fiscal
a) O primeira posto fiscal
mixto á margem esquerda da mixto, en ia margen izquiwela.
contluencia do Breu, ou em al- de lzt confluencia dei Breu, õ
gum outro ponto, aguas acima, cii algán otro pont') aguas •
sobro o rio Jurtul, que pare- arriba sobre cl rio •uruzi, quo
fuero mas convealente.
cer mais c yaveniente ;
b) El s3gundo 'mesto fiscal
b) O segundo posto fiscal
mixt}, no logar denominado mixto, en et lugar denominada
Catay, ou em outro pacto pro- Ca tay, óon otra punto próxima
sobre el rio Pulais.
ibiu), sobre o riu Punis.

•

•
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ARTICULO U

ARTLO VI

alfandegas de Manáos (Estado
do Amazonas) e de Belém Q:3lado do P ;rá), afirn de serem
ahi cobrados Q3 respectivos direitos, como dispõe o art. 50
do Accord() do 12 de Julho,
isto é, na razão de 18% sibre
o valor official, conf orme a
pauto ou cotação do dia nessas praças e no acto do despacho.

Los dos pucstos fi3caTes matos tendrán por objeto espacial
expedir ias guias do exegeta.
cián de los praducteã de las
regionesprovbionalmente neutralizade.s, documentos es )8
des i i.roados á las aduanas de
Manaos (Estado de Amazonas)
y de 13,Aén (Estado dei Pará),
á.lin de que alli scan colorados
los ressectivos derechas, cimo
lo dispone el aracula V del
Acuerdo dei 12 de Julio, 6 sea
razoa del 18% sobre cl valor
oficial, conforme á la pauta 6
cotizadón dei dia en esas planes, y en cl acts dei despacho.

Acotpanhand ,) 03 genens,
os postos Unes mistos reinetterão ás alfandezaq, a que
aqueles se destinarem, officio
capeando os ma.ni fo stos ou Nes
de carga, organisados de accardo com as primeiras vias
das guias de exportação desse
ca.t•resamen to, legal izand ) taea
documentos o CullIMISsad0 de
fazenda brasileira o commissari) de Fazenda peruano,

Junto coo Tos productos, roi
puestas fiscales mistos remitirán á Ias aduanas á que
aquellos se destina.ren, um
expresando los manificatos
O rales de carga, organizados
co conformidad con los primeros ojemplaee: de ias guias
de expartación do eso cargamento; legalizando talas documentos cl Com isario do liaeluda peruano y cl Comisa.rior
de Ilactenda brasileilo.

ARTIGO VII

ARTICULO VII

ARTIGO III

ARTICULO III

OS postos fiscaes mistos expedirão as guias em vista de

Los puestos fiscales mistos
expedirán las.gnias en vista do
la nota ó relacien organizada
co debitla forma, y en dos
ejemplares, p)r 1 ,s exportadores O preductores, con Ias espeeificacienes esabelecilas co.
Cl seÁnlente articulo, que CS el
IV de estas instrucciones. debiendo quedar uno de diabos
ejemplares en Poder del Comisano peruano y oro co cl del
brasil eito.
§ único. En C:318 listas 6
despachos de procedencia, piesentados por parte interesada,
se liará ia especificackin dee
número y fecha do las guias
expedi las á las referidas aduanas de Manaos y Bei" anotand i además el nombre del
exportador, la cantidad, y
marca do los productos, en
exacta conformidad coa las respectivas guias.

O primeiro exempl Ir das
guias de exportação a que se
refere o art. 5^ será organigado pel3 Commissario do um
dos dons paizes e o segundo pe:o Commissario do outro, alternando-se elles cada
-smnana nosso seeviça. Cada
um de taxa exemplares de guia
deverá ser visad tambeni pela
Commi.ssario que a no tiver
orgauisado.

El primor ejemplar de las
guias de exportación á que se,
refiere el articulo V, será organizado por el Comisario de
una de los dos paises, y cl
segundo po: cl Comisario dal
otro, alternados) ambos cada
semana co ese servido. Cada
uno do C3)3 ejemplares de guia
debeeti ser viaad) también por
el C eni indo que no Ia hubiere
organizada.

ARTIGO VIII

ARTICULO VIII

AltTIO0
Os dou s postos fl3C3.e3 MiX.
IAS terão par flm especial ex-

pedir as guias de exportação
ds3 productos das reiões pra•visorilinente neutralizadas,documentos esses destinados ás

nota ou relação organisa.da em
devida ferma, e em duas vias,
pelos exportadores ou productoroa, com as especificaçõe.s
estatelecidas no seguinte artigo, que é o 40 dotas Instruções, devendo ficar uma das
vias com o commissario lorazileiro e a outra cum o peruano.

Paragrapho unico. Ne:saa
notas ou despachos de pricedencia, a.presentadss pela pasto
interessada, se fará, a averbação do numero e data das guias
expedidas ás raferida3 alfandegas do Manaos e de B •lém, com
as discriminaçõe : necessarias
do nome do exportador, quantidade, qualidade e marca dos
productos, de inteira conformidade com as respectivas
guias.
ARTIGO IV',

ARTICULO IP

As guias de expartação especineasta° as quantidades e qualidades dos productos, marcas,
contramarcas o numero de
volumes ou a qualidade e o
peze, si os generos forem a
granel ou avulsos, do fôrma a
evitar confusão COm os psodudos similares de outras regiões e que possam sor recebidos pasteriosmen te nas emt arcações que 03 transportarem a

Las gulas de oxportación expresa.rán las cantidades y ealidados de los productos, marcas, c ontra.mareas y número
de bultos O la calidad y el peso,
si los articules estuvie:en á
granel •S sueltos, á tin de evitai confusión con los producto3
similares de otras regiones, y
que puedan ser recibidos posteriormente, eu Lis embarcaCi Mas que los transportarei'
Ma.naos O á Belén.

Os productes assim exportados das regiões provisoriamente neutralizadas serão recolhidos aos entrepostos ou dependencias das alfandegas do
Manáo: e de Belém e alui benefici ido3, afim de serem co-

Los producto.s 13i exportado/
de ias regiones provisional
mente neutralizadas, se dopositarán en los entrepuestos
O dependencias de las aduanas
de Mana g i y de Belén ; y seria
alli beaticiad os á lin do cobrar
brados os direitos no acto de los &Tentos en cl acto do ia
.expoi . t :eão, como dispõe o ar- expor:saci:A, como lo disporia
el a.eticulo II de estas instsuetio 2° destas Instrucções.
eione3.
ARTIGO IX

ARTICULO IX

As =calorias de procedenda estrangeira, destinadas ás

Las mercadorias de prncodencia extran:era, destinadas

regiões provisoriamente

Matulas ou a Beléiu

- A.ItT•icr LO

tralisadits, serão prévia= te
de pacliada s nas alfandegas de

Manios, Iseléin ou Ignitos, arrecadand3 essas repartições os
direitos pela tarifa brazileira.
§ 1. 0 As segundas vias dos
despachos serão reMettidaS,
com os manifestos ou isie; de
carg u que acompanharem essas
mercadorias, aos puSt )S fiSCae.3
mistas do Breu ou do Catay,
conforme o destine, com de-

dar ;ção dos diceitos pagos.

á Ias resiones provisi , nalmente neutralizadas, se despacharia peeviamente co las aduanas de Manaos,Belén lquitos,
recaudando los do e echos C3a3
oficinas conformo h la tarifa
brasilefia.
§ 1. 0 LOS segundos ejernplares de lis despaches se remittinia c n lo3 manilleste s é
rales de ca.rga que acompafiaren osaa meseaderias ii los
puestos fiscale3 mistos del
Breu 6 de Catay, seg,un
destino, non la c msta.neia do
los dereclim pagados.

. ATITICO

As guias de exportação serão feitas em deus exemplares,
tom as eapeeitleaçõe3 claras do
artia 4° davendo um d'elles
ser remet
tido officialmente á
alfandeza a que so destin .r o
genro, Crido entregue e outro
ao exportador, para os fias
commercia%

ARTICULO V

Las guias do exportación
scrán hecl yis co doble elem-

piar, coo Iam especificaciones
claras del articulo IV, debico(LI uno de ellos ser remittido
oficialmente á la aduana á la
que se dirija el praltioto, y
otro entregado ai exportador,
para Los titica comerciaiess.

§ 2.° A3 autoridades cones § 2. 0 Las ant)l'IdleteS
lares le,galisarão esses Man i laces legalizarán es)s maniars nos districtos em que ti-fest
estos co los diatrit e s de su juve :em jumnisdicção, quer s3,;ana risliceion, ytt scan las mercaas mercadorias remetti.las di- delas remittdas directamente
rectlinento pela al fan lega. por la adilaavt mde se Ias
onde houverem sido despa- hubiere de:spaehado, ya coanchadas, quer quando, per não do, p or n3 p )(ler seemiiiectas
poder ser aquel!a remessa di- aquella remisien. 'miúdo norecta. houver n3cessitlade de eesidad de transbordar. IN
ba,:dear a mercadoeia.
mercadoria,
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ARTIGO

ARTICULO X

Os dieeitos do importaçie o
pa.4os pelos goner. que se destinem ás regiõio s pravisoriaoneito neutra.lindas ou dellás saiam, soão
.escripttuaalos pela) al falido ;as
que os arreeadire n o 03 c naise:varà..9 em dei»sit, em li" y r ).5 dis lánctos.registrad )3 com
:intlividualisiçã o 03 nuinoms
das guias de exportinio ou
(I os despachos de importaçio
averbando se em pa.rte3 igua.e3
o praducto de ,e direit g s c oino
am.dencentes por metade a)
flrazil e ao Perd, que os poderão levantar, fazend )-se
liatibla.çio sem Leal, gualdo o
julguem c onvenielte.

L13 deree1m5, do imporfaciau y tio exp ortiaciúa, pag,ad
p lis aidicol )5 que se de.stinea á 13,3 1'0 . Z1311/33 prOV1310nal nua t.o nut) •al tza(1,i3, ó praveagan dc las mi 3311.3. seran
asceta 1 is 1)3: Ia; aduanas quo
los recaolaren y conservaedu
co dopisito, co liOro; e specia103. reStrad is cii detallo I os
neme:os do 13.3 gioias de ex.
p ortaeión ó de I os despacli
do impo.dación, ap'ictuiU ei
parte Lzuales cl p.00ducte do
03)3 dereches, cem pertenecientes inr mitatl ai
y
ai qn"enoi podei. recogerl s baciênd eso Ia liq lidacióa semanal, coando lo teugan por conveniente.

MITIGO XI

ARTICULO XI

No l postos fiscael
T:1 • ) l ançados oin livros proprio
(o iinithrm es,pelasCOMMi3,arios
ro3pectivos, o rn ovimento das
. guias do exportação e o dos
(i.ospacbos de impor'.0.çaoot me: (lid 1, que forem siondo espedidas
arito llas ou rec:bid s CS'.04, do
modo a furrnite-ie escriptura- eao comple'm conformo a que
a eS3 mesmo respeito, fizerem
as alfandogas expedidoras ou
. recebedoras dos generos das
re g iôes provisoriamente fleti, tralisadas ou zi ellas destinado3.

En les puest IS fi3cale; mixto; se an dará el 11101'.); propios é iguales, po: 1)5 Cnniarios respectivos, el inoviinienm
do ias guias de exp orta.:Ion y
el do los despachos do imoortaciOn, a medida quo se expedieren aquellas 6 se reciei
reto estos, liaciendo una anotachia completa conforme con la
que, a eso misme ro pacto,
ci oo .in Ia; aduanas expe adoras
recep:oras de los produc;os
do las rogiones provisional• en '.co neturalizada.s 6 á Cilas
des.ina.dus.

(113,;(,)o..taçio,

ARTICULO XII'
Recebidos nos po3tos fiscaes
Tnivos os manile it os ou ráas
de carga, os commistaries bra.zileieo e poruauu, depois da
conferencia do3 volumes, lançarão naquelles documentos,
unte; do os arciiivar, as deaverbaçõos. podendo expe.lir uni cnitecinicoLo .)uce:•tilicalo do livro importae"to, OU COO 31101o, una q(1.)r
q)e)
para e3.3a3 mercadoARTIG) XIII
Ni i inpedime.n to de qualquer

11 is C oininiss trio; fiscaos, o
C mimissario d ) policia da sua
naciona'idade es.collierá. pessoa
(pie exo:ça. pr ovisoriamente o
earg ) até á chegada do sueco:Soe ou de outro substitot ),
e, sem perda de tempo, o imrabi ) o o mesmo C ommissa.. rio de policia (Aliciarão á atot Lailatle c onipotente, dando
parto da occoreencia e solicitando a nomea.çao (1) substitiit
No.) dicumentos expehaveeil declaração expressa da substituição p:ovioria.
Po...avario lufe). Se se
-tratar do Commissario braziloiro a nomea.çi.o substitoco será pedida á Delegacia
Fi ca1 n Amaz mas ; se do
C immissa.rio peruano, ao Prefejt o (I o Departamento peaiOmo de Loreto.

Reciliblos en los puestos tiscales mistos, los inaoifes:os
rJla3 de carga, lo3 Comisarios
pernatIO braSi!CãO, despuês
de la.conf .ontacion de I is bulto4, asen aran en agueil os documentos, antes de arcbivarlos,
las respec Ovas anotaciones,
putliendo expedir un conocimi onto 6 ratificado de libro
impo• Meion, 6 consumo, atIonde quieta que fuore, para 0das
mereaderias.

ióis-,-

ARTICULO XIV

ARTIGO XIV

As dUri . 113ou divergenclas
que surgicem entro os O m1)3 Re 'ã0 levai( is ao
c mlwciffient . ) (1)4 seus Gaes,on 14 p
intermeillo da ()Me
eia Fiscal no Am tz niis e, ,1)
COnvIl te ai p !man, uni
te
vau e te.
1.;s.;ai autoridades, em eas
que nae e orni»rtern deni
rodeio t miar c 1tilic..d:lic.ito
da qiiestão e da..-111e unia
8 AUÇÁo provi(oria de c ominom
acc ord. o, se disso depender o
regular andamento d serviç
de exportaçio e imp orta.eao
refe:ento tis regiões provis
riamente neotralisaalas. Nam
havendo accordo, o Delegado
-cal no Amaz mas se dirigi ..á
peI )Iele ._n'apli.) ao Minis crio
da Fazenda e a) mesmo t eup) ao iliis Relações Esteia ores,
e o Cen .oilail .) Geral do Peca
á Legaç5.o Peauana.

Las dadas 6 divergencia3 quer
surgimo outro 1)3 C unisari
se poodr.in CO C on:ocirnieo
de sios respectivos G do:envia
p ur interinedio dei C onsul General pertiiiiio en Manaus y do
I ; locolegación Fiscal en el
AllyLz ,as, respectivamente.
Estas autoeitlades, eu cas
que tio permita!) de n ara, 'mitra!) tonar c nmeliniento do
Ia iii fluiu tal y darto .solliebin
rr ovi si mal, de ceimin aciteiolo
si de ello depentliese Ia marelia,
dei servicio de exportación t",)
imp ortación re:koreii te a ias
r C git ri es provisiioo
neuwalizatlas. No liabientl4
acue .d o, el Consulado General
del l'eni se di agitei pio: ti o légeof á 13. Legaciiin Pe:uatia.
el Delegado Fiscal eu et Amazonas ai Mini-e.erio de Ilacienda y lia vez ai de Itelacioues

Em firmeza do que, o para
constar, assumam a: pies mtO5
Instrueçii..8 em (piau .° ex i i1)iau'Ps, cada um 1103 idi unas
portugnez e liesponhol, na cidade do Rio de Janeiro e no
togar acima deel teado. aos
vinte e um dias do mez de Janeiro do mil novecan'ios e
eioco.

En fé de lo cual y para cnnsta ioda. firmam las presentes
instrucci e s en cuatro
piares, cada uno en los idiomas espariol y português, en
eiudad de Rio Janeiro y cri et
lu gar aotes citado, á los veintimo dias (lel 11103 de Enio do
um mil uovecieutos cinco.
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111
InstrucOes para as CommisSCia3 MiXt3S BraZ111i1 • 0-Peruanas, de reconhocimento
dos rios Jurtia. e Punis nos
territorios neutralizados

Instaucciones para Ias Comisiones mioctas Paritano-Brazileihs, de recpocimiento da
los rios Junta e Paris .en
los torritorios neutralizados

ARTICULO XIII
Par impedimento de algunn
de I s Com sarios fisca.los, et
Comisa-i o do policia do su
nacionali .lad e3cogerti, á una
pers ma que p.'uvisiona.linelim
e"e .za el cago hasta la l'egada
doi somem. ti (Aro 8111.)SLituto;
y sin pé:dida di tiempo, et impeilid 1 y el misino Cominai.)
do p 1 leia oficiarán á Ia autoridad c mapetente,da.ndo parta
de Ia emergenc:a y selicitando
cl nomWoa.miento (lel roemplaze. En 1 os documentos expedidos, habril c instancia explicita do Ia substituciton piovisional.
§ únice. Si se tratase dei
Com isario pertiano,aeuel n
!manjo:do se pedirá ai Prefeto de! Departamento peruano de L oreto; si dei Comisorio
brasileno, á la. Delegación
co el Amazonas.

on emrerencia
Reunidos em conforme:a no
Miii sterio das Rotações Exte- cl Min is cri o do Relaciones Exriores do Brazil o respectivo teri ores del Brazil, cl Enviada
Ministro, Se. Dr. José Maria da, Extraorditiario y Ministro PleSilva Paranhos do Rio Branco, nii»tenciario do la República.
e o Enviado Extra nodinaria o del Perdi Sr. Dr. D. Guill mio
Ministra "Plenipotencia,rio da A. Semme, y el respectivo MiRepublica. do Pera, Sr. Dr. Doa nistro th Estado, se. D. Josa
Maria da Silva Paranhos do
Guillermo A. Se Jau:
Rio-Branco:
Teniendo presente los artiTendo presentes 03 artigos
9°, 10^ o 11° d Accorda de 12 culos IX, X y XI del Acuerd
de Julho do 1004 entre 03 G3- dei 12 de Julio do 1001 entro
vern3s do Bra.zil o do Peru, los O )1)1ernos dei Peru y det
a.ccordo que estabeleceu um Brasil, Acuerd ) que esta.blecita
miodas-vicendi destinado a vi- el modas vivcondi que.debe regorar Ti) Alto Juritá e no Alto gir en cl Alto Anona, y en
Pura durante o prazo fixado Alto Punis duranta el sopara a di3cuss5.o diplomatica iialado para la discusión diplosobro os limites entre os d3113 mática sobre kmites entre los
raizes ou durante os prazos das dos poises Co durante los plazos
prorogações em que ambos pos- de Ias prórroga.s co que ambos
sam convir, como está estipu- puedam convenir, segoin
lado n is artigos 1° e 2^ do estipulado on los a.rticul os I y
II dei misau ins:rummta ;
Inesn) instrumento
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Devidamente autorisados,
concordaram uas seattintes instrucções para as duas Cominissacs Mixtas de ree ;nheci: Meu to dos rhis Alto .lu rui. o
AI( ) Pu
11,) territ .)1- iW LICUCaliZat.luS

O p?sioal tio caála. uma das
duas Commi s sõ- s , br,izileira e
peruana„ se re.unirá n ; cidade
:do .1:tnatis. Os Commissarios
cspeeiaas repectivas, isto é, 03
'dots cheres ljr tsileiros e (is
deus peruanos dess ;g doas
•c ammissões, conferencia*ão eni
dia (Interminail , ) para o fim do
cotregaxeni uns a )5 illitrip3 copias authentica.s doi tilados de
Luas nomeações e dos seus ata
-adiares, assim com .) cópias utbenticas das prr.sentos insirocções, cotejando estas en0 si.
'Verificada a r0,4:tila.ida..113
tias doeximonti s, disSo 50 lavrará teime, ficando assira

•

constituidas as duas Confluis,sões Iixt.t,s de exploração,
II

Cada uma das duas comm¡g.
.1.5es Mistas cuidará de se
da material fluetuante neser d.
cessaria, e as duas roaidaaião
cm commum os chronometros
para a determinação das lonfzitudes dos pontos importantes
MOS rios que tenhaan de explorar.

Debidamente autorizados,
convivi troo en ias sigu!entes
instrueciones Ias
para dos Comisione3 Mistas de r.ic /mim:imita de Is rios Alt
y .11to Poluis eu les territorris
neutralizadas

EIpeisonal de cada tina da
ias dos Comisiones, peruana y
brasilefia, se r.uiiirí en Ia cin.
dad de li.tiiftos. Los Camisarios especialas raspectivos, es
decir los (1 )s j ires peruai' IS y
los dos jeres braiileilos de ambas Cainisiones, conferenciará o
eu dia determinado 0.111 el
objeto do entroga.rso un á
otvas, copias auténtica; (1,-; les
tantos de st is nombrament(s
y de los de Sus auxiliares, asi
Com) copias atiténticas de !as
pre.sentes in s truccionos, confrontando ((sias entra, SI. Verificada ia regularidad do tales
documentos, Si) estendera acti,
quedando ali e institailn
Com isi mie; Mixtas d
ploración
II
Cada una do las dos C )misiones Mistas cuidará de praveerso (lei material ilotanto
necesario, y ambas regularán
do camún aeuerdo sus erma)net..os para Ia dote:mimael(in
do Ias longitudes t il) 1()S }Mn to3
impor:antas eu los rias que les
incumba explorai'.
III

A p)sição goographiea doMaxi'os foi determinada. em Iljul
pe s es Srs. Carlos Acel Leapi ião
de fragata tla, marinha Itrazi/eira, o August Ta-s 1 Fra.os
) do Est tilo-litior
do 111e3,11) pitiz. (s
Exerci
(quites acharam os segeiutes
Nalures
•
Latitude —3 0 ,07',55" Sul.
Longitude -• 4 % , 00', (14*, 05,
Oeste de Greenwich, 0160.',01',
45".
IV

pasición gerariflea de
Manais ruo:: determinada, eni
19(11 p 1 ) s seziore; Aecioli, Capitin de feaaata de ia
?farina Biailefia, y Witsb
Tasso E:ages.). Capitai) del
ratado al tyer (lel Ejti:cit 41
misnia pais., 10; ena t es encaliÉneo]) liS siguieute3 resultados:
Latitud: 30 , 07', 55" Sor.
Longitud: 4 % , 00 m , 01', 05,
Casto Greenwicii, ó 60 0 , 01',
45".
IV

cimisión enearga.da
ia exploraeian del Jona, nadra do Manaos y verificará.
el cursa de esc ri:), baciendo
iufl simple reconocimionta
iogralica hasta b.icca dei
afluente deu moinado Breu,
euyas coordenadas geográficas
ast como Ias do
algunrs otres plintos iatereantes eu cl tcayecta. La
bica del Breu eu el Alto lama,
queda a la nutrgen
aguas arriba de la confluencia
dei Tej.).
• Da • bacca do Breu Pal'a cima,
De Ia boca dei Broa para
fará um lovantament ) 'ene- avribaaliara um )evautainien, dito do Alt ) Uruá o determi- to rápido (lel Alto Jorna, y denará approxi lu a dam e t as terminará apnahnadamento
ioarde pad.as gegraPlicas da5 10.3 e'..lordenatlas geográficas de

Commissrt0 encaarea-ada
da explára.ção do Jurua ima-lira de Manaus o ve:ifleara o
curso diase rio, fazenda um
simples recardiecimenta hyd'Jgrapllic..) até a bocca do
affluentco deu nuinado Breu,
cujas e )ordenadas geographicas determinará, as4ru coma
as do • alguns outros pontos
„interessantes no trajecto. A
Loecit do 13 . m.l.1)0
Alto Jun:1,
,
&a ti. ma ...gem di: • eita. aguas
acima, da omita:ah:ia daTej),

Fevereiro —
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Jalecas de todos os principaes las bocas do todos, los piquek
atiluente; atd as caLece.iras palas afluentes hasta las cabedos seus il•US 1'):111:d )i'03 e ceras do los dos que la forma. •
a r s varadouros que vão para y los varaderas que vau para
o Uca.yale, OS qiiaes di:y•yã,.) el Ucayali, los cuales debe80 • e. 1)1 ;rad ;s ein t ;da a sua rán Ser espirrados eu toda
extensa(i. N ) regres), a Com- sim estensión. De regreso, 'a
determinara las co311i3;ã0 dete.'inina •;"1, as e tordo/.
J uruá.. ordenadas do Ia endlueicia
nadas da e milaencia
dei /urna.
V

V

A C numissria incumnála da
exploração (I ) rio ' , azuis partira de litnitis o verifica:á o
cum 1 (l)s e rio. fazendo uni
aimple3 rvoalleelinen hydrographie) até o bitriiação Catav,
cujas c ;ordenadas ge igrapiiicits determinará, assim c nno
as de alguns 011V0i pintos interessantes no traject ).
Dahl para cima, até aos vara:louros (lu* vão ter ao lacayále e que doverã ser explorados em toda a sua extensão.
levantainen.,o essa Iara
petiço Alt 1)(tras, (10"erin mui ase apprOximadailmi,.e
as coorden idas da, b ice.i de
t ;dos os sous p:ineipaes afflue.] te s ibretud ) as do; & L ama(' is Curanja, Curitija o Manaol Urban ).
A Commiss) Mista carrigil . a C CATIpietari,^.01110
a p!anta, levantada p c W.
CUandless. e verilhavii, a c )rre ;I) nol o ncia da n imenc!atitra
goographica que naifa se ac!io,
c nu a ac aialinento eia usa. No
rearess ), determinará as coordenada; da caulluencia do
Puras.

LN C onisiõn á quién incuraba
la explaración del rio Poluis
sala li. de Manias y verificará.
el cursa de ase rio, haciendo
um simple rocanocimiento hidraaráfica hasta el barraeón
Cata', cuyas C iordenadas geográficas d . iterminará, assi C.)1113
Ia; de algo:m.3 otros puntos
intorosantes co cl tra3-ee5).
De aili para arriba hasta tos
varaderos que van dei Ileityali
y que delieván ser expl•pra,1,)-1
eu toda su es te-isión, so harã.
un levanta- miento rápido dei
AU) determinanda:0
api•Oximdal Linen!,0 las coordenadas do las bocas do todos sus
pvincipales afluentes, especialirrin to 1;ts do los lianiadas
Curanja, Curitija.y .lanitel Urbano.
La C miisión mista corregirl
Y completará coaxo pudiere el
plan 1 levito' .ado por \V. Chauti y vivificara li e wrasp aitioncia do ia nomenclatura
)grill!ca que eu él se (aunouira eon ia actualmente eii uso.
De regrei:). determinará Ia 3
iordeaadas do ia canfluescia
dei Punis.

VI

5'1

Cala Cmi iist'1 Mista doCa la C unisión Mista dobará.
verá, apre3
uai mapp.i prosentar Lin mapa do los tra
das taaialhos de (II: , ened.- L.kj is a s:: ear .z
y titia Meregad I e uma Meai wia descA- ui iria doscriptiva do la zona
plIva da zona porc)rria:1.
recorrida.
VII
Cumplida sim encargo, Ia,
Satisfelt o s e u encargo, as
dl' is UomnnuissÕes m (103 CJinisiOU •S Mistas se inesta, befeaaaao eu maiLoat para stalarán en Marnos para lia.cer
fazer ou conc:uir o3 traba!hos ("1 e meluir los trabao3 de escaitovio.
de gabineta.

Em fé do que, os dou s miEu fé do lo cual, los dos Mi.
nistras acima o )flieado; má- nis .ros a • riba, nombrado a susgnam elas instrucções em criban estas instrucciono; ca
quatro exempla P e 4 , cada um (nutro ejomplares, cada uno ca
nos idiomas portuguez e lies- los idiomas e.spatiol y portapanhol, na cidade do Rio do gués, eu la ciudi.1 do Rio JaJaneira, aos quatro dias do neira á Is cna.tro dias del mos
inez do Fevereiro do mil nove- de Febrera do un mil nove,
centas o cinco.
cientos choca.
•
L. S.—ruo BRANCO.

L. S.—G. A. SCOANC.

L. S.—G. A.

L. S.—Rio

SnOANS.

BRANCO.
•

•
•
•
•
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Enisterio da Justiça e Negocios
Interiores
ralpodiente de 21 de fevereiro de 1905
DIRECTORIA DO INTERIOR,

itecusou-se recebido o officlo-circular do
-presidenta do Estado do Paraná, do 4 de fe-wereiro corrento, o agradeceu-se a ramessa
-te um exemplar, impresso, da mensagem
:que leu perante o Congresso Legislativo do
,anesmo Estado, por ()ocasião da abertura
""solemne da 21 sessão da 7 1 legislatura, no
'dial do referido mez.
— Autorizou-se o director do Externato do
a •Gymna.sio Nacional, attendondo ao requeri...mento de Domingos Zorio, a organizar duas
• ,loancas especiaes para os exames da portu`-kuoz o arithmetica, aos quao3 sorão admit'tidos os candidatos que dosearem habilitarse aos concursos para o provimento dos locares do escrivão, mencionados na lei
n. 1.338, do O do janeiro ultimo, convindo
que seja aberta o annuncia.da a respectiva
inscripção para conhecimento dos intensa:04o3.
— Declarou-se
•Ao director do Externato do Gymnasio Na• Cional, para os devidos fins, que esto ministerio, attendendo ao que requereu o lento
de historia natural Dr. Rodolpho do Paula
: Lopes, o á informação prestada em officio
n. 170, do 20 do corrente mez, resolveu per• ,.matir-lhe que passe o actual pariodo do
•'férias fóra da séde daquello ostabelecimente,
sem projuizo do anus vencimentos ;
• Ao director da Faculda . 13 do Medicina do
Rio do Janeiro, attendendo ao que requereram 03 alumnos da mesma faculdade e á insformação prestada no oficio do 13 do corrente
inn, haver esto ministerio resolvido que o
;in i cio dos exames da proxima época seja
adiado para 1 de abril vindouro ; outrosim,

gação, por consideral-a contraria ao disposto
nos arts. 23 o 57 do rogulamonto vigente.
Em resposta declaro-vos que, do accardo
cora a informação que prestastes, devendo
ser observados na caso em questão os artigos 49, 51 o 57 do citado regulamento, o
acto da congregaçã.o foi porfeitamente regular. Assim é quo, determinando o art. 57
qui as OMMiS3503 examinadoras serã.o canstituidas poios lentos do anno ou por quem
03 substituir na roganda das cadeiras, Se
evidencia que o intuito do legislador fui
constituir as mesas examinadoras COM 03
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pae, o que, entretanto, fez antes do inicio doa
exames da 1° época, que ainda proseguem,
e pedindo novamente permissão para prestal-os.—Mantenho o despacho anterior.
José Lobo Garcia, solicitando naturalização.—Paovo identidado do pessoa.
Expediente de 23 de fevereiro de 1905

anta DE SAL:DE PUBLICA.

DIRECTO:U.1
Communicou-se

Ao inspetor geral das Obras Publicas da
Capital Rodara], que esta director i a approva,
professores que leccionam as respectivas o orçamento apresentado para m obras do
disciplinas durante o anna, e, segundo o dia- coberturas com tela de a-ame, da caixa do
post nos arts. 49 e 51, os cursos do 1° anca Livramento, devend o ter urgente inicio essas
de o lontologia, sonda feitos pelos substitutos, mesmas obras
a estes cumpre tomar parte na c ornmissão
— Ao director geral da Directoria Dera!
examinadora do mesmo anna. Ainda quando de Industrio, que o preparada denominada
não bastassem as disposiçs acima citadas, Furai° Brazil, cujo memorial de : crip tive foi
o acto da congregado encontraria apoio no daeolvid o, não é nociva á saude publica.
art. 53 do mencionado regulamento.
Solicitaram-se providencias ao insp,,rtm
&adile e fraternidade. — ./. J. Sobra. geral das Obras Publicas da Capital Fed :raf,
—Sr. director da Faculdade de Medicina da -afim de ser esta directoria informo li de
Bahia.
alguns detalhes que p; . ecisa da
-serviço de abastecimento de agua p varei
MnIstorio da Justiça e Negados Inte- em Copacabana.
Remetteu-se ao delegado de &mie do 5'
riores —Diractoria do Interior — l° secção —
districto sanitario a caderneta de pas e; (132a
Rio do Janeiro, 21 do fevereiro de 1903.
Sr. presidente do Estado de S. Paulo—Em classe n. 1.479, di Estrada de Fe.-,-a C ,ntr-al.
referencia ao oficio do secretario do Inte- do Brazil, para uso de um dos servent , s
rior, desse Estado, sob o n. 41, de 11 da cor- de;egacia, quando em :erviço e os stiburbi os.
rento mez, e respondendo á, consulta constante do que, por intermodio do Mein) secre12e2ucrièmnlos despachados
tario, mo fui dirigida pelo juiz de direito da
Dia 23
comarca do Capão Bonito do Paranapanerna.,
declaro-vos:
Rita Isabel Ferreira da Costa. — Sirn, me1 0 , que as listas dos maiores contribuintes diante recibo.
do manicipio, mencionadas no a 2° do art. 90
).
Dr. C tidos Gomos Vil l ela. —
das instrucçIes annexas ao decreto n. 5.391,
José Joaquim da Silva Feciec. — Comdo 12 de dezembro de 1901, são as mesmas plete o sello.
da que trata o art. 5°, em cuja conformiThonaz Pinto Banca) (I° dist.let o). —
dade deverão organizar-se;
Certillque-se.
2), qn, attento o facto de, em 1902, só
Der .id
Anno 'Pardon (:10 di;tricto).
existi• , em alli 03 impostos—predi d—e —do
Joaquim Ferreira da Casto. (8 1 districto).—

e:tabeleciment os commerciaes — dovori. 3-w Relevo a multa inipna.
obsc,, rvado o Esguiai.° preceito, contido no
José Borges Leal (7° districto).— IMA%) a,
art. 90 do alludido d :ereto: coas capita.os e malta.
foram reprovad os, sobre a ma.t iria leccionada onde não h ouvem- contribuintes de impostos
Companhia de Segaras Terrestres União
durante o anno lectivo, do accordo com a sobre propriedade rural, sorrirão 03 dous dos PrJpáctarios (5^ distile ta). —
circular do 20 do fevereiro do anno passado ; mai ores contribuintes do imposto de indusAo director da Faculdade d3 Medicina da trias e profIss3es (estabelecimentos commer-

que os exames devem versar, para os alu. 3nnos que na 1' época não 03 prestaram ou

•3ahia. attendendo ao que requereram José
Dias de M3raoi o Julio Mario de Castro Pinto,
ailumnos do 3° antro modico daquella„ faculdade, e em referencia ao oficio n. 41, de 8
do coreento moz, haver esto ministorio re.Solvido permittir-lhes que prestem, na pra.
acima época, o exame das duas partes da cadeira do plia.rma.cologia, em actos distinctos
c pagas as respectivas taxas, afim de cmaloirem o curso de pliarmacia
• Ao delegado fiscal do Governo junto á FaciVilade Livro dl Direito no Estado d Minas
Cern% confirman In o t&egramma desta
data, haver este Ministerio resolvido permittir o adiamento, para 20 de março proaltivo vindouro, dos examss do. 2 2 época na
dita faculdade, sem prejuizo, porém, da
abertura dos cursas na época legal.
-Ministerio da Justiça e Neaocios Interiores
--Directoria do Interior-2 2 secção—Rio do
Janeiro, 21 do fover&ro do 1903.
Com o oficio n. 961, do 22 do dezembro
transmittistea, em copia, os que foram trocados entro essa directoria o o substituto da 2a secção, Da. Gonçalo Moniz Sodré
de Aragão, a proposito da reCUSa deste em
• fazer parte da commiasão examina lora, do
.1° atino do cura) odontol ogico, para que foi
nomeado pela congregação, em 16 de novembro proximo fluido, de conformidade COM
o art. 161 do Codigo de Ensino.
Fundamenta, o alludido substituto, a sua
recua em cumprir a dellheraçã.o da congre-

cia.es) e outros tantos do imposto de decima
urbana.,
Sau ia e fraterallade.—Dr. J, J. Sobra,

l'OLICI.t DO DISTRICT° FEDERAI.

Por Retos de 23 do corrente foi nomeado inspector secci mal da 7' circumscripção suburbana o cidadão illenvin lo
drigues dos Anjo;, ficando dispensado da
nsperimentos despachados
respectiva comniivão o interino, Lupicino
Alvaro Martins de Queiroz, allegando ha- Monteiro Chaves.
ver -se levantado da prova escripta do geometria., por enfermo, conforme o attestado

apresentado, o pedindo sor novamente chamado a prestar exame da referida dieselsolha .—Indefedd o, á vista do art. 62 das
instruoç-aes de 23 de novembro de 1901.
Aluir Diniz Mascarenhas, pedindo sea111
considerados validos, para o curso MCdiC),
os exames do portugucz, francoz, inglez,
aritimmtica e algobra, geometria plana o no
espaço, geographia e chorograpitia, historia
univernl, physica o chimica, o historia natural que prestou com destin o ao curso jurid;co.—Junte os codificado; das exames.
Jaão do Souza Reis, pedindo seja rectificada a sua n atualidade, nos Certilicallov40
exames preitadas no Externato do Gyinnasio
Nacional, nos quais; se declara ser natural do
Estado do Rio do Jan . uiro, quando é dos Estados Unidos de Venezuela.—Provo o que
allega..
Arthur Carlos da Silva, alumno do 1° anuo
do curso odontologia° da Faculdade do Medicina d o Rio de J moiro, alegando não ter
podido inscrever-se para os exames daquilo
anno e não haver pago a taxa do inscripçã.o
dentro •do prazo legal, por m)lestia do seu
•

Ministerio da Fazenda •
Por portarias do 23 do corrente, foram
concodidas"as se;uiutos licenças, com vencimento, na fôrma da lei, para tratamento de

satele onde convier
Do 90 dias, em prorog,ação. ao I° escripturario da Alfandega de Sant'Anna do Livramento Julio Bicca do Freitas

Do tres 111OUS, ao 4° oscripturario da AIfandega do Ceará Custodio atendeu Pontas.
4=1.MM.

III:CEDEDORIA DO RIO DE JANEI110

Auto do infracffio contra ANU'? Pcrreire.c

Julgo improcedente o auto de fls. 2, porque do d uciunento de venda tla parto do estabelecimeuto feita ao autuado o que se
acha ano oco ao processo do pedido do transferencia para o nume deste, se verifica que

a compra teve logro a 24 de dezembro do
anuo findo, sete dias antes de ser lavrado ta

1(3)2S-.'" Domingo 2G adatíõ OPFICIAL

•

Feire:te-iro

mesmo auto, achanda . se, portinta, o auMinisterio da Marinha
tuada dentro do prazo de 60 dias que a lei
lhe faculta para a transferencia do registro
• •
dos impostos do consumo. Recorro desta
Por portarias de 25 do corrente:
minha decisão para a instancia superior.
Foram nomaados: elido de svide da 2° diExtraia-se cópia anthentica, que dcverá ser
junta a estes autos, do alludido documento vidi a naval do sul o capitão de fragata cirurgião do 2, classe Dr. Joaquim lgnacio de
ou escriptura do venda.
Siqueira Bulcão e chefe de fazenda da mesma
~MV
divisão o commissario do 2' classo capitãotenente Ernesto José do Souza Leal.
Requerimentos despachado:
Foi c mcadida ao invalido marinheiro naciana!, grumete, João Piegas licenoa para
Dia 25 de fevereiro de 1005
residir no Rio Grande do Sul.
Varia Duque Et 'ala de Barros.— Satisfaça a exiaencia da sub-directorio..
requeriniento de3pachado
St & Co3ta, Manoel Jacintho Camara.—
Pago o imposto em cobrança, transfira-se.
Ilonorio Ilermetto Carneiro Leão do BarAntenia Rodrigues.—Mantenho o despacho
ram, Manoel Francisco Fernanda.— Provem anterior.
o allegado.
Adelaide de Oliveira Muniz de Souza.—
Deduzam-se quatro mezes do exercicio do
1904.
Ministerio da Guerra
Majm Luiz de Andrade.— Provo o direito
de dispor por parte do vendedor.
Por portarias de 23 da corrente, foram
João Pinto de Oliveira.— Revalide o sello
CX0nOlad03
do documento.
Fernandes Luiz Alves.— Exonero-se do paO capitão do Estado Maior do Exercito
sarnenta do exarcici ) de 1004, levando-se ao Alfredo Oscar Maury de Barros da lagar de
rui de lacunas ; quanto aos exercicio; ante- ajunto da delegacia da repartição do mesmo
riores nada ha que deferir, em vista do re- estiado-maior junto ao cominando do 2° disgulamento.
tildo militar
Maria Jacintha Rosa e outra.— Pagando
O alferes do 30° batalhão de infantaria
cada urna a multa do 2e$, transfira-se.
João das NUCA Lima Brayner do lagar de
Leopoldina da Silva Braga, Antonia Mar- almoxarife da calúnia militao do Chopim.
tins Lage Filho e Luiz LaUrindo da Silva.—
Foi nomeada almoxarife da colonia miTranslira-so.
litar do Chopim o alferes do 13 0 regimento
de cavallaria Severiano Adolpho da Fontoura.
Inspectoria de Suros
—Por outras de 25, foram nomeados
O capitão do 32.0 batalhão de infantaria
EXPEDIENTE DO SII• IIWECTon,
Miguel da Cunha Martins encarregado da
secção do ma l-alai commando do 6° disDia 20 de fevercii.o de 1905
tr:cto militar, smdo dispa a.mlo des33 logar
o capitão do 4' Theod mo Joaquim da Silva
Ao director do Contencioso da Thoacuro Santos
Federal:
O alteres-alumn Outubrina Pinto NoN. 110—Remettendo o processo do reque- gueira anca rraaado do Dap.);ito de Artilharia
rimento da Companhia ile Seguros .13razila e Armamento Poatatil do Arsenal de Gue:ra
do que trata o officio mi. 7, de 16 do carreate, de Porto Alegre.
e pedindo que o referido proce;sa seja om»rtunamento devolvida afim de ficar archivaExpediente de 17 de fevereiro de 1905
da nesta repartição, de accôrda com o que
disprie o art. 55, V, do regulamento anexo
Ao Sr. Ministro da Fazenda, solicitando
ao decreto mar 5.072, do 12 do dea;mbra
providencias para que
do 1903.
Sejam distribu los ;Is Djliactis Figeae.,
Dia 23
Thesouro Federal nos Es'.a.dos abaixo mencionados os seguintes creditos, referente; ao
An director da Contabilidade do Thesouro enrolei° de 1004
Pad .7ral:
No Maranhão, de 1:500$, á conta do § 11;
N. 111—Communicanda que o delegado
No Paraná, do 715:3200, á conta da § 10
/Iscai do Thosouro Federal no Estado da
No Rio Grand° do Sul, ema destino á
. de 18 do Alfandeaa do Uruguayan s, do 100:646$529,
bahia pardc.pou por officio n. Cl,
worronte, (pio cada ilm:1 das Companhias do • conta doi §§ 0 0, 10 o 15
egliros Afiança, Interesio Publico o GaEm Mano Grosso, do 270:203$706, á conta
rantia Mutua do Brazil recolheu aos cofres dom §a 0° o 10.
ala delegacia fiscal em 15, 16 e 18 deste
Sejam pagas as seguintes quantias
ma, a contribuição de 2:400$ para as demDi 23:111$585, sendo : a Ardiur Fernanpezas do fiscalização no corrento exercicio, dez, 1:700$460 ;.a Leandro Martins & Comp.,
afim do ser escripturada em conta da inspe- 300$; a Moreira Barbosa, 1:9;i8$ ; a Moreno,
ctoria a imporancia de 7:200$000.
Borlido & Comp., 11:784965 ; a Merino &
Comp., 3:3493900 e a Noó Pinto de Almeida
& Comp., 4:010:3200 (avisa n. 88)
Requerimento despachado
De 16:096$110, sendo: a Adolpho & Veiga,
5:532$ o a Bragança, Cid & Comp.,
•
Dia t5 de fevereiro de 1905
10:564,110 (aviso n. 89)
Do 5:18.4620, sendo : a Azevedo Alves &
Alliance Assu.vee Compczny, iimited—A Irmão, 02$ ; a Cardia & Comp., 144;3 ; a
rupplicantc está habilitada a funccionar Gonçalves. Castro & Comp., 354.3900 ;
com uma agencia na cidade do Rio de Ja- Guinlo Comp., 372$200 ; a Joseph Giroud
neiro, nos termos do decreto n. 4.406, do & Comp., 1:573$; a Laemrnert & Comp.,33$;
do setembro do 1869 e arts. 8° o9° do ragu- a Luiz Macedo, 2:282820; a Marc Ferrez,
Jamanta que baixou com o decreto n. 5.072, 8:3 o a Whyte za Comp., 325$ (aviso n. 90) ;
do 12 do dezembro do 1903.
De 15:05(4400, sendo: a Arthur Fernandes,
(SC

•

19.05

40$; a Calixto.Borgas de Barro., 12?$500; a
Christovão J:da Audratla Aliso ;War p & Canip
2:314$; a Farinha 'CarVallmo &
3:194900 o a Mbniz & Comp., 9:380$ (avis0
n. 90).
—Ao director geral de situde, appravand4
o poocssso para foro cimanto di(batas.;
adventicioa e para 'o serviço' do rouba lavada
e engommada, e bem assim a tabella do va-s
lor de dietas que, no corrente somestre..davera vigorar na Enfermaria Militar de São
João d'Ll-Rei, dovendd, porém. ser feitas as
raodificaçrm.s indicadas pela Direcção Ge:at'
de Contabilidade da Guerra na inforinaeãa;
que se remetia por cópia.
Ao chefe do Estado Maior do Exercito::
Approva.ndo a delibaraasrio que tomou o
commandante do 7° distrieta militar de autorizar o inspector do Arsenal do Marinha do
I.adario a fazer baixar ao Hospital Militar
de Corumb.t as praças da armada que pracisass om de tratamento malica, corrand,
despoza IA: conta do Ministario da alaririnha.
Cowdendo licença
Ao coronel cammandanto do 9 battlii5.0
do infantaria Luiz Alvos Leite de Oliveira.
Salgado, por quatro mezos,em prorog içã.o, e
ao alferesjdo 20 9 lIerminia Ca; cito IVa1130,
por 120 dias, para tratamento de sauzle
Ao alferes de cavallaria Prudente do Oliveira Castro, ao furriel do 1° regimen'o dia
artilharia, addido ao 25° batalhão do infantaria, lIoracio Josa Teixeira, ao anloeçada
João Peixoto Vieira da Cunha e soldada Carlos Abreu doa Santos Paiva, ambos ded,o
corp), para em março vindouro prestaren
exames vagos na Escola Preparatoria e do
Tactica de Porto Alegre, o primeiro, de po:tuauez e 2', anno do francez; o segundo, de
geographia e dos 1° e 2, armas de portuguez;
o terceiro, de geometria, sele:mias, historia
universal e 2o anno do alletnão; o quarta, da
a.ritlimetica; e ao aduma da referida escama
Irinen Trajano da Silva para gosar em L'a,j
o periodo das fúrias.
Declarando
Que, seaun•o participa o Ministrei° da
Justiça o Negocio.; Interloro:, foram dispensados dos 1 ogares do auxiliaras na Prefeitura
do Altn-Puras o alteras Virgilio Gomo.; do
Almeida e o alferes-alumno Dias Gome; Pimontei
Que 6 - (1i..;pon l. al0 dl 10ar
ajudant s da
00711111i3são encarregada da c onstrucçãa
linhas telographicas no ',anila o 1 0 tanon to
do 4° regimento do artilharia Joaluino Au-.
tonio Pereira.
Mandando
Addir,a.ta segundo. ordem, ao 1° regimeni.o
de cavallario., o tenista do 103 Antonio do
Carvalho 13orge.s Sobrinho
Pôr á disposição da Direcção Geral do Engenharia. afim do s p rem omproxadas
serviçe da construcçãa da forte de 'taipa,
em Santos, 50 praças do 24° batalhão do infantaria, commandado.3 por um capitão a.
com um subalterno. escolhenlo-sa de pairerencia o pessoal que alli trab lhou no auno
findo.
Pormittindo
Ao; alferes Durninp:os Pereira S011'C q , do
31° batalhão do infantaria, o Azarias JoA do
Souza, do 353, gozarem este no Estad m
Piatihy o aquelle no da Bahia ass licenças
qua ob'ivaram para tratamento do saude
o Ilygino Pantaleão da Silva Junior demorar-se 30 dias em Jaguarão
Ao alumno da Escola Preparatoria o do
Tactiea do Realengo José Goyana Primo damorar-so por mais 30 dias no Estado do
Ceará, onde se acha no gozo de licença, para
•
tratamento de saude,

isousorfjo • 20 •
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• Minister') da Guerra --, i. ;328 -R1)
J a n e iro . 1 7 de tveleira do 11105.
•
Sr. &acro do Estado Maior do Exercito—
Sendo da maior n:.ceasidado que o effectivo
dos oOntigentas que acompanham as comintssiies em serviços do exploraçãa, conatrucção o outros congeneres, soja, mantido
.410 modo a não se perturbar a marcha dos
Inesmos serviços, por demora na substituiçS-to das praças que tenham de ser excluidas
• por conclusão de tempo, incapacidade physios a outros motivos, couveno que providon0 :eis de modo que as praoas que tenham do
conclui,. o tmep) sa;am subsaituidas com
• antecedencia, fa.zend s-so as demais substilui(foes sons a maior demora.
8aside o fratoonidado.—Fraarisro do Pavla
lly,90110.
Dia 18
Ao intendente geral da gue3a, elevanda:

a 1$970 o valer da etapa o a 93 réis o dos
extraordinarios da guarnição de Itac satiara;

o a 1$078 o da etapa da gua.risiçaa do Belém,

tudo durante o corrente semestrn.
— Ao chefe do Es'selo Maior do Exereito:
Declarando:
Qoa é posto á dispoição d inen . lante geral da .siterra o alferes do 12s regimento de
cavallaria Achillos lariano do Azevetla,
atino de anxiliar o servie)da respecava lutou dencia;
Que cliama-se Enrico David Reis o soldado
do 13° rogimionto de cavallaria que com o
momo de Eurica David fd perdoado por decreto do 7 do setembro da asem passado.
Parmittindo aos alamos Octaviana Isritta,
da 93 toVallião do infantaria, vir á. Capital
FetI o ral,o Psulino de Freitas. Amaral, d) 23°,
41e:ourar-se 30 dias em Macei).
Transferindo 03 1 ." tenentes Antonio
ilenoiquo Cardim, do 2 3 batalhão de engePilaria para o 6 3 regimento de artilharia, o
Carlos Pereira do Mello, desta regime st ) para a. ,piolle ba.tallao; e o g tenente3
Pro0.e.s, do
eln infantaria. A rd01110
13° batalhão para o 170 e Sudari• Pedro dos
Itois, do 17° para o 15°.
V?. 20
Ao Sr. Ministro da Fazenda, solicitando
pagamento das seguiutea quantias:
Do 104900, sendo: 30$ ao Jorna do Com' O ao Pais
ria; 86$400 á, Noticia o (3450
(avi.so n. 99);
1).) 22:18525, senda: a Agnella Parlati,
•isl: l aai3; a Agostinho Gonçalves dos Santos,
420S; a Alegria & Comp., 4:358$; a Ardam
laersandes, 61$750; a Eduardo Agnello Pestana de Aguiar, 2:564$; a Ilime & Comp.;
)21$750; a .Jusd Martins, 8924225; a Lacorda.
8 exal & Comp., 0:635$700; a Manoel Sousa
de Assumpção, 214$; a Mendes & Comp.,
/3658 o a Neves 8, Comp., 5:2063 (aviso
xo. 100);
Do 0:117!k159, sendo: a Jeronsmo Silva &
Como.. 828a500; a Kobier 8, Comp.,
1:7'..110: a Luiz Mac Ido, '184580; a Moniz
C.)•np., 406$ e a Manoel .108é Diniz,
tri;`379 (aviso n. 101).
--Ao director geral de engenharia, man.

til

Oroar a dospeza a fazer--e com os reparos
de ou° cavaco o telhaslo da ediecio em que
fine :lona. a Laboratooio Militar de Bade-

ra,loaia;

Realizar os reparos no alojamento da mueica e collocação do ladrilhos no quartel do
23 0 batalhão do infantaria e as obras necassarias construcção de latrina, banheiro e
um xadrez no quartel do 1 0, do accõrdo com
os orçamentoa organizados na repartição a
seu cargo.

MARIO OFFICIAL
•
.—Ao inteedentegeral da guerra:
Autorizando o commandanta do 12 0 regiMonto do cavallaria a forsagea.r dous
mitos palas o Serviço do conducção de agua
para uso do respectivo quartel.
Mandando foruecer ao Hospital Central do
Exercia) os artigos mencionados no pedido
que se remetto.
Permittindo o des•pacho na Alfandoga de
Santos de diversas caixas contendo p )1vora,
cartuchos e armamento, pertencentes a Gaspar Vianna & Comp., Herm StoRz & Comp.
o Wereemer Bulow &Comp.
—Ao chefe do Estado Maior do Exercito:
osi acaaando tr :s DUNS do licença para
tratainen's) de saloio ao tenento do cava!lana Americo Cabral, podendo gosar a dita
Licença na Capital Federal.
Mandando;
Contar como tempo de Serviço para a reforma ao telinto medico de 5s ciasso Dr.
Arthur Benigno do Castilho o poleado d :corrido de 15 de janeiro a 2a de abril di 18a5
ono que sorviu como medica do Arsenal do
Guerra de Porto Alegro
Excluir com baixa do serviço do exercito
o marinheiro nacional desertor alarcolin)
Teixeira da Moraes que se alistou no O s regimento de cavallaeia com o nona do Josa
Ambrasio da Silva, ilev !iodo ser apresen-; slo
ao chefe do Estado-Maio: da Armads, ac
pa.nhado de uma nota do que indevidamenao
roccben como praça do one.sino exerci 'n e de
cuja importancia indemuiz irá os cofres puUnos, na conformSlado da que dispõe a resolução de 5 de novembro do 1862;
Recolher-si ao 21° batalhão do infantaria
ao qual portenco o alferes Pedro S ;bino de
addido ao 3 3 (1 ..) artilharia
Servir por mais 15 dias adilai() ao 12 3 bata/itã!) de infantaria o capitão do ha) Thin°
Araripe de Souza Carvalho.
Transferindo, para a Escola Preanratoria e de Taci ica do Realengo a Matricula do
alumna da do Porto Alegre Francisco do
AS3:3 Pereira da Silva.

Ministerio da lndustria,Viação e
Obras Publicas
Directoria Geral da Contabilidade
Expediente de 23 de fevereiro do 1905
Ao alinistosia da Fazenda foram solicitados
03 seguintes pagamentos

Do C 80-7-1 ou 1:410:S770, ao cambio de
13 43/61, a Walter isrotiwas & Comp., fornecinunto à Estrada do Ferra C,entral do
Brazil, em dezembro ultimo ( ;viso n. 593);
D.) SS 5.813-2-0 ou 102:044257, ao monto
cambio, á Brasília,' Coal Company, carvão
Carililf para a mesma, em ,anemo ultimo
(avis n. 596)
D e 1.643-15-2 ou 28:855$003, ao mesmo
camhio,a Bra3ilan Contracts Corporation, fornecimentos á Inspecção Geral das Obras Publicas, em dezembro ultimo (aviso n. 597)
Do 2-0-5 ou 35$474, ao mesmo camblo,
a Norton, Mesaw & Comp., do differença no
frota do volumes canto :do material metallico, vindas da Europa para a mesma inspecção, em novembro ultimo (aviso n. 598).
Requerimento despachado
Dia 25 do fevereiro de 1905
João Barreto Costa Rodrigues, ex-engonheiro do 1 3 classo da Estrada do Ferro Central d i Pa.raltyba, pedindo permissão para
continuar a contribuir para o montepio.—
Deferido. •
•

•

Povoru:na — 1905 `it3,33
olrec tOria Geral da Industrio

>
E.vjgdiento de 25 de/brcreira de 1905
Coriamnicou . o A Directoria Geral dos
Correios
(a o o Tribunal do Contas julgou idonea
o sallIcientso a fiança de 609.000 prestada
polo Dr. Josè Damingues do Andrado
g.tran‘ia da gestão do D. Lucia da Cruz
Saldanha e seus propostos no logac do agcn1. o do Correia era Jernymo de alessuita
no Rio do Janeiro ;
Que foram podidas ao Ministeria da Fazesla providencias sabre a integralização
do pagamento do saldo devido polo Brazil
a) Correio Francez por transito do correspondencia em 1904
Que foram re.quisitados ao referido ministeeio 03 paaamaiitos da conta da telegramma.s dos Correios do Rio Grande do Sul
em 1809,
—Foi remettido á Directoria dos Correios,
para resolver enforme seu parecolao requerimento em que o pra icante dos Correios dl
8. Paulo Bento Urdo do Souza podo um
atino da licença.
— Communicou-se:
Ao prasidenta da Sacieds(lo Nacional da
Agricultura que foi .já as; .orizada a Directoria Gorai dos Telegraphos a franqueas
o telearapho nacional aos rept. :sentantes
dos Estados, associações agric das, imprensa.
o insÀtur,o.s que camparecorein á sogunda
conferencia asaucareira a realizar-se eia
PesnanVasco
A' Directoria Geral dos Tolographos que
o Ministerio da Marinha inambu par á sua
disposição no Thesouvo Federal a quantia.
do 11'4200 para ser applicad ; nas despesas
para conservação das linhas telophonicas do
mnesno minigseria,

Directoria Geral do Obras e Viago
Expediente de 25 do fevereiro de 1905
Autorizou-sa a Inspecção Geral das Obras
Publicas a mandar pr ' ceder no quartel do
9° reclinaria) do cava.11a.ria á roseislo das
punas do agua.
Requerimentos despachados

•

Dia 25 de fevereiro do 1005
Companhia Mandos Irarbour. pedindo para
serem acceitos os tros pontões existruidoe •
com o fim de facilitar a descarga n) porto;
levando - se a respectiva impor anda do
103:724$712 a coma do capital da companhia.— Não podem ser acceitos os pontões
construidos sem autorização prévia; não
devenda, p nea.nto, o respectivo custo ser
levado á conta do capital da campanhi
Joaquim da Fonseca Martins, pedindo dig.
pensa de colimação do hydeometro no prcdio
n. 28 da rua do alattoso o ralo,/ Iça() do
multa quo llio foi imposta pela Inspectão
Geral das Obras Publicas.— Indere/v(1a.
Companhia Mandos lIarbour, pedindo para •
ser acceita o fluctuante que fez costruir em
frente ao plano inclinado dto armazem
n. 7, deven lo a respectiva importancio. do
208:630$274 ser leva la á conta do capital
da companhia•— Não pôde o custo (lesta
obra, feita sem autorização alguma, ser 10

vado á oonta do capital da companhia.
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•a
a abobada palatina traz certa porção do
Ao passo que estes saurios inferiores apo:
dos o que por isso lembram obras, mostram
dentes.
De que acima se disse a proposito da dis- se ante a luz diurna ariscos do modo a dif•
tribuição systematica, resulti qu; a lingua flcultar consideravehuente a observação
Lacortiliog
na ordem dos saurios ( capaz de assumir mais rigorosa de sua maneira de viver,
conformação multipla.
03 verdadeiros lagartos, OS represontantea
LAGARTOS DO BRAMI
Caracteristico do esmeleto é a presença typieos da ordem, são genuinos filhos do sol,
do sterno ; deve-se, porém, exceptuar as que nunca acham de mais a luz ou o calor.
Polo Dr. Ernilio A. Goeldi
amphisbaenas (cobras de duas cabeça)).
Outros tambem, como os geckotidae, são aniA fenda anna.1, gizo nas tartarugas e cra- nuas crepusculares ou nocturnos, que ini./Continnado do a. e)
c odillos é longitudinal, rasga-se transver- ciam sua actividade exactamente quando 03
Sob a superfice existem, em Muitos' sau- salmente 1103 lacertilios.
legitimo; representantes da ordem voltaria
rios, duas camadas do pigmento, que por
de sua labuta diaria.
cantracção e expan são, sob o influxo da luz
03 lacertilbs genuinos teom programM3
ambiente o das affeições psychicas, tornam
A grando maioria dos Lacertilios é ovlmuito regular e sujeito a poucas altapossivel o processo physiologico que sob o para ; entro 03 anguidao do velho mundo diario
rações.
nome do mudança do cair pôde observar-se existem, entretanto, farma.3 viviparas. Os
As primeiras e as ultimas horas do dia são
* em muitos geckonidae o iguanida o sul-ame- OV03, geralmente do G a 15, são revestidos consagradas á caça ; as que precedem e a;
ricanos, o tã,o famosos tornou os cha rnaele- de uma polle branca, coriacea, tenaz, porém que succedem o meio dia consagram-se ao
ontidao do velho mundo, Imaginem-s3 duas -fiexivel, o tuna a 'Uma ora relonda, ora prazer, isto é, á convivencia social o a fo/Placas de vidro de côr, encarnado ou ama- alongada.
guedos; as horas quentes do meio-dia pasrello, postas lado a talo o por fim superposA fanica deposita-os em Togar apropriado,
preauiçasa.mante espichados, de pre. tas. Quando as duas coincidem, nossa vista ora em falhas, debaixo do pedras, no esfari- sam-se
ferencia em um meio SOM), quando a esrecebe a impressão do escuro; relativamente nha lo das arvores ocas, ora ta.mbem, e de tação
fria, escolhendo logaros ondo 03
clara apparece-nos de ambos 03 lados a borda solado muito notarei, em ninhos de formigas raiss destá
sol podem exercer toda a sua acção;
livrado qualquer das placas. O que aqui tra- o termitaS.
verão mais ao entreluzir da moitada o
duzimos em grande da-so alli em pequena
De resto, em nada so incommodam 03 pacs no ma.céga.
escala ; a distensão o contracção das cellulas por sua progenitura : incubação prapria- daCada
um destes animaes possue, como
chromatophoras, seu jogo na superposição monte não ha nestes animae3.
observador
o.ttento facilmente terá °ocasião
parcial ou total devo ter muito do somo03 filhos, que sacra do ovo depois de um
Iliante, o não receio que physiologos de pro- numero de semanas que varia com as fami- de n otal-o, seu pasto preferido, que não
sem necessidade, e que defendo
fissão alleguem objecçaea sarias contra esta lias e ganem ficam indapendentes desde o abandona
ronhidamente contra qualquer invasor ou
comparação.
m nto em qu voem á luz, vivem do re- intruso.
seja embora seu proximo parente.
O colorido e o desenho desta roupa do 03- sultado da propria caça, que abrem contra
camas dentro da ordem dos saurios mos- todos os ananaes á alçada de suas forças. Certo buraco do muro, certa fenda do uma
6 sustentada geral'traiu, á primeira vista, multiplicidade
S )bremodo nota.vd é um apparelha pro- rocha desguarnecida,
par um individuo muito especial,
espantosa,
prio dos lacertilio 3 o de muitas cobras. , que mente
O sa.urios dos climas temperados são na parmitte ao embryão mauro arrebentar a o que facilmente se pôde verificar dado o
média mais modostamento coloridos ; rou- casca resistente do ovo que o inclue. Adeante ca.ao, que não 6 raro, de ter por aido, por
pagens poopriamonte de grande gala, vão- na ponta do focinho, na linha mediana in- accidento ou em combate, algum pedaço do
se tornando tanto mais laaquientes quanto termaxillar, assenta um dont ) do ovo, Mais cauda. Não quer isto dizer que muitos indi, mais nos approximamos das zonas quentes, largo, em fôrma do pa, excedendo conside- viduos não habitem uma e mesma localidade.
e o Brazil, do qual ao ar rama) parto ci.e na ravelmente o calibre dos outro; dantes, que Ao contrario, muitas vezes mo tenho eqoanzona tropical, possue important) cantin- se atrophia logo depois do ter cumprido SM tado da sem canta de exempla.res do tropiduras torquatus, especie de lagarto pequeno,
;gente de taes lacertilioi que sem contes- destino.
com uma meia lua preta a cada lado
tação se podem chamar bellamcnte coloridos
Apparellio de todo sernolliante já coem- ornado
do
pescoço,
que se pôde ver folgando ao
e desenhados.
tramos nas ave a Quem não observou ainda
Modernas inve z tiga.çZies en s inaram que a perfuma geba corn 3a encontrada em pintos mesmo tempo em uai dia de sol quente,nos rotale; desenhos, apezar de sua multiplicidade, O perusinhos que ain la estão na casca, ou chedos de granito abrazada, entre bromelhe
ospiah mas, no pé Ou Cm cima das pontas esnão devem sua oriaern simplesmente ao jogo mal acaba..arn de largal-a
caprichoso de pintura natural arbitraria
03 la tar„as são animaes de rapina °atro- calvadas do; originaes montes conicos em
teem-se apurado vestigioa de certa regula- manente inorodiçaa esparaos e corajosos, que se encastoa a bailia do Rio de Janeiro.
Fóra erronea suppôr que 03 eaurios não
ridade.
que e:n geral procuram alimentar-se no
03 molharas estudados a esta respeito são reino animal. 03 maiores atacam vertebr I- precisam de agua para beber. Certamente
. as laccrtilios europeus ; sobre os calan- dos de tida a classe e3:11 que se julgam aptos contentam-se em pIssar COM o orvalho das
gos do velho mundo, por exemplo, existo a anedio forças; os Mein:OS buscam canções, folhas, com a agua que á maneira de pucaro
.um estudip classico de Th. Eimer, o por- vermos o insecto;. Mm to vertebradas me- se collige no coraçãa de diversas bro:nelias.
apicaz zaoloao do Tabinaen, e é de esperar n oras são victimas delias, refug l anla-se em Em ()camiões de aperto, como por exporienque o methodo de pesquiza por elle empre- buracos do cam indongas e galeri Is de ratos, cia posso as;egural-o, mordem um falda
gada, que assenta abs dutamente sobre o ou julgan I aso encobertas polo capim alto succu:ent a para com a linoua extrahir o
sôlo seguro da observação exacta, e por as- ou m atas baixas; nos nina os de aves que con- suayno e acalmar a Ade torturanta.
Inimigos não faltam aos saurios, que El3
airn dizer 'reduz cada ponto, cada risco e toem ovos, contra as avesitas in ip':as ainda
cada linha a um systema amparado pass ) a para o vôo, c aranottem as mais camonianas contam catre os animes mais p :rseguidis
passo por nomenclatura especial, transpor- carnific:nas. Mesmo pun i a; d 3 talhe menor e aperreados. Muitos masuraiferas o um
tado para os noss rs aludas naotr opicos dê não estão garantidas; rapiain tamlaan ba- sem num 3ro de aves andau-lhes ao encalça
resultados intere sante.3 que contribuiriam ctracios; levam a lia,bilidade a causar pre- passa a passo.
'essencialmente para a comprehensão desta juizos ais peixes o sua pro:e.
A eito; as; )cia-se o hommn, muitas Mel
tão complexa modalidade de deamlia.
Do in:olligonoia não Sã) destituldos, con- levado por si in:iles eraeld ele ou p2lo aptantio-Ro decididame,1 4.e entre os mais pren- pctito perverso do matar. Dava, e
Comparada com a das cobras, distinaue- dados dentre os raiais. Os s udas quadra- tanto, em desculpa sua, dizer-se (itu o
contrivtin da povo em sua ignora.ncia t
se a cabeça dos lacoriaLos peia eircuinsaan- podo;, do sensorio bem desenvolvido, saa a “es
unimm..,3 por voneno ;04. Aqui, 11)1*
eia das mandibulas, tanto adeante no monto este respeito muito superiares a seu; pacomo na parto occipital,ostarom prosa,tix•ts rentes bipades e apodes, que gorIlineate le- amplo, todo o resto da sa,urios que não alam
e immovelmente urna na outra, pardon lo vam um viver subterra:leo e repugnam a sob a donominaçãa genPrica do 11..'w.to*
assim °pasmoso poder de distensía proprio luz do dia. Ao; primeiros, em suas excurses e lagartix IS, conaderain-s: ()vil) ira,» e «cado apparellio dovontorio dos ophalios. A do caça que se estendeu mais ote'Menas bras* e quem 03 mtta julga ter feito oara
boca.). em geral costuma sor copiosamente longe, s )bra enojo para muitas conclusaes moritoria.
experimentaes e obsarvaçaes que se gravam
• •armada lie dentes igualmente formados.
Lo.stima.vel contrasonso I
Quanto á dentição dos saiteloaviaora como na moinaria : visivelmente o viajar alargaAta agora apenas Se descobriu uma unin
feição caraateristica o facto dos dentes não Illes o ho..ix ,nte elaritual. Mis como p0suspeita de a enanasa, mas c,ta não
estarem encatxa dos em alveolos separados, doai de a Ivalver-s •,, e;piritualMcnte o; ou- eSpecie
tbi ta a 1103s:1 trra; é o hclulersito hor,•idain„
mas, ou levantare.a-se da linha mediana da tros em .,ua exi anda appareatemente sem lilagarto
harripil ante, laman-varroollia, maxnandibula (sauries aeroduntes) ou se acos- alegrias n regaç ) escuro da torra, ondo o
tarem do lado interior das mesmas (saurias poder de visão de t io p meu pe weito 111P3 é lhado, de mais de meia livaro de compripleurodontes). Além disso, muitas v0203, que pela buir paáo poautaa apçaas olhos meuta, o alto habiaa o Mexias).
Gamo sias cobras e em muitos aroplaiaios, aataophiatim
(COntinaz)
10,5:24 (DominãO 2B
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NOTICIARIO
Vinte o Quatro de Fevereiro

•

—Cominem irando o aniversario da proulga'TL' da Conitituição da Republica, teve
ante-11 atam lugar 13 ..) Palacio do Governo
recepção ofileial pelo Exm. Sr, Presidente
da Republica, comparece ida á mesma os
Srs. Drs. Leopoldo do Bulhões, Ministra da
Fazenda; Lauro Midler, alinistio da Viação;
J. J. Seal) 'a, Ministra da Justiça; vice-almirante Julio COS kl' do Nota na a Ministro da
Marinha, o maxe:tal Ar0 .)11o, Ministro da
Guerra.
S. Ex. recebeu 03 campriment is das s)guitites pessoas: cominam:lanai da a rtaaeza
do S. Joio o officialida !e, commantlante do
is batalhão do iiittn i aria e Oleia:idade,
Dr. °soai) do Almeida, diuctor da Estrada
do Farra Central da 13 'azia Dr. Se..zedallo
Corra, cormol Leite Lilaiitai, general Leite
de Castro, comman•anto e oaleialidado do
¡oito do bomaeiras, commaudanto e ornejalidado do 380 batallsio do infantaria, atra:ranto Rod.igo da Rocha, aaniramte Proença,
chefe d.) Esta.d) Malar da Armada; aliniran'os Alexandrino d s Alenear, Cari , s do
l'çcr nua, inspector do Arsenal Ii Mar:n/1a;
capitão do fragata M.sratio; da Rocha, caiamandante do corpo inran 'avia ti ma inia
e officiali lade; eoranel Avia Franca, cominandanti da brigada policial o ofileialal ele;
deputado Eraderieo Borge s, Dr. Car(103)do
Castro, Chefe do prlicia; goneraas Hermes
da Fonseca, comma.ndante do 4 .1 distriteto
tilintar; Abreu Lima, commandantes o GIIIcialidades dos 90 o 1 0 regimento.s de cavaifaria o 23 , do infantaria., deputado Ilidia do
Brazil, general Salles,chefe do Estado Maior
do Exercito; coram ohloaites e otlicialidaaug
do 220 batalhão (1) infantaria o 23 de asailhariaaliree tor o administrada'. do; Correi ai,
intendentes coronel Raboeira o Ilonorio Pimantel, commandanto o ofilcial idade do 240
batalhão do in tantaria, almiranti Cantlido
Brazil, Drs. André Cavalcanti e Ribeiro de
,Almeida, ministros do Supremo Tribunal
Federal; lIenrigno Oswaldo, director do Instituto do Musica; senador Alvo.ro Machado,
Ficanor do Nascimento, Paula Costa o
muitas outras pessoas grad:s.
Dus ante a recepção tocaram no saguão do
palacio as bandas da MUSICa d corp. do
MarinheIcos nacionaes o do 384 ba, lialháto de
• infantaria,
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'Irelegrarts ruwi —O Sr. Preiidente
da Repstalica mediou os seguiute.s
BoTAF000, 2 .1 ar, FEVEREIRO Dal )V—Ao
ben inseria) brazidel o) que :firam o deainos
da naoa . ) 3;3in tanta paixiotisin landi a
In ;is siiiera lininolataem n) dia de
Senador Auredo.
Rio Comramo, 24 — Pelo annive.rsaria
Consi afição tenho a balira de :atiriar
exi:ressanda navos aaatesta; de pr
V.
fundo acatamen'.o.—Franciseo Mediado, director int _trino da Tribunal de Contas..
Rio Co:arrima, 2 .1 — Cumprimenta V. EK,
C •3111 quem me e narrattila pela da .a que li je
a Republica commemora —a/dor:ria dc Abreu.
TOUCA, 24 — Sando a V. Ex. anniv ,raari)
nossa Carta C mstitucianal. — amolam.
PraTtormas,?1—Tenho Rlf.I•4N;;11
ta? V. Ex. coalha . ; cumprimenta; pela (lati.
anniver.acio COOStittiii;:to Repti . );je t, — Epitacio Pessoa, procurado:. girai
VAssounas, 24—S vida a V. Ex. peia data
do hojc.—Ileariac Borges.
IlonizoNra, o prazer enviar V. Ex. minhas colgroaulaçae 3 pela data
de h ije.—Feaneiseo Saltes.
OUP.0 PRETO, 24—Rapititras conaratiiiaçõos anniver.sario promulgaçjto C J11,t,j'atição Federal.— Cosld director Escoa
(te Min is.
Lonr.NA, 24—Em meu noma e dos OffleiRe5
C0111111kS ?10 W10 sa!I 14)-vt)s (1:Ita COMinelinrativa Cans-.L.iii,.A.o Republica, fazendo
ince .os votos paz e prasperidade nacion ti e
f ;licida,do pesioal ti V. Ex.— Teu )nto-caronel, Joao Moia, cheta.
FLORI AN . 0, JT.1 .1 , 21—Con •tratulo-me V. Ex.
data h te; fao ) vig04 1%;:icidada1-f
Repubiica. Alr.Jettio.sas sa'A laçõe3. — Pereira
Leite.
Erantalloralas, 24—Pe t o, data ha'e til:eito
V.Ex. e a Repulaica. laisaaitasa; sau Ia ;%".,21.
govo
—Pereira 01 i
CF:ARA', 21—Receba V. Ex. mett•
tos ,s cumprimentos pala aniversaria da
promulgação do Pacta Fundamental da ReAccioly, presidento.
ArtAcalua 24—Apresanta a V. Ex. In:nlias
wavel dl% pro
cong,ratillaç.'ie; p I.) 1n
gacio Cons:ituiçÃo
—Josino Mesiezes, presidente de aergipi.
PORTO ALEGRE, 21— conaratala„aai; data
anniversirio Constitua:ao Fadara'. Revolto ; as saudações—General God,41,i,e.

Pevoceiro — 190
Relatados pelo Sr. Dr. ViV0iP03 de Castro:
Projes:Gc*(10 t
do coa tas:
D9 Seeretll'i0 da capitania do parto do

Estaal i do Maranhão Luiz Gonçalves Ii Silva,
eottceneite ao periodo de 2 de janaira
31 da dna:alia) de 1!),a.?.-0 tribunal delarou o r.sp . msitvol em credit pola quantia 013
was, lavrandu-sJ iw,te senti lo o nec)ssario
aen.,rdão.
Do cammissaria de 4' elasn da armada
Annibal de Paula ilarrw, n) decurso de I do
jan ) a 4 do otein . o. ) de 1903, em IA'
vxviu na faa.illia. do Amazoilas.-0 tr;lralal
couves% !ti em diligencia o aa..a . mata ,aaa
de (oficiar ;1. Contadoria da, marial i a para o
amara) de, mandar pr ealar ;is Ileee.;:aria s
iadagaçõ .s no inflito dtt eriflo Ir Si es;.:tom a borl, 03 ObjeCil qui eoastittioat as
foi , p

a3, restn7;,o de fiança das agentes (1)
Caorcia:
D. Maria Alves de Campai, ti) Ponto da
Ma riz, freotrizia, da Guaratiba, District°
F .dcral, de 72. 0 . cai uma ea4orn ata da
Caixa Ee. >mica;
D. Lemor Argola) Whate!ov, da eltaola
do S.1111%11 .1 , Estrada de Ferro Centeal d)
Brazil. de Goo.z:, idem.
O t..ibunal, itte,ndendo a que 03 ti tO109 doimitados garant mi a gestão dos req»n caveis e de seus 1)1913 a#A, julgou Mona; o
ente ; as ali adidas fianças.
su
Foi approvo.da a rodaeçÃo dos am.a a
dãos lavrados na: praces:o apreentados
soão orlinaria a iterior, relativos ás e bit is
do cirurgião da armada De. Edita alo ada
Baptista Gailassal, do pharinaccutieo Jasú
Gomes de Araujo Beltrão, d secretario da
C.apP.a.nia do Port.) do Ri . ) do Janeira Joá
Antonio Ayrwa. d 1 ex-c)brador da Reeili)do. i ; desta Capital F1'anci4c.) da Silva Naza . .'etli, do ex-agen i.o ti scal d) Alto Longa.
Estado do Piatiliy, Paula) da C tsta Pacific,o
carr,!io da Villa do Bra,o
a da ex-agant
da Cruz, Eitad 1 da Parahaba. D. Ilygina.
Benigna de A r p ti la liarrei.o, mandando ex1)edi 1 '-lhe3 qui ..a Pâo o dar baixa nas fianças
peestadas 1)9103 ires ultimas; dos cirurgiiie
dl arini.da, Drs. A rthur do Ai ~hl 1 Sehr:i o o
A dheinar de Mo4cpt ; ta 11;rho zri, Romeu e do
phat•olciro Leandro Bezerra, fixando os alcances apurado: e maNando o prazo do
dias ptra o resp !ctivo recolhimento.
—Relata lis pelo Se. sub-director J. M.
tia Si 1v,'1 Partiam
Ministeri ia las.zeada —Aviso;
Ns. 3 e 12, da 12 do janeiro ultimo e 8
do earrenle, (toa-Altana) ileCi rra da abartur t
do; eredit (II) 717a719 o 80: I 13918. p .ia
pagarnen',o ao De. Mui )el Dias do Aquilo A
Castro o ao marechal Rufino Enéas Gustavo
MANAos, 24 -- Como ()roa.) }vimeiro dis- Gaivão, viscoid tio Maracajd, 091 viettado
trica) eingratulo-nio c-mi V. Ex. pela da% de sentenças judichrias
N.9,de 2,8 do :anoiro acansul liando sobra,
que h )jo so com m :nulra. Re ',0:33.9 saua abertura do e. redito nona:avio para attendações.— General .1Iende3 Mordes,
der á rastituiça) que a Eazonda Nacional roi
GOYAZ, 24 — Coag ..• attila)5es pala anni- con-leinnada a ilZer a ) Dr. Antonio do Olinda
veraario da constituição politica da R ;pu- .tim ida Casale unti, das import;ncias deiblica. A (reatamos cumpri nento.s.—
comi 'Mas do seus venchnea to; corresponde Almeida, prasidento de Goyaz.
dentes ao C1Pg0 1 juiz seccional no E3
de Pernambuco, no exarcicio dc 19(12.
O tribunal fa da parecer que os creditos
grribunal de Cantam — SO.3.3ãO podem ser legalmente abes' .03.
Informações da 2• Sub-direetorin da Conordinaria em 23 do laverca%) do 19a5—Presidencio. do Sr. diractor Rodolpiano Padillia-- tabilidade do Thes taro Federal, do 2at do
Representanto do Ministerio Publico,Da Tilo- dezembro, 27 e 28 do ,aneir,s unimos, 2 o 13
inaz Coeheaua—Seeretoario, Couto Neves. • do corrente, relativas á c gneassãb dos se—•
gnintel creditai. , á conta do exereic:o do
.•
Prment,e3 os Srs. directores Dr. Viv..iras 1901:
do Cas tra o sub . diroctores .1. M. da Silva
Do 800$ á Delegacia Fiscal do mo grno ThePartilho o Dr. Francise Machado, no eX0r- ‘.400ro.no Estado de Matto • Gros sa;Para dos
cicio interina dotcargos de director, esta da
-pezasdvrb23;
directoria o aquello dâ 2, rei aberta a
De 90:000, l 3:0003 e 22: 8R1 .878 á no Estado
.SC33X0.
de 8. Paulo; idem dá Velin.3 2' o 28', o á.
•
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conta do crelito aberto polo decreto a. 5.141,
de 27 de fevereiro de 1901;
De 84:090a á no Estado da Pa aaná, e
de 2:080,a á no do Poraambuco, idem da
verba 4";
De 11:839723 á, na Estado da Parallyba,
idem da verba 2ta;
De 2:057a563 á na do S. Paulo, idem da
verba 32";
Do 64250, em ouro, e 18G750, em mandapapel, á mesma delegacia, idem da verba 31°:
Do 17:800aá Recebedoria desta Capital, á
conta do credita aberto pelo d ecrato n. 5.450,
de 4 deste mez,
O tribunal autorizou o registro da distribuição dos mencionados creditas.
De 24 de dezembro do anuo proxima passado, referente á concessão do credito de
20:503$ á Deleg,acia Fiscal no Estado da
Bahia, para despeza da ve..ba - Exercicios
findos - com o pagamento ao Banco Auxiliar das Classo s, de consignaç5es instituidas
por diversos cacaus do exercito em 1903. .0 tribunal negou registro á distribuição do
credito, por não esta.. provai() que se tornou
atractivo o descon,o das consignações reclamadas, nem constar a onolsso do respectivo credito.
Processas de concassão:
De monte-pio civil:
A D. Anna Carolina Copsey, ciava do
auxiliar de l a classe do prolongam ;rito da
Estrada de Ferro Central do Brazil João Eduardo Copsey, na importancia annual d.e 403,
e a seu filho menor Raymunda em igual
importancia;
Aos maiores Apollonio, Marina e Guineza, filhos do finado guarda da Alfanle.aa
do Rio de Janoiro João Pereira Caldas, na
impartancia annual de 2Cel$060 a cada um.
De meio solda:
A D. Ilerm'nla de Mau a.t Andrade, viuva
do alferes de exercito José Conceição de Andrade, na importancia mensal de 48$000.
De aposentadoria:
Ao agente de l a classe da Estrada do Forro
Central do Brazil Josd Henrique Lagden,
com o vencimento annual do 2:778$074, coare.spondonte a 26 aniles e 16 dias do serviço
publico.
O tribunal, attendenda a que furam nos
proc3SrES observadas as disposições em vigor,
julgou legal a concessão das pensões o da,
referida aposentadoria,.
De montepio civil:
A D. Lina Alma. Giinther Lima, viuva do
3° escraaturaria do Thes mira Federal Angelo
de Araujo Lima, na importancia annual de
l:200$000;
A DD. Bernardina Heronclo de alello„Toa,quina Vieira Pinlieiro da Camara, Isabel
• Marfisa Vieira do Vasconcellos, Sebastiana
Vieira de.Barros e Maria Vieira Nobre,filhas
casadas do finado administrador aposentado
dos Correios do Estado do Rio Grande do
Norte Pedro Paulo Vieira do Mello, na lin' portancia annum de 2008 a cada uma.
Do montepio do exerc:to
A DD. Maria Emilia. Maria do Carmo,
Maria Dalila, Anua Amelia, Zulinira o Carlota Bernardina Alvares, irmãs solteiras do
fallecido alferes Antonio Augusto Alvares,
na importancia mensal de laa cada uma
Apostilla, lançada no titula do D. hialina
Anua da Fontoura Leite, viuva do m ajor
Fabio Barrete Leite, elevando a 140$ a pensai) que lhe era abonada, á vista da disposto
▪
no decreto n.1.170, de 14 de janeira de 1904.
De ateio-soldo e montepio :
A D. Regina Cardos .) Tosca,no, viuva do
20 tenente (le armada Arnaldo Rosend Toscano, nas impertancias mensa.es de 28$ o
7%000
A D. Isabel Tallone Costallat, viuva do
marechal graduado Bibiana Sergio Macolo
da Fontoura Costallat, na importancia
mensal do 500, cm cada titulo.
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O tribunal atten lendo a que nos processas
foram observadas as disposiOes em vigor,
julgou legal a concessão das pensões o devidam-ente feita a dita apostilla. ; *r ogistrando-se a despoza na farma dos pareceres.
De montepio civil
A D. Anua de Mal o Albuquerque, viuva
do director ti Tribunal da Coatas Dr. Dem acrita Cavalcanti de Alatunerque, na importancia animal de 1:809a, e a seu filho
meu n' Heariquo Luiz do Albuquerque, em
igual importancia.- O tribunal, considerando legal a e3neeSiã,O, nambu registrar
a despi:2a e officiar ao Thcs ouro Federal, no
sentida do providenciar sabre o recolhimento das c antribuiç5es não pagas. ralativas
aos nanas do março a maio do 1894 e dezombre de 1901.
De meia-solde
Ao meu»' Annan(' Luiz, filho do finado
capitU do exarcit Cariu3 Alberto Camisa°,
na importancia mensal de 11a111 e a suas
irmãs Oscarina o Edith, na do 32$ a cada
um.; de manto :aio ao dito menor, n de
10aG6S o apostata; reit ts nas titulas, par
certidão, das monares Mina, e Oscaina,
para a percepção mensal de mais 16a.36a
cada uma, pela reversa:a da peasato que deixou de ser abonada á sua ince, D. Liam.
Adelaide Camião, fallecida a O do setembro
do 1903.-0 tribunal declarou illagal a cone :ssão das p :nsões feita pelos titulas e apostilas de 25 de navembro do 1931, por haver
sido excluida da partilha o niefl3r Nelson
Anniba l , filho do oflicial.
Mei) sold e mantapio
Roqueárnanta de D. Maria El aliai Orneilas de Alvarim Cesta, paliada rac mataraça..) da despacin woferida em SeSiTto do 18
de novemaro dann proxirao findo, no processo de revisão dl meio s e fundeia)
qu lhe campet tin,na, qualidade de viuva, ilo
cont ..a-almirante graduada Jesl Antania de
Alvarim C asta„ da acco ala c un o deweto
n. 1.176, de 14 de janeiao de 1901, visto
julgar-se cara o diceita aa paaamenta da
accrescinn das ponsiks a contai. de 18 de
abril de 189a, em que fallecou aquelle ( glacial, e não de 21 da dito mez de janeira,
como decidiu o mem tábunal. - O tribunal yes aviai manter o citado despacha, em
rafo .encia ao m ;tateai a, e In adifical-o quanto
ao meio silh, pr devoro ab- na da pensão
contar-se da data d °bit) do anicha
alinisteeio da Marinha
Meia n. 368, da Centadaria, de Marinha,
de 31 de dezembro d ann a proximo passa(l),
remettondi a cópia d contracto celebrado
com Haupt, Biela) & Comp., para o fornecimento, no Tann de traz mexes, de 145 tubos
destinadas á caldeira auxiliar d cruzador
&publica. - O tribunal fez registrar o cancraca).
Minislerio da Girar:a-Avisas
Ns. 15 A e 57. de 11 030 de janeiro
proximo findo. retierentot á cancessao do
credito da 59:414.500, supplementar á verba
15", aberto pelo decreto n. I de II
daquelle mez, á. Direcção Geral de Contatailidada da Guerra, o do de 11•0033 á Delegacia Fiscal do Thesouro Fie leral no Estado
do Piatilly, para daspezas da verba 1 l a do
exorcicio do 1904.- O tribunal determinou
que seja registrada a distribuiçao desso3
creditas, feita a annullaçã indicada no segundo dos citados avisos.
N. 3, do 15, do corrente consultando
acerca da abertura d credito supplementar
do 480:374375 á verba 15 •, para danavas
da consignação n. 32, para pagamant de
transporte de tropas, cargas, etc., realizado
no exercicio do 1904. - O tribunal foi do
parecer que o credito soja aborto para as
dospezas de que se trata, nas quaes não
podara. ° ser comprohendida.s as extraardinarias que devam correr á conta do que Iara
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aberto pelo decreto a. 5.281, d3 19 do agos`ai
do 1904.
•
- Relatados polo Sr. sub-director
Francisco Machado
alinistoria da In lastria„ Viação o Obrai
Publicas - AviS33
N. 259. de 23 do janeiro pr Exima finda;
transinittinda as tabollas de distribuiçãa da
creditas para despi 'azas da allaisterio, attinente; á, verbas C 9" d exercida do 190-5.
- O tribunal ordenem o registro das ta,.
bailas.
N. 413 de 9 do corrente, soare a cancessla
'
da ara lita
do 3013 á Meneia Fiscal da
Thesouro Fothral Estad do S. Paulo,
pa .ea despoaas da sub-consignaçã « Va,ntageas especiaos, aratificaçao addicional a carteiros, etc. '• sob o titulo Directoria Gwa.1
- da verba 33 tio exercici de 1931
Ns, 25 e 27, do 11 e 15, com as cópias doa,
contractas calda :atlas pela, directoria da.
Estrada de Ferra Centeal da Bra,zil com a.
Brasilian Coal (Jompany, Limitecl. para o f)rnecinaont) de 00.000 toneladas d 3 e Irvão do
paira, na actual se:nastro, e cana Wilson,
Sus Coinp. o Azava lo Alvos & Irmão,
para o de carvão de faa,a, balaios, fronhas
e andina do linho, no corrente anuo.
O tribunal fez registrar a distribuiçã,o do
credito c 03 no onciona,dos cooixaCto.S.
N. 459, de 11 deste ez, aobra o pagamenta, polo credito aborto peio (barata
n. 5.15a, de 8 do na trço do 1934, da quantia
de, 91Ia111 ao c arou el Darning as Gonçalves
Roarigues, como indomnisaçã,o de despezas
ellactua la,s ano setembro da mo sina anuo,
CO:ri a inlooriaçÃo dc sun animal do raça
vaccum, do França para a sua razoada sita
no Estada do Mara:udu.- O tribunal nezott
ro gasta) á despeza, par insufacieacia do saldo
alludido credito.
alinistea da. Justiça o Negocias Iate
rioros-AVisas:
Ni. 390, 503, 529, 537, 572, 581 e 613, do 1,
9, 10, 1-1 e 16 do corrente, solicitando a concassa° dos creditas, á conta do exercicio
de 1905:
Da 26:405a, ao Thasouro Federal. para des.
pozas das verbas constantes da relação enviada pelo adiai:siaria, com o consumo da
agua em difreren tos repartiç5es;
Do 14:400$ á Delegacia Fiscal do MOuln
Thesouro no Estado da, Parahyba,7:200a á no
Estado da Rio Grande da Norte, idem da
verba 393;
De 3:G90a á no Estado de Pernambuco, o da
igual qutntia á no do S. Paulo, idem da
verba 35";
De 62:336a118 á Secretaria da Camara dos
oputalos. idem do material, da, verba 8";
9:405a á Delegacia. Fiscal do Thosoura
Federal no Estado da Bahia, á conta do credito aaerto pelo decreto n. 5.416, do 2 da
janeira findo.
N. 521, do 10 chste TVZ, sobro o pagam anta de calotas, na inpartancia do
5:179$282. relativas ao serviço do abastocimeato da,gua, ao Hospital da S. Sebastião,
correndo a despaza, pela verba' 37 0 , d)
er acua de 19a1;
N. 563, de 13, com as cópias doe contraatas effectuadas pelo Dr. chefe do Policia
com D. Augusta do Moraes e Manoel Garcia, para o fornecimento, durante o primeiro semestre deste anna, do a l imento aos
presos recellados ao deposito da Policia, o
do capim, destinado ao sustento dos animaes ao serviço das carros da Ca sa de Dotançaa.-0 tribunal autorizou o registraala
distribuição das supraditos creditas, da dospoza, do 5:4794;282 e dos referidos contractos;
N. 525, de 10 tambom deste mez, roquisitanda o pagamento, pela verba 37°, da
quantia de 24500 á Companhia Novo Lloyd,
Brazileiro, de urna paSSageill de 3' cla,ssa
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concedida por ordem do Ministerio, em nobre-m .1mo c1.5 mono proximo findo.-0 tribuna
recusou registro á despesa, por impropriedade da respectiva classificação.
N. 626, do 16, pedindo que, pela verba 18a,
seja indemnizado o porteiro do Archivo Publico Nacional da quantia de 20$600, de desprezas do prol-noto pagamento por alio feitas
em janeiro deste anuo.- O tribunal mandou registrar a despeza na verba 19 a , e of11ciar em relação ao equivoco occorrido na
classificação dl despeza, quanto á indicação
do numero da verba.
Foi julgada comprovado a applicoção das
seguintes qu %Titias, feito pelos No sponsa.veis
abaixo indicados, par conta de adeantameWos que receberam.
De 1:274$ o 2:550$ pelo engenheiro ajudante das obras do Ministerio di &mio, e
Negocios Interiores, com o pagamento das
folhas dos fiscaes que trabalharam nas obras
do edificio daaluseu Nacional nos rnezes do
sotembro a novembro, o em diffe,rentes obras
nos mezes de outubro a dezembro do anuo
proximo passado
De 29$800, pelo porteiro da Escola Naci mal de Bellas Artes, com dospezas miadas
no dito onez do dezembro
De 152$200 o 83$400 pelo thesoureiro
Imprensa Nacional,idem nos MOZ03 de agosto
a novembro
De 2:948$230 pelo da Casa da alooda,idem
de setembro a dezembro.
- Ordens de pagamento, sabre as quaes
proferiu despacho do registro, em 25 do corrente, o Sr. presidente deste tribunal
Ministerio da Industria, Viação o Obras
Publieas-Avisoo:
N. 453, do 13 do corrente, pagamento do
1:703.$751 á The Brazilian Contraels Corporation, de fornecimento á Estrada de Feero
Central do Brazil, em n ovembro ultimo;
N. 434,da mesma data,idern d 21:077$831,
N e rom, Megaw Sc Comp., idem, idem, em

.

•

ZIGORt) Ultimo;

N. 426, do 10 do corrente, idem do 2:500$

á companhia viação Ferroa, o Fluvial do To-

cantins o Araguaya, da subvenção relativa
viagem realizala, em janeiro ultimo;
N. 457, de 16 do corrente, idem do
29:8i0$414, ouro, á Amazon Telegraph Company, .Liniited, da subvenção que lhe compete, relativa ao 4 0 trimestre do 1904.
Ministerio da JUSÚT:o Negocioa Interiores - Avisos
N. G2.1. do 16 do corrente, pagamento do
200; da folha do goatificaçã.o que, (lu...ante
o anuo finde c ompe .0 ao monitor do Instituto Nacional de Musica Custodio Fernandes
Cúe3;

▪

N. 532, do 13 do corrente, idem de
6:83G$412 das folhas dos empregados e presos da Casa do Correcçao, relativas ao mez
de janeiro ultimo
N. 588, de 14 do corrente, idem do 20$ á
Rosalina de Lima Card os), que compete a
sua filha menor Domelina, pelo serviço de
extracção do cedulas no Tribunal do Jury,
durante o mez de janeiro ultimo
N. 617, do 16, idem do 2:874436, a divo0s, de fornecimentos feitos de outubro a
dezembro do anuo passado ao hospital Paula
Condido;
N. 603, do 15 do corrente, idem do 227$903
á &rad Anony»ze da Gaz de Rio de Janeiro,
do giz consumido no Mus ou Nacional, durante o quarto trimestre do amo proximo
passado ;
N. 622. do 16 do corrente, idem de
1:166$666 a José Fernandes do Almeida, do
aluguel do prodio ocupado pela Directoria
Geral de Sautle Publica, relativo ao mez de
janeiro ultimo N. 604, de 15 'do corrente, idem de 438$78G
Compaaltja do Gaz. do eaz consumido no
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Instituto dos Surdos-alua os, durante o quarto
trimestre do armo proximo passado ;
N. 494, de 9 do corrente, idem de 38 da
forno das gratificações que competem a alguns alumnos da lisa aa Correccional Quinze
de Novembro, em janeiro findo.
N. • 625, de 16 do corrente, idem do
17:31•$262, ao inspector interino do Serviço
do Isolamento e Desinfecção, Dr. Henrique
Figueiredo de Vasconcellos, da folha da pess oal subalterno extranumerario daquella repartição, em janeiro ultimo;
N. 621, da mesma data, idem do 767000,
da folha, relativa a o mez do janeiro ultimo,
do pessoal extraordinario da Directoria Geral do Saude Publica;
N. 598, do 15 do corrente, idem de 18:1;100
ao porteiro do Supremo Tribunal Federal,
João Rodrigues Ferreira, de despozas miuda.s
par alie pagas, em janeiro ultimo;
N. 602, da mesitia data, idem do 63$060
ao director do Instituto Nacional de Musica,
Henrique Oswaldo, das despezaa de prompto
pagamento por elle effecMado no mez do janeiro ul amo;
N. 587, do 14 do corrente, idem de 60$000
a Agnello Pint o de Vasconcollos, pelo entooramonto de indigentes o pessoas desconhecidas, no mez do janeiro ultimo;
N. 499, de 9 do corrente, idem de 45;a000
ao porteiro do ex'Incto Tribunal Civil o Criminal, Jo , é Caetano Machado, do despezas
miudas por elle pagas, do 1 a 29 de janeiro
ultimo;
N. 600, do 15 do corrente, idem 1o25$000
a Antonio José da Cunha Lima Braga, de
despeza feita, no onez de janeiro findo, com
o ass oio do edificio onde funcciona o Juizo
Federal, no secção cio Rio de Janeiro;
N. 618, de 16 do corrente, idem de 66$700
• Rodrioues & Comp., de ole'ectos de expediente fornecidos á Secretaria do Commando
Superior da Guirdo Nacional desta capital;
N. 615, de 16 do corrente, credito de
203$330 a D 'legacia Fiscal em Minas Gemes,
para indemnizar o juiz federal na secção do
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Fortaleza, no poriodo de 31 de dezembro do
1901 o todo o anuo do 1902;
Da D. Clothildo Pimentel Duarte o outros,
idem de 129$966, da montepio o meio-sol(o,
no podado de 22 do nove.ubro a 31 do dezembro do 1902;
De Fausto Alvos, idem de 1:415$18G
poreeiVagern a que fez jús em 19o3, como
escrivão da Collectoria de Juiz de Mira;
Da Bolou Irmão & Comp., idem de 567$717,
de fornecimentos ao alinisterio da Guerra,
em 1902De Alfons) Osorio do Figueiredo, telegra.phista do 3' cla ;se da Repiuoição Geral doa
Telegraphos, idem do 320.3 de consignação
descontada em Seus vencimentos, de ma .çu
a junho de 1899, a favor do Banco Auxiliar
das Classes na Bahia.
- alinisterb dl Marinha:
Aviso n. 137, do 31 de janeiro, pagamento
de l8:059$441 a diversos, do fornecimentos a.
este ministerio, em 1904.

"Externato do C.4ym1al aiioNat-

O resultado dos exornas do proparatorios effectuados a 23 da corrente foi (.1
seguinte :
Francez - Approvados : Ilerculane Roberto do Albuquerque Lima, plenamente ;
Moysés de Olivoira Sayilo, simplesmente.
Houve quatro inhabilitados.
Latim - Approvados : Sergio Saboia. do
Mello, plenamente ; Carlos do Souza Reis,
Francisco Azevedo Dominguos e Nuno Infante Vieira da Cunha, simplesmente.
Arithmetica - Approvado plenamente
Alvaro Corrêa Bastos Junior. Houve troa
reprovados e um inhabilitado.
Geometria e trigonomotria. - Houve ires
inhabilitados,
Elementos de physica e chimica - Houvo
quatro inhabilitados e um reprovado.
Element os do historia na tural - Appro-,
vado simplesmente, Feliseerto do Carvalho.
Houve uni reprovado e um inha'dlitado.
Geographia gorai e chorographia do israzit
- Approvadm : Benjamin F..anklin do Alho,
nrmin) Estad, bacharel Eduarda F.:enoito da queima° Lima Junbr , e Calos Josú Coelho,
Gama Cerqueioa, de despeza,s de estadia plenamente ; Mario Barbosa o Lauro Affonsu
Beltrão, simpleamente. Um retirou-se.
nesta cidade.
Historio Universal especialmente do Bra-Ministeria da Fazenda - 0111clos :
zil - Approvados : Luiz Maria Gonzaga do
N. 32, do Labora,torio Nacional de Analy- Lacerda, plenamente ; Eduardo do Vascon:Jo s de 27 de janeiro, pagamento de 143$292 coitos Pederneiras e Jayme de Casd.ro BarAnonyme du Ga.; do Rio de Janeiro, bosa, simplesmente. Houve nin reprovado.
'
a Societd
gaz consumido naquelle Laboratorio no
4 3 trimestre do anno-proximo findo ;
Inti 1 an tropia americana -If.s•-•
N. 157, da Casa da Moeda, de 13 do cordo Washington ao j ornai irarfeez
rente, idem do 600$ a D. Luiza Riboiro, da cravem
L'lizformation que no ann pass :do os philanfornecimento áquella repartição, em dezem- tropos americanos
dispenderam espt ntabro ul tini ;
n ,a,mente em obras uteis ce:ca de 95 miN. 72, da Delegacia Fiscal de Sergipe, de 1h5e:s
de d 'Dors.
17 de ou!mbro de 1903, credito de 65$700
Tão
consideravel
somma fi dosigualfrionto
áquella Delegacia, para pagamento do saldo
entoe os estabelecimentos do
vencido polo soldado reformado, Rufino distribuida,
as igrejas, os hospitaes, museus,
Francisco da Paixão, durante o anno de 1899; educação,
bibliothecas, etc.
N. 109, da Delegacia do Pará, de 28 do
Do.quella importando foram consageadoa
outubro de 1904, idem de 250$ áque/Ia Dele- á educação
18.648.000 dellars. Entro os
gacia, para pagamento de congruas que dei- generosos doadores,
Sr.Caemegie °ocupa o
xou de receber o padre Francisco Manoel primeiro lagar cm oCinco
Piniontel, no decurso do agosto a dezembro ao Instituto de Pittsburg. milhões do dullaa!
do 1903.
Segue-se immediatamento o Sr. Aoaandl.
Requerimento de Antonio Moreira Coelho, Reed,
que deu doas milhões de dollars para,
pagamento de 200$, juros relativos ao pe- a construcçã.o do Instituto Reed, no Oregon;
riodo de 26 de novembro do 1903 a 26 do vem depois um beinfeitor da Universidade
novembro de 1904, de sua fiança de corre- catholica do Washington com 926 mil doltor de mercadorias.
iars o varias somrnas na importando. dA
750.000 danara para outras instittições.
Exereicios findos:
As galerias do obras do arte, os mascara,
Requerimentos:
Do Ant mio Joaquim Fernandes, mestre do etc., receberam 8.890.000 dollars ; as
linha da Estrada do Ferro Central do Brazil, igrejas, 4.800.000 dollart; 03 liospitaea,
pagamento de 654150, de gratificação a que 2.543,000 ; as bibliothects, 1.483.000, e diversas casas do caridade, 16,005.000 dolla,r3.
fez jás, em 1902;
O total das importanclas dadas pelo Sr.'
Do engenheiro Hildebrando Pompeu de
Souza Brazil, idem do 1:080$, dos alugueis Carnegio fui 20.097.500 dollars : Miss Tracy;
do predio para escriptorio da fiscalização da de Nova-York deu por tudo 5.000.000 do dolEstrktla de Ferro de 13,aturité, na cidade da lars ; Os Srs. Field, 5,000,000 do dollarã ;g,
~nal -

Domingo
-- De. T. W. Evans, de Philallelphia, 3.250.000
Sr. Amand Reed 2.000.000 ; o
.,k10111is ;
.• Sr. James J. Iii : 1, 1.500.000 dollars; o
Sr. 3. A. Wools,m, do ttost m, L200.000
nollars ; o Sr. Henry II. Oliver, de Pittsburg,
1.000.000 de (10113.; • s, assim culla) o Sr. 1112m.y
11. Reger, de Nova-Yorli.

nave r,ação do Ttliono—Os•
-aa.-goeiantes suis s os, anima.des por diversas
c3n1 P alifhs de nare,r. aç ã o alba:ui, farinaram

„ia/til/lamente uma socie,dale 4 ine tem por fim
estudai e preparar as meios de tornar na"regavol por leave 35 de grande ten dagem o
Ithena, desde Straslairg ) até Basiléia, primeira e dnpoi s , do Basiléa até. o 1a , o de
Constança.
A experiencia tam mostr ; • a, que durante
mais de 150 dias n) anilo, é passiva! a nave/f açã o no Rheno, para os barcos de mui )5 do
1.500 toneladas Pntre Roer lam e
Antuerpia. Tem-se calculada, além disso,
nue, regularizan flo-ga o nivel do lago de
Constança, angmentar-.m-b ia do 200 111)31,l03
cubico; por sanindo o volume de avia do
e se prolongaria por uma centena do
dias a sua navegabilida lo. Toraar-u-hia
praticarei todo o anuo par me:o de um • udicioso emprego das aguas de ons• ro, 1.1gos
„saissos. Quanto á parte Basilé :-Constança,
as difficuldades sã.) resultada apen ti 40 obataculas arti (leiam ;
) natas, estaca ias, e :-,se
As quedas d ) Rim:13nm Sehanousapadem
ze tornar faeihn n e navegave1s.

Salada, do ctit rys.:aavt.liorn —
Es !.4 fazendo actualmente furor na Inzlater..a
e.33 acepipe.
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livros do real utilidade O de tão patriotico.s fundos publicas, movimento da Bolsa, ba,-.
intuitos; esperanlo que nu seja o ultimo lanças bancarias, avisar e aumfficlos.
•
nesle. genro para o comp:Mo eJnbeeirrient o Gazeta. Medica da Bailia Vol. XXXVI —
das iminausas riquezas dos nnsos belloquâo dez 31nbfa 193-1, n. 0. Traz excellentes ai'deseenliec:dos sartões.
figos, ciastantos do seguinte suminaria
Boletim do Masca Gceldi de Historia AaticDe. Anima' J. da Silva.-- Estudo batanico
rol e Ethilographia (Museu Parit-e ase) — di ca.tuaba.
Vol. IV, n3. 1, 2 c3. 2 vols. em 8' C.)111 611
Dr. Pacifico Pereira. —Esgotos da Bahia.
pags. nitidamenta impre;sa,s na typographia
Path dogia Historie% Brazileirzt — Moio;e encadernação do Insti'ait) Latira Sadré tia; do valia da Amazonas, cana ann3taç3es
Belém, Para, c nat end.) numerosas gra.vur s do Dr. Silv Lima.
elucida,'" vas d )s importantes artigos do 3 Revistas e Analyse-s. — Odilon 111artin sabias profe.ssares Drs. E Gceldi, G.Ilagmann M . 3 r,119 lo ger:1 de tratamento dos enveneuaJ. 'Inbar, P. Ilennenigs o Theador Koch.
men tas a41.1(103.
E' esta, uma publicação que demonstra aos
1113(IIC unem(); novos — A exo hino..
centras civilizados e seientista3 o quantojá
M3dic:na Pratica — i.S9CiLIÇ3.33 medicatornos caminhado O) terreno das scienclas mento ai O t antipyeina.
nittnraes e ethnogra,phicas.
Bolotirn De mograpltico.
Sentimos que em urna breve naticla de
Permutas,
reseulia, na tenhamos O ens:j) de deerazada.—Ilebdornada pio catholico.Ann o Ti
moli g rar tolo o nos;o verda leir 1 apreço por N. 13. Coatéin excellentes artigos de pro)333e trahalho e os que o teein prece lido e paganda religiosa.
que tant) teem ele.vad) na estran ;oiro o niTile Reuiew.—Vol. VIII february
vel iii irai e inteilectnal do noss, paiz.
21 n. 3. Traz bons escriptos sobre o 110533
Boletim 'mensal do 05serccz!orio do Rio de esznot :re,lo e copiosos dados cstatistic se.
Janeiro— Julho a setembro, rol. 1, in
Le D, y!sii 25' annae, mi. L017, contém o
do 118 pa'zs., conten1) o sogitinte. 81111111a da: isrLmi:V;i3 summario
Remiu .3 das observaeões mietear dozicas
N Are C mrrier de Rio — C )ntlit de juris1' d tas n )4 Estados de: Amazona; (Malaas), dicti ia —Los 1tib1 sses de Ia justice —Li
Ceara (Quixeramobitn), Para,byba do Norte, wlitique extérieure do Brasil —L'amba3;ade
Pernambuco , Minas G eraCS (Barba.cona 1, de Washin zton — Bilan s do Ia Banque .16
Mimas Gerae; Pin/. do Féral, Pal-.113 t (Ou 'i- la Républiqu-3.
tyb:). Obseirva.ç5es meteorologia:as feitas nas
Eeli t (13 partant.
meus do julho, agosto e setembr i no ObseePlata-Pacifique — République Ar,gen
vat 1do do Rio do Janeiro. Se-viço da bora. Chili—Equateur—Venezuel 1.
&telim, trimensal dos trabalhas ercutados
Les Etats Brésiliens : District fédéral —
no Laboratorio Nacional de Analves durant, 3 Parit—Ria 4 lo Janeiro.
Rov
os inezes d 3 janeiro a março de 193 . 1, I vol.
,
: Medulado Paria
in 8' cora 72 pag•s.
Landms, Rio de Janeiro.
R.a3isat Po.!yteclinim„ 01',TL3 , I0 GPC311Vri
CO)1111.10reinle.
Polytf3C1IlliC). 8. Paul), jan;i) (1.) Pj05,
maritime.
n. 2.
Avis finaniers :
de ia Banque dó
E' unia interessante
Tio la Republique Ou Brésil.
hame t a sua itInsW.) redacção, eempos'a dos

Nas mais distintas casas de, Landres., é
moda coibi:ar, entre a; flore; de que a mo :a
está coberta, alguns cilrysianthemi), dos
\naiores e mais belfo; que se passam ohter.
Ao assada, o mira= 1 e., c)!Ite os melhores
exemplares dessa flor tão japonaza, de i n- Sm. II, Junior, R. Pinheiro Lima,
tha-os em una s da leira, junta:1113;1Zr) com Alex. Albuquerque, Gabr;ol Dias, J. Costa,
algumas petalias de rasa e viohas, derrama- Islargites, A. Nae Irata e A41..iuno Gonlin.
Libes por cima azeite e vinalre, meus-elo-as
Contém o seguinte importante sunin
:
O papel, Dr. Angu i. e C, da Silva Tolhes
E s c Aliern-e de, preferenaia, para es ;a ori- leite do en,;•enharia.
ginal Rala,1 ,1, 05 eltryS ; t11;bein )3 brancas
Aroliitec diria: A villa Fiava) 1.7e/13 Dr, A.
denominados Di plifeza Satl‘ erland e que me- To/e.1.), engeolteira.a,robitne",o.
dem, pelo ra m os, 30 panegadas di cireamO problema de
\vton,
d)
furencia.
CUP.3) de enzealleir ); civis,
A safada de chris 1.ntl: em as, que é m
EdifIelos -co:nmelYiae3, Reuna Sims
- 19aboro3a e perfuniada, lombra, para mais Mau-), dos cursos do engenheiros civis o
no, o gosta sd) csparo.
architeet,
Porspeetiva linear (nau tintiar,:ão), Pujai Ju— Recebe:nas o aTra,/..3- nidr, O )s curses de engienheiros civis e arreenm :
cliiteetos.
o ICio de Janeiro no Piaully pao interior
Fruo .as e trigo ifials, Oscar L3fgran, do
sio paiz—LnpressJes de viagem—pelo Dr. No- cif
d; engenheiros a.granomas.
gueira Paranaaná. 1 vol. de 213 pags, ni tiEstudo das 11/1Crii13 CS.1013C13.ei á alimen41a,;pento impressas na no si Imprensa Na- tação dos vegetaes, T. L. da Almeida Cacional, c nu numerosas e bellas eitainpas, margo, da cario lo engenhe:ros azronarnaL
saeresent Indo os editicios e os legares mais
A agua da Tieté, analyse cliimica
importantes pez: nua: idos pelo autor.
Carlos N. R :bello, lente de engeolia?ia.
Contém os seguin'es capitulo), em qu3
2"ão em linguagem fluente e poeticia doslicCisLm Contnavcial e Financeiro, anue XI,
criptas as bellezas naatraes e as riqa :za,s n. 191—Traz cano ) smpl'e, artigos inn»rnue pullulam pelo interior do mio si afortu- tante; e variados, conneme o seguiu ,e suainada paiz, demanstra rido ao mesmo tempo a mario
necessidade do seu povoamento.
O credita nacional, o tr,!st da pleas.,pliora,
B diia de Guanabara a SabaM; de Sa- Rio Gran.le lo Sii1,empre4into de 21.000.000,
Ixerct a nimoully de Pira pira, De Pimpom
arrendament) de estradas de ferro, propacidade da È«rra do Rio Grande, Da cidade da g anda de café, Estado de Pernambuco, can• A'arra ri Villa do Coerente; Eccars(7o pelos nru- ferencia assacai : e:1 . a, .vinliss engarrafadas,
ltnipios do Ga. reale e Paraaagad; Do Corrente
)1!Içrt ) acertada., sociedade c atliarinense de
tbrniosi,140; Do Riosialio es cidade de Fio- aarictiltura, Estado do Ceará, reforma adrian`o
sninistrativa, viajantes americanas, Estado
Sernimos que, pela escassez dó espaço, niia do Minas Geraes, impostos de consumo, o
- -tenhamos enseje de reprOchzir alguns de 543113 mui) ) da Balia, sucção aigricola, a.exp?riodasaLear n:, triando o valor da obra: posiç:ia crn Pelotas, ti caf)1, :o imposr1 pautlo illustrado sona4or -piaubyesse, que veio lista, secçai) de se g uros, registro deAncen-,
traze.r á) pro arias ?c/tens patrias um sUbsi, 'lios, notícias dos Estados, Varias informaeg iffjportante i. priNeWtgagte ¡atino a
cm, sectgó . cinunerc.ial, mareado Se

••nn••••nn•

Sala Cl Com'', da, 3Iisoricordia.
— O 111)ViillT1t0 (.10 1 lo q)i tal da Santa Casa, dar

Miseeicordfa, dos lio:pie:o; de Nossa Sanhoeu,
da Simule, de S. João Baptista, de Nossa se.
nhora do Saceorro e do Nossa Senhora dit9
O )i . e • eal C ase adura foi, no dia 22 do corrente,
o soga:ate:
NcL:i0,ift
EstraPgs. Total

**
Entraram
S ahirana
Falleceram
Existem

855
21
5
811

567
27
21
2
533

1,423
53
45
7
.1. 421

O movimento da sala do banco e do.; consultorios pablicas foi, no ii1.3fill0 dia, do 593
consultantes para 03 que; se aviaram 591
receitas.
Fizeram-se 11 obtura.033 de dentes.
—No dia 23:
Nacionacs Estrangs. Tutat

Existam
Entraram
Saliiram

Falleeeram
Existem

1,424
33

856
21
23

568
14
10

10

5

15

850

562

1.412'

35

O movimenta da sala do banco e dos consultorios publicas foi, nó Mesmo dia, de 357
consulta.ntes, para' 03 quaes se-aviarani 491
receitas. •••
-•.
••
• Fizeram-w 24 extraeOos de deato3„
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Correio - Esta repartição expedirá
Inalas pelos seguintes paquotes
Hoje : • .
Pelo Rio Amazonas, Ima Pernambuco,
S. Vicente e Genova, recebendo impressos até ás 9' horas da manhã, cartas para o
interior até ás 9 1/2, ditai com parte duplo
e para o exterior até ás 10.
Pelo Esperança, para Bahia e Ara.calal,
recebendo imprwsos até ás 5 horas da manhã, cartas para o interior até ás 5 1/2 e ditas com porto duplo até, ás G.
Pelo Matatua, para Teneriffe, Plymouth e
LOative g , recebendo impressos até ás 7 horas
da manhã, cartas para o exterior até as 8.
Pelo Canning, para Santos, recebendo irnwezsps até ás 11 horas da manhã, car .a,spara.
o interior até ás 111/2, dias com porto duplo atd ás 12 o objectos para registrar até
ás 10
Polo Tia:ar/soa, para Santos, recebendo impres.sos até ás 11 horas da Inania, cartas para
o interior até ás 111/2, ditas com porto
duplo até ás 12 e objectas para registrar até
ás 10.
Pelo Carioca, para Rio Grande, Pelotas e
Porto Alegre, recebendo impressos até ás 11
horas da manhã, cartas para o interior atê

Fevereiro - 19' 5 102,9

ás 111/2 e ditas com porte duplo até ás 12
c °Motos para registrar até 113 10.
- Amanhã
Pelo Maryclalena, para Rio da Prata, Matto
Grosso e Paraguay, recebendo impressos até
ás 2 horas da tarde, cartas para o interior
até ás 2 1/2, ditas com porte duplo e para
o exterior até ás i e objec:os para registrar
até á 1.
Pelo RdUmberto, para Santos, Rio da Prata,
Matto Grosso e Para2uay, recebendo impressos até ás 9 horas da manhã, c trtas para o
interior alé ás 9 1/2, ditas com parta dupla
e para o exterior até ás 10 e objectos para
registrar até ás G da tarde de ho:e.
Pelo Itaipava para 03 portos do sul, recebendo imane ssos até ás 11 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 111/2, ditas com
porta duplo até ás 12 e objectos para registrar até ás 10,
Pelo Ilatiba, para Rio Grande, Pelatas e
Porta Ateve, recebendo impressos até ás
11 horas da manhã, cartas para o interior
até ás 111/2, ditas com porto duplo até
ás 12 e objectos para registrar até ás 10.
Pelo Ao (es, para Teneriffe, Plymouth e
Londres, recebendo impressos até ás O horas
da manhã, cartas para o exterior até ás 10
e objectos para registrar até ás G da tarde
de hoje.

Pelo Urano, para Santos, recebendo fmpressos até ás 8 horas da manhã, cartas para
o interior até ás 8 1/2, ditas com porto duplo até ás 9 e objectos para, registrar até
G da tarde de hoje.
Nota - Saquas para Portugal o vales postaes para o interior, nos dias uteis, até ás
2 1/2 horas da tarde.
- Recebimento do encommeadas para
Portu gal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
das 10 horas da manhã ás 3 da tarde, até a
yespera da partida dos paquetes que se dostinarem a Lisboa, exceptuando os da Compagnie Messageries Mariiimes ; e entrega,
tambom nos mesmos dias, das 10 da manhã
ás 2 da tarde.
Obituario- Sepultaram-se, no dia
da fevereiro de 1905, 52 poSSoas, sendo:
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30

Do sexo masculino
Do sexo feminina

o

Phenomenos diversos,

tO

Direcção

Nuvens

ot,
cx.

'
i li. In
4 It. tu
7 It. In
10 Ia. In

758,2
757,7
758,3
759.1

Á li. t

757.7

7 h. t
10 li. t
Medias

23.5
23.3

23,7
2:5,4
20.3

20.0
20.3
19.9

93
96
91

0.0

80
81
83
83

5.5
8.3
0.0
3.6

80.0

2.5

758.2
759.4

25.8
25m
24.5

758.35

29.G9

19.88

758,0

$I

10.6

20.4
20.!
19.7
19.0

0.0
0.0
2.4
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Nulla

1.0
1.0
t .0
0.6
0.4
0.6
0.9
0.8

Nana
SE

SE
SSE
Nulla
ESE

I:N. N
ICS. N
E :N7 . N
CK. K. KN
K. KN
CE. K. KN
CIC. ICN
la. KN

0.8

Temperatura : maxima. á 1 h. 1/4. 26%9 ; minitna, ás 4 h- 23 . ,0.- Evaporação em 24 horas. 1,4.- Ozono : ás 7 It. ai.. 1; ás 7 h. a., .•
Chuva cahida: ás 7 h. da manha, 30 .1 / m ,83; ás 7 h. da noite, 1 0, ,07.- Total em 24 horas, 31 111 ,,.. ,00.- Horas do insolação, 7 11'. 20 tu.
MEL

Oly3orvatorio cio Rio do Janeiro - Boletim meteorologico- Dia 24 do fevereiro de 1903.
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Directoria do Motoorolog ia, da . Marinha - Repartição da Carta Maritinla - .Re,sumo meteorologico

Inagnetieo . do dia 24 do fevereiro do 1905 (sexta-feir

1).

Observações feitas uma
em 24 horas
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OCCURRENCi ,s-Trovejou ao N de 16 n. 30 m. (4 li. 30 m. D.) al. as 13 h. (6 h. p.).
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Resultados magneticos da Estação Central-Não houve observação por ser domingo-Capital Federal, 25 de fevereiro de 1905.
Observações metcorolog. icas
simultaneas.-A Oh. m. da G reenich
sv ou 9 il. 07 i nIn
. a E.do RioO
O

Vento

o

G.
o

Estações

Belém

Nebulosidade

mim

in/in

o
o

Metais.°

o

o

010

mim/tu

S.*Luiz
•
--•n••
Patnahyba
Incerto
Quasi limpo
ENE Fraco
- - Bom
Nev. tenue
.. 762.09 20.8 22.63 73.0 Quasi nublado Muito bom
Fortaleza
Muito bom 31.0 26.2 28.70
SE
Fresco
763.50 28.9 21.31 72.1 Meio nublado
Natal
Sombrio
Nev. tenue baixo SSE Muito fraco Variarei 30.5 2(3 . 2 23.35
--- Nublado
- - Parahyba
E
Fraco
Bom
Incerto
Chuviscos
763.08 28.0 19.31 68.8 Nublado
Variarei 29.2 26.0 27.60 4441
Recife
Regular
SE
Incerto
Nov. tenue alto
Joazeiro
--- Nublado
Bom
E
Regular
Mamo
Incerto
761.45 27.8 20.21 73.0 Meio nublado
Aracaju
Fresco
Variarei 28.42-7
5.8 22 ;10
Bom
Nev. tenue baixo ESE
Ondina (Bahia).... 764.10 2).8 22.63 73.0 Quasi nublado Muito claro
Muito bom 31.0 23.2
ESE Fresco
S. Salvador
_
767.52 23.6 21.99 8.1.8 Qua , i nublado
Cuy:,1,;(a
23355...082 21t25) . . 956 223 704.. 5225g
.n11,
Calma
Bom
Bom
705.50 29.0 19.09 64.0 Quasi nublado muito bom
Vietoria
_
Calma
Bom
768.30 22.0 17.19 87.6 Nublado
Juiz do Figa
Calma
I
13oin
27.8 23.2 25.50
736.00 20.7 20.51 79.0 Quasi nublado
Bom
n41,
Capital
NNE Aragens
Bom
27,2 10.4 23.30
700.15 22.4 15.92 79.0 Meio nublado
Bom
S. Paulo
E
Aragem
Incerto
705.58 20.0 20.95 84.0 Quasi nublado
Santos
NE
Aragens Muito bons 32.2 228
3 : 0 2 z37:G0
40
Incerto
705.50 22.1 18.51 91.0 Nublado
Paranaguá
Pessimo 28.0 2
SSW Aragens
Incerto
Chuviscos
0
2
3
.
0
282..5100
34..02 217
Curityba.... ..... 768.05 16.8 13.77 98.0 Nublado
SSE Muito fraco Variarei 27
Incerto
763.00 23.0 17.27 83.0 Meio nublado
Assuncion (x)
I
Calma
704.70 24.0 17.20 69.0 Meio nublado
20
0
28.00
Posadas ( v)
36.
0
4
Aragem
S
1
60 13- .00
24:00
Florianopolis
760.05 21.8 15.27 78.4 Quasi nublado
3.3
2 ..117.7
2 2 ..32;5
Bafagem
incerto
SE
Bom
Corrientes (x)
Itaqui..
762.49 22.7 15.73 76.5 Quasi nublado
Bom
Aragem
E
Nov. tenue baixo
Sombrio
P,prto Alegre
11 .. 4 11 9 ... 4 22.100
762.98 22.5 16.03 79.1 Meio nublado
ENE Fraco
Bom
Rio Çrande
Bom
n M
MM
t
Regular
Cordoba
761.00 20.0 14.13 81.0 Meio nublado
N
Rozario(x).
t
7d3.30 24.0 11.69 53.0 Quasi limpo
Regular
N
4
'
1
,(2) 1 3 . (0)0 ES
t
-its0.1,0,23.0 11.37 58.0
Idendoza (x)
Limpo
SE Aragem
27.0 18.0 22.50
Bom
Aragem
Buenos Aires (x)
16,3.03121.0 15.12 82.0 Quasi limpo
E
Bom
10M
Identevidéo
762.10'21.3 13.50 72.0 Meio nublado
N Muito duro M. variava] 22.7 17.2 19.95 n01
Ameaçador
I
NOTA ao meio dia - Na Capital o te npo se conservará variarei.- Em Santos chuviscou hontem á tarde. - Em Paranaguá durante o dia
de hontem chuveu a intervallos chuvendo continuadamente durante a noite e em parte da • manhã de hoje.
As observações com este signal (x) são de 1/ontens.- ANISO - As notas de previsãtl do tempo são válidas durante as 24 horas seguintes,
a contar da hora indicada no mappa. - AN ás 2 h. e 30 m. p. não se recebeu mais teletramma algum.
•
•
•
•
•

•
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EDITAES E AVISOS

Julio A. de Luna Freire.

nxternato 10 Gymuasio
Nacional
D3 ordem do Sr. director

5.532:113 $911

Em papel..
Em ouro,

211:3US5 ç

77:489$393

291:855$937

Direc toria, da Contabilidado da Secretaria
de Estado da Justiça e Nogocios Intarioaes,
17 de fevaroiro do 1905.—No impedimento do
director geral, Rodriyues Barbosa,
(•

5.82fl:9G9$848
Etu igual periodo de INL

4.9i5:423$139

Volicia -do District° Federal

O De. JUii0 AtUll'0. 0 de Lima Fecha), 20 delegado auxiliar nasta Capital Fe.lera,), etc.;
Faz sa ller que, Dos Ires dias do carnaval as
Renda do dia 25 de fevereiro dc 005
sociedad ,s, grup is e e trdae; carna.valesa
19:802$715 deVerãO observar em SM; iainerarios as dasInterior
ionaçies de ;Ma e confra-wYo das ruas abaixo,
Consumo :
de modo a evitar encontroa e em‘taraçoa
2:oonv.no
pas'ia0111. de 3 respectivos preatitoa.
Fumo... .....
5:679$ n300
Tinidas .....
Assim são considerada s subidas as seguinte
27:N10.000
ruas: Cienoral Camara e do Hospicio. da rua
Phosphoros
2:7125)00
..
Primairo de Març) á praça da Ile;mblica; rua
Cal :ado
1:259$000
:Vehs •
d Ouvid r,da rua Primeir ) de Marça á praça
282000
Perfumarias...
C u. atol Tamarindo; rua do Thottaada praça
C ta inal Tamarindo á orca, Tiradentes ; rua,
Especialidades
. pila rmacett
da Asaambléa, da de Primeiro de Março ao
20V00
•ozo da Carioca ; rua da carioca, do largo
tical;
229$soa
da Cariaea, á praça Ticadentes ; rua VisVinagre
1: 00e$C00
e mita do Rio Branco, da praça Tira,dentes á
Conservas
0485000
Cartas dejogar
praça da Republica rua da Uruauayana,
4 :720t000
rua da Prainha ao largo
da Sé, d la,ago
Cliapáos
'
10:0005000
Caaa oca ao largo da Sa ; rua O nç tIVO3
nocidos
6:5105000
50:293$450 da rua do R ositrio ao larao di. Cariaca • rua
Registro
•
da. Quaanda, da rua de S. Beato á de São
Josj.
lEstraordinaria
(5$000
Deposito
Descida
Renda com applicação ()rapo.
S.
Pe Io e Alfandoga, da praça da Repu10:008$605
ciai
blica a Primeiro de alaaç ; Se ,c da Setem200:8145111 bro, da. pana Tira,dentes Primeiro de
Março ; rua da Canstituiçao, da praça da
Bonda doa dias 1 a 23 do feRepublie.a, á praça Tiradentes ; rua dos ()a2.200:548$864
vereiro do 1905
vives, da do S. Joaé ao largo de Santa
nincanunonu DO nio

DE JANEIRO

Rita.
Outrosim, as que demandarem da praça
1.525:793.1.937
Tirahntes a rua N133111 . 113 do Rio Branco,
devem panar pela frente do Io•rby e Thoatro
83.1:500$038. t ile Sã, JOU'. O as que demandarem a Mesma
a

2.407:304975
Emigual periodo de 1004„

Diirdença para mais,

faço publico„

para conhecimento das interes ,a los que„
desOt data ata ao dia, 28 do correu o, ha.
inscripçõea para exames do pariuguez e
arMinetaca para 03 candidatos que dc\s'ojarem habilitar-se ao coneur;o para provb.mento dos togares do escrivão.
S tcretaria do Extornato do G ymnasicsNacionol, 22 de favoreiro di 1005.— Pallt
Tavares, secretario.

lExtornato vlo Cryrrancesio.
Nacionti.1

RENDAS- PUBLICAS

Idem do dia 25:

1031-

praça Tiradontes o quizerem tomar a • raiN
Sete de Se i;einbro, devem passar pela Nato
da. Secretaria da Justiça.
Pela rua do Espirito Santo só devemn
Ministerio da Justiça o
traniitar as que viciem da rua do Senado.
Nog• ocios terio•os
As determinaçijea do preiente edital deve•
rão soe estrictatnento observadas, sob pena
DIRECTORIA DA CONTABILIDADE
dosar im media kamen te cassada a licença avo
infractores o impedido o trandto de smij
Concurso para o preenchimento do dou: togares prestito
de 30 oflicial
E para constar mandei pas , ar o presente,
que assigin, e será publicado diariameats
De ordem do Sr. Ministro, fica propinado pela imprensa.
até o dia 28 de fevereiro do correcto atino,
Rio do Janeiro, 25 de fevereiro do 1905.
inclusive, o prazo da inscripao para o con- E eu, Numa do Azevedo Vieira., subscrevi.—
.
•

1. Machado & Comp., estabeleci .loa com
commercio do perfumarias á rua do Thea,tro
n. 23, apresentam a sua marca a qual é
cunsistonto em deus rectangulos, sondo um
maior e outro menor ; manor, na parto
inferior, Icem-se as palavras : Segredo das
engommadeiras, o no segundo maior, os
dizerea : Especial sabao para dar Brilho aos
engommados. A referida marca sor: gravada no sabia, e em rotuloa que cantiver os curso a que, na conformidade dos arts.
meamos, podendo variar em cores e diman- o 8° do regulamento annexo ao decreto
sãos. Sobro uma estampilha de 300 réia. n. 3.191, do O do janeiro do 1899, se tem do
tio de Janeiro, 17 do nivembro de 1004.- proceder, afim do preencher deus legares do
oficial desta Secretaria de Estado,
1. Machado & Comp.
A' inscripção serão admittidos os candiApresontada na secretaria da Junta Com- datos que, mediante requerimento e;cripto
morcial da Capital Fede,ral ás 2 horas da tardo do proprio punho e dirigido ao director, pro
de 17 do novembro de 1001.— O secretario, varom ter a idade de 18 annos, paio menos, e
Cesar de Oliveira.
bom proecainunto moral e social.
O 80,2:1111(10 requisito, quando não se tratar
Registrada sob n. 4.195, por dmpacho
de
candidato que já exerça funcçãO publica,
Junta Commorcial, em sessão de hoje. Pagou
no primeiro exemplar 0G00 do sollo por es- prova-se com attestado do delegado de policia
tampilhas. Rio do Janeiro, 20 de janeiro de da respectiva ciacimiscripção, ou do duas
pooaaaa de ¡loteria consideração social, affir1595.— O secretario, Cesar do Olio:qra.
mando todo3, de modo positivo, o bom procedimento do candidato.
Obieavados 03 preceitos de que dependo a
inscripção, esta pudorá ser feita por procurador, no caso de impedimento do candidato.
As provas no concurso serão escriptas o
ora es e versarão sobre as seguintes maiorias:
ALVANDZOA D3 RIO DE JANEIRO
linguaa portu g ueza, franceza e Maleza, arithmotica, geographia geral e histoala (1,,)
Renda dos (lias 1 a 23 de
fevereiro do 1905

19os

EXAMES DE PnEPARATORIOS

Terça-feira, 21 do corrente. ás Intonati
sorão chamados neste extornato, á rua kW
recital Fliriana, os saguin ;.es examinaudesz
Latida.
(Curso do medicina e direito)—Os chamados

para o dia 25
1 Fre 'crie° Carlos Eyor •

2 Bento TMiJilero da Rocha,.
3

iro It. Jos3 1Zodri2ties.

4 Felis Furtado do Mei:dança.
5 Mar.o Sarmento de Sá.
OFranci;co de Paula LaceMa ds Almeidt
Junior,
7 Martina Francisco Bueno de Andrala.
8 Lino do Alva rn Thuinaz.
de Souza Pinto.
9 Acacio Ara
10 Alvaro Alves do Macedo.
11 José M
do Caatro Novos.
No'sm Dunliant.
13 João Rezende Concoição.••
Historia geral, especial do Brasa
(Curso de direito)
1 Sylvio Machad).
o
2 Paulo Coelho do Almeida.
3 Luiz Novaes Castelo Branco.
4 Adolpit Jacome M Min; Pereira rilho.
5 Alva"o de Souza Macedo.
•
O Alberto do; Santo Carvallo).
7 Sebastião To ;'e de Al vareis ga.
8 Ern-sto Mondonça de Carvalho Borgen
9 Jo:é Don udio Blois Ansiar.
Arithmetica c algJbea
(
1 Olavo Tostes.
2 Arnulpho lIanus Caiado.

3 Julio Pinto Brandão.

•
4 Anuindo Paes de Barros.
5 João de Sequeira Dias Sobriaho,
6 Cessar Josa Carneiro.
7 .Arininio de Moraes.
8 Abovor Carlos Mottaão?
9 Alexandre Dias.
Physiea e chimica
(Medicina)
• 1 Joaquim Martins Viçg'.'N.

2 Eduardo Janscii,

•
•

o
•
•

t•
a

103:-2,
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1 Outrosim, foi ), não tendo sido concedida
3 Va.ientim Ferreira da Casta.
' em 1904 a subvenção animal do 500, estale4 Sergio Saboia de Mello.
lecida para o curso do trompa, a inscripçã5
5 Felippe Balbi.
para a mesma se effectua,aá de 1 a 15 do
6 Antonio José MolVeiro.
7 Rodolpha do Azevedo Marques.
referido noz de maaç s do accardo cosa o
•
8 Annibal Viriato do Azevedo.
art. 99.
9 Emmanuel de Carvalho Cardas°.
03 alumnos do 1901 pularão, (tudo já,
pe
lir as respectivas guias para pagam mio
do
Brazi)
)
Geographia geral (espacial mente
de matricula o o Ti; souro Federal, excepto os
( Medicina )
que dependerem de exames.
Secretaria do Instituto Nacioul de Mu1 Maloel Francisco Carréa Leal Nato.
sica, 1 .1 de fevereiro da 1905.-0 secretario,
2 Miguel da Med :iras Almeida.
Arthur Tolentino dt Cosia
3 Artair Ferreira Cardoso de Souza.
4 Luiz de Drum n ond.
5 Zacarias Josá do Araujo,
Museu Nacional
6 Ernesto Seabra Muniz.
7 Elyseu Guilherme da Silva Junior.
CONCURSO
8 Ilerbert de Aguiar Romera.
De
ordam
da
Sr.
director, faço publico
9 Everaldo Luiz Fernandes.
011a, por espaço de quatro mexes, a mitar
de lmoe, se acha abaria nesta secretaria
Historia natural
a inscripçã.o para o concurso ao provimento
(Curso da Escola, Palytechnica)
do cargo do assistente da secção de authropologia, etimologia, o archeologia. do Museu
JOã3 Pereira Pinto Gaivão.
2 Adolpho Mures de los Rias
de Nacional.
O concurso constará de dissertação escripta
•
Quadra.
3 Paulo Emilio de Oiivoira.
e oral o do prova pratica sobro ponto; tirados á sorte, de accordo com o programou,
4 Anthera de Ca.stra So
5 Antonio Joaquim Peixoto do Castra préviamente orga.niza.do pela congregação
Junior.
o approvado pelo Sr. Ministro.
São requisitos necessario3 para a admissão
G Clodoveu Celeitino Gomas.
•7 Francisco de Sá. Lesa.
ao concurso:
8 Arthur Corrêa Li 4:(3.
1 0, a qualidade de cidadão brazileiro
20 , moralidade provada em folha cor9 llugo Leal Netto do; Reis.
rida.
Geometria plana
A prova escripta constará de um ponto
tirado á sorte e durará ires horas, durante
(Curso da odontologia)
(pules 03 candidatos se conservarão dos1 Antonio Luiz Casar de Andrade Duque as
acompanhados de pessoas estranhas, de livros
Estradia.
OU de notas.
2 Emilio de Oliveira.
Esta prova, prestada na presença da com3 Josõ Allino Coelho.
misão examinadora, será lida perante todos
4 Octavio Kozsma do Souza.
03 membros da congregação pelo candidato,
5 0!avo Manhães Barreto.
sob a inspecção dos outros ou do um mem6 Dermeval Peixoto.
bro da congregação, caso haja um á can7 Joaquim Ferreira da Costa.
didato.
8 Antniio Jansen Tavares.
A exposição oral será publica, durará uma
O Naaciso da Silva R osa.
hora e constará de um assumpto impomianto
France.:
sobre qualquer das maiorias comprohendidas
na respectiva secção o tirado á sorte, com
(Curso da Escola Nave.1)
duas horas de antecedencia.
1 Jarma Marques de Oliveira.
As provas praticas serão feitas de con• Raul Lobato Ayres.
formidade com as disposições estabelecidas
3 Agenor Vianna do Castra.
nos programmas especiaes.
4,, Carlos Gabri 1 de Carvalho.
Satisfeitas as formalidades do concurso, a
5.Bemardino.Candsdo da Carvalho.
congregação procederá á votação, por escru6 Noredino Camara Alves ala. Silva.
tino secreto, sobre a capacidade de cada
7 Francisco Carvalho,
candidato, considerando-so excluido:, desde
8 Alarido Airoso.
logo, os que não obtiverem dous terços da
O Octavio da Cunha Bastas.
votação total.
10 C•valda Teixeira Novaes.
Em seguida, e da mesma ninou, far-se-ha
11 lIeL,or Varady.
a classificação por ordem de merecimento dos
12 Casar Augusta do 3 Santas Dias.
candidatos não excluidos.
Os ediamin iodos de aridnuesica devem
Canelo ida a votação e cru acto successivo,
trazer •taboa3 de lagaritlimos,
a congregação organizará a lista dos candiSecretaria do Externato do Gymnasio Na- dato aceeitos e clas:i ficados, non (brim o disno artigo precedente, afim do sor aprecional, 25 de fevereiro do 1905. — Parlo Ta- posto
sentada com a proposta do candidato que julvares, sscretario.
gar preferivel.
O director enviará ao Ministro, com a proInstituto Náicional do Musica, posta dos candidatos, copias das actas do
processo do concurso o as provas escriptass,
MATRICULA, SUI3VENÇXO ANNUAL
bem como uma informação minuciosa sobre
todas as circurnstancias occ,orrida,s, com nauDe ordem do Sr. director, faço publico nicação especial do modo por que se condunue, na 'broa do art. 105 do regulamento, ziram os candidatos nos actos do concurso,
lesiva aberta, na secrataria deste instituto, do seu prod-id imoto moral, das suas habiliide 15 ciorraniva mez a 15 da março vin- tações scientificas, dos seus trabalhos imdouro, a iha,iwicula, para a admissão.
pressos e dos serviços que tenham prestado
O candidato deN'erá, juntais ao requeri- ao Estado.
Serão preferidos. em igualdade do condijuento :
ções, os concorrentes que já pertencueln
- 10, certidão do idade ;
quadro dos empregados do Museu.
20, attestado de vo,ccina ;
3°, attestado que prove ter conhecimento
Secretaria do Museu Nacional, 24 devia,sufficiente da lingua nacional o noções do zembro do 1901. —aliranda Ribeiro, sureL.,arithinetica, atd fra,c0c3,
tuia,
Á'

Directoria, Geral do Sapudo
Publica •
De ordem do Sr. Dr. director geral de &tudo
Pob:ica, convido os proprietarlos. arrendatario s ou seus procuradoras, dos prodios abaixa
mencionados, a cot/m atracarem nesta directoria, dentro do prazo de 10 dias, contados
(lega data, afim do toinardn conhecimento
das intimações quo lhes eivam lbitas peio
inspectoa sanitario da zona 0111 qUO se acham
situados os raiei-idos predios, sob as penas d,4
lei
Rua José Bonifacio n,
Rua José d. s Reis n. 49.
Rua Vinte e Quatro de Maio n. 85.
Rua do João Rodrigues 113, 1 a 18 (Avenida).
Secretaria da Directoria Geral do Saudei
Publica, Rio de Janeiro, 16 do fovereiro de
1905.—Polo secretario, M. Pragana, le 091.
(.
ilEbiroc toria

Goral do Saudo
Publica

De ordem do Sr. Dr. director geral, rLÇ)
publico, para os devidos elfeit os, que, a partir desta (lata, n anhuma fossa, ou sumidouro, paderá s r construida nas zonas fleAvidas do rede do esgotos, sem prévia
autorização das delegacias da saude, (pie,
de aceord ) com o art. 124 do ragulamen:o
sanitario vigente, fornecerão o plano adoptado por esta directoria geral para taes
con strucções.
Declara, outro3im, de ordem do mesmo.
Sr. Dr. director geral, que fica proroga,do,
por 90 dias, o prazo para habitabilidada
do; pradios receei construidos, que ainda nã,a
tiverem adop'o, lo a instalia.ção indicada por
esta directoria geral, para purificação das
aguas do esgoto.
Soer daria da Directoria Gorai do SaudePublica, 17 de fevereiro de 1905.—Pelo s
cretario, Olympia de .Niemoyer, cheib da
s ;cção.
MEM

Directoria Gorai do Saudo
Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral do
Sande Publica, convido os proprietarlos,
arrendatarios, ou seus procuradores, dos predios abaixo mencionados a comparecerem
nesta directoria, dentro do prazo de dez dias,
contados desta data, afim do tomarem conhecimento das intimações que lhos foram feitas pelo inspector sa,nitario da zona oro que
se acham situados os referidos predios, saia
as penas da lei
Rua da Candelaria n. 50.
Rua Barão de S. Felix n. 125.Secretaria da Directoria Geral do Smola
Publica, 18 do fevorairo de 1905.—Pelo secretario, Olimpio de Ntemeger, chefe do secção.,
Directovia ova,'

PublicA,

ao

Sana°

Da ordem do Sr. Dr. director geral dor
Sande Publica, convido os propriota.rios, arrendatarios ou seus procuradores, dos praduos abaixo meacionado.3, a comparecere:ia
nesta directoria geral, dentro do prazo de V)
dias, contados desta data, alho do tom trem
conhecimento das Ultimações que files foram
feitas pelo inspector saniario da zona i,,un
que se acham situados 03 referidos pred.J-3,
sob as penas da lei
Rua do Ouvidor n. 25 B.
Rua de S. Pedro n. 318.
Rua do Mercado ns. 5 e 8.
RUA da Uruguayana u. 166.
Rua Gen 3rat Camara n3. 176 e 159.
Rua do Hospicia ns. 225 e 229.
Rua Marechal Florina n3, 81, 175 0201.

•

.1
1

o
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Dbmingo
Rua Theophilo Ottoni ns. 04,41 o 101.
Rua da. Constituiçãa' n • 43.
Rua, da Candelaria, n. 15.
Rua Capitulino n. 8.
Rua, Mau. n. 4 B.
Rua. do Engenho Novo n. 3 B.
Secretaria da, Directaria Geral do Sande
Publica, 19 da fevereiro do 1003.—Pelo Sls,C1•0Sado, Olyiapio de ..Nrieateyer, caefe do seção.

ilireetoria Geral do Sa.udo
Publica

De ordem do Sr. Dr. diractor. geral do
Slaule Publica, convido Os proprietarios, arrendatarios oi seus procuradores doi preditas
abaixo mencionados a compareceram nosta
directoria, dentro do prazo de dez dias,
contados desta ;la ia, afino do tomaram conhecimento das intinanaes que lhes foram
feitas polo inspoctor sanitaria da, zona em
que se acham situados 03 referido; poe,dios,
sobas penas da lei.
Rua .Tas..1 do Alencar n. 3,
Rua Lavradio n. 35.
Rua Visconde do Rio Branco ns. 26 ( oaa)
e 213 (sobrada).
Rua da Parain n. 11 (cas:nhas D3. XVII O
Rua do Engenho Novo os. 3 A, 3 D, 3 E,
3 in 0 3 G.
Rua Augusta, n.
Rua Barão lama Rotim n. 29 (atados).
Secretaria da. Directoria. Geral do Suado
Publica. Rh de Janoiro, 22 do favoiooira de
1905.—Pelo secretario, Olympio de. Niemeyet,
*)
chefe do secção.
CONCURSO DF. INSPECTOR SANITÁRIO
Da ordem da Sr. Dr. director geral da
Balde publica, NÇa publica, para canlio,cimenta das interossadaa, quo, durant o oito
dias, a contar d osta d tta, ficará aberta noda
secretaria, aas auras
la I da man'iã, (ta 3 da
tardo, a iit3Cii pçãg para, o amotina) para, praenchimento do unia vaga do inspoctor sanitarjo.
Do accordo com as disposiç3e1 amornadas
pelo Exila. Sr. Ministro da Justiça, o Nego
cam interiores, em 11 da março da anil)
pasald a o concurso versara sabre hygieno
geral, bactori dogia e chim:ca, applicadt á
amicto ',pathoRoola tropical e legislação sana
tarja.
Os cmcurrentes deverão indicar em Seus
requerimentos o livro o folha em que essa
regatra lo o respectivo diploma, 11çSZA. d:1'0CLOP:a. geral.
A ilacripção encerrar-se-ha no dia 2 de
março proximo, ás 2 horas da. tarde.
Secrelarat da Directooia Geral do Saud°
Publica, 23 do fevereiro de 1005.—Paa) secretaeio, o chefe de SJJÇIJ Olutapio de Na:(.
Mayer,

Directoria Geral de Saudo
publica,
Do ordem do Sr. Dr. director geral do

Saude Publica, convido os proprietarlos, arrendilhados, ou sous procuradores, das prcdio3 abaixo mencionados, a comparecerem
nesta, directoria, dentro do prazo de 10 dias,
contados desta, data, afim do tentarem conhecimento das intim:tia-aos que lhes foramo feitas
pelo inspector sanitario da, zona em que se
achato situado 03 referidos predio.3, sob as
penai lei:
Rua Guimarães n. 2 A.
Rua Vi cond da Nitheroy n. 14 (2 barj'aCõe3 das; fu n dos).
•Rua Vinte Quatro do Maio o. 2013.
Rua Costa Lola) n. 19 A.
.Estrada da Freauezia, , teu/ num :ro

Rua Viscondo de Nitheroy (fundos) n. 11,
barracão ultimo e barracão do centro.
Rua Joã f Rodrigue3, fronteiro á avenida,
os. 1 a 18.
Rua Quatro de Nove.ubro n. 11 (Parada do
Ramos).
Secretaria da Directoria Geral de Saude
Publica Rio do Janiero, 25 de fevereiro do
1905,—Pelo saudaria, %Japi° de Siedneyee,
chefe de seco.

Directoria Geral do S:Lutlo
1Public.t,
INFRA r,,rY3E3

RE4ULAUENT3 SANITARD

Foram intimados a satisfazer nesta da
r 'coaria geat l , na prazo de cine) dias, as
multas qua lh is firam im tostas ou, Iluda
030 prazo, S I ver ma poactssar, (11 a,ce)ala
com o reaulamonto sani .,aria em vigor
Pela ia Dele racia de Saude
Man )el Balbina Pereira, n sidento á, rua
D. Julia n. 65, multado em, 50; por ter alugad o veda) da, rua Poesidente Barrosa
n. 133, 53 .3111 prévia licença da autarid ida
sanitaria„ infringinda assim o paraarapho
unico do art. 87 d raaulam :na) &mit sio°.
Pela 80 Deleaacia de Saude
Durval de Oliveira Silva, residente á, rua,
Jorge Rude n. 15 A, malta,d 1 em 20n$ p
ter altura+) as ovas ns. 21 o 25 da Avenida
á rui. Joroe Radoe n. 15, seno prévia licença
d autora lado sanitaria, infrin !bala ;MIM o
referida paragrapha o artigo citada do ragula.mon'A.
Pela, 93 Maneja de Saud)
Justina Maria da Conceição, residente
rua Cuidai° Ba,stos n. 18, =Rada em 5as;
por ter alma]) O prodio sito á referi . la rua,
sem pravia licen.at, da respoctiva deleoacia
do sau le, inreinginda as:im o regulalietno
sanitario em vazar
José Justin) Toixeioa. nsidento á, rua da
Ueuztutylna n. 12, matai) em 2a0a por
ni-tia ter eivaprida a intimael.) que lhe fui
feita s)h n. 12.8 . 18, relativa ao fecharaenta
para deinoliçãa da e sta!agem de. sua, propriadado. á rua Niemoyer n. 7A, infeinginda
assina o art. 91 da citalo ragulamento.
Seentaria da Director:a Geral de Saud
Publica,Rio ti Janeiro. 2,3 d atvoroioo
19 )5.—Peio soera,: trio, 0!;»apeo (I; _Vie,nyee
chefe do secoti).

Ministerio das Relações
Exteriores
Pelo, Secretaria da Esta 1 das Re1aç3es
Exteri TC:3 se faz publica que o Sr. Fordinam . 1) alazzini fica roe onliecido coma gerente do Consulado da dulia, nestt cidade,
durant a ausenola da causal Sr, Cav.
vatatia Agos'Ina Tatta.ra.
Rio do Janeira, Secretaria, do Estado das
Relaça23 DM,t3.01' , 3, 25 de favorein de 19J5.
—O director geral, J. T. do A,a arai.
11n1.
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Directoria das Rendas P411)! 1..eas do Irliesouro Feitorai
FAZENDA NACIONAL DE SANTA CRUZ

Em virtude do despacha do Ministerio
Fazenda da 17 de novembro ultimo, por esta
directoria s 3 declara (piose aciia aberta can=rano:a, durante o prazo do 30 dias, cantados da data do preseate edital, para a venda,
de terras, relueridas por George; Laano, no
logar denominado «Piranema», munieipio do
ltaguaay, entoe as teias do Assis Josd
Silva Santiago, Alfredo José da Silva Santiago, José Pa,mplona, Corrêa, Dr. Barbosa, Romeu e herdeiros do conde do Banana), com
a área mais ou meu a• de 130 alqueires geametricas, sob as condiçlos abaixo mencioaadas
1 3, a base para a presente concurroncia
será a do preço de 80. por alqueire de terra
as propastas deverão ser entregues nesta
directoria até as 2 horas da, tarde do dia 18 do
março proxima futuro, dovidamento e3cri.
ptas, em carta ricliada, assignadas e selladas,
sono raattoa. emenda ou outro qualquer defei
que duvida faça, acompanhadas de certificada
do conhecimento do deposito na Thesaurar:a
Geral do Tiles ouro Federal da, quantia do
200, para garantia da assignatura da i:acriptura de venda pelo proponente p oof Tido
que, si não a-ssignal-a, pordará essa quantia.
cm favor dos cofres pub'icos
33 , o praponento preferi lo deverá, apresentar a planta e ruem arial descriptivo dessas
terras, levantada pelo engenheiro respectivo
e o recita) da mesmo, da imp nitancia da medição, afim de receber nesta directoria guia
pua recolh ir a, importaucia da mesma Ra
cofres publico;.
19:rict:trio, das Rendas Publicas do Time ouro
Federal, 16 de fevereiro de 1905. — Antonio
Usea; Taraaes da Costa, diree'.or interina.

Caixa 410 .A.anoutização
Telfla o Goveato resolvido, na confirma:do da autorização constante do art. 2o,
n. 4, sl o, lei n. 1.316, de 31 do dezombra
de 1954 resgatar todas as aplicas ainda em
caantlação, emprestimo de lflaa,
'
ouro,
coavido, do accordo c ma a re;oluçã ) da
janta. alministrativa desta caixa, tanrala
em se .silo de 21 do e xrente inez, os possuidora; ([ess•s titulas a irem receber no Tilosatro Fadara!, a portir do abril poaxima
futura, a inuma mei i dos mostro JS, que viue:rãe juros samen.o a.té 31 do ina.rç )
coreente ano:).
03 possidd ares de taas titulas doverã)
préviaoaonte ruecer nesta caixa as raspecavas :mias ou tteclaraç3c da initoripçãa
d os ;ilidi:aos.
Caixa de Amortizaç7io, 23 da fevereiro
de 19J5,—O inspector, .1Ianool Aires de Sura.
(•

Alrandega. do Rio de Janeiro
EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS
Pela avpectoria desta alfandoga se faz
pubaco que, achando-se as mercadoria; contatas nos volumes abaixo mencionadas no
cato dJ arrematadas para consumo,
03 sus donos ou consignatarios deverão
d •spachal-as o ret leal-as no prazo de 20 dias,.
sai) pena do, findo este, serem vendidas por .
da,
sua conta, nos termos do tit. 50 . cap.
Coas ilidação das Leis das Alfandeoa, g , sem
que lhes fique direito do allegar ouátra 0.3
(A:feitos desta venda.

Por esta directoria se declara que. tendo
sido repuirido par Anibal Lopes Alves o
aforamento do 44 moros, do um tarrituo alagadiço situada na, Fazenda Nacional de Santa
Cruz. 40 secção do 1;3ro, sob o n. 19, são
convidados p presente edital todos os intercaladas que tiverem reclamação a fazer
ao mesmo aforamento a virem apreental-as
nesta directoria, devidamente documentadas,
dentro do prazo de 30 dias, lindo o qual nã)
Atanazem n. 16—WS—ACII: 2 amarrados
se attenderá a reclamação alguma.
Directa:Ia das Ren las Publicas, 8 de re- vindas d Liverpool na vapor inolez Oruba,
vendou de 190. —Aatomio OsJar T. da Costa, consignad is a Mello Sampaio Campa
JCC : 1 caixa n. 3.016, vinda de Antuerpia
director intern1J,
no vapar inglez ()meia.
1
•

•

•

jl
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8,231, coolgnada a C.

Walker.
MLC: 1 barril n. 93.
Sem marca : I dito.
OP : 1 amarrado de forro, vim!) de Anjtuerpia no vapor inglez Rofficr. Todos destcarrogados em junho de 1001.
Arrnazero n. 3-ESC-P: 2 caixas vindas
;de Hamburgo, no vapor alio:não Calabria.
BI' :2 ditas ns. 27.757 a 27.759, couto
gna das a Souza Machado & Comp.
AVC : '3 ditas ns. 400/408, consignodas a
',Araujo Veiga & Comp.
lI : 1 dita n. 27.738, consignada a SOuza
Machado & Comp.
SE&C : 7 fardos ns. 31.223/23.
AW : 1 barril n. 3.013.
81.-S : 4 barricas ns. 1/4.
CTC ; 3 caixas ; estes volumes vindos de
liamburar o no vapor allomão Tijuco, dosearia-azados em julho do 1901,
olfandeg,a, do Rio do Janairo, 23 do fveroiro de 1905-Polo inspector, _Francisco Ma•er' lernandes, ajudante.
•••••n•n•
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• 4. 4 OS cavalloa o as eguas deverão estar
matvos e os muares cabresteandoebem.
5. • 0.3 anim 19.3 serão ontrogues ono local
prévi ;mento Sadio :do por este commando,
den t ro do prazo improrogavel do 90 dias, a
con tou da data da assignatura, do contracto,
de unia sa vez ou parcelladadionte. Como
melhor parecer a S. Ex. o Sr. genoral commandante do districto.
6." Os coneurrentes deverão declarar em
suas propostos subinettoremeoe ás seguintes
condições peeuniarias
a) a do fazer dons deposito; na Directoria
Gefa.1 da C mtabilidode. da Guema, o primeiro
do 1:004 antes da apiosonta.ção das propostas, para garna do contracto, e o segundo do 8:000$. pira garantir a execução
do contracto que for asoinatlo
b) a de reconhecorem como perdidas, em
beneficio da Fazenda, Nacional, as imporlamelas doses deposito?), si, temia sido preferidos, não comparecerem para a asionattoa
d ) con'xacto ou si, as3ignado esto, não furem
cumpridas todas as soas (Ambulas
c) a de pagarem solto proporcional correspondente á impoetaucia total do fornecimento
v 15 0/0 sobro o preço do
d)a d
cada animal não entreguo no prazo estipulado.
L • 03 animes recuados pela comrodssão
de exame serão considerados como não tendo
sid apresen tados
8. • As propostas deverão ser apresentada;
em duas vil s, a peita )ira estampilhada, voscriptas com tinia poeta, sem emendo; nem
razuras.
Duarte! General do 4 0 Dis e.ricto momo na
Capital Federal, 25 do fuvoreiro de 1903,O encarregado da sução, Alfredo Leão da
Silva Pedra, capitão.

1
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2,000 pastas do algodp. •
1.000 moiro; do soutache preto de lã.
de IP,004.
12.000 metro do soutache de lã, ganimo,
de 0%001.
As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos doverão apresentor amostras dos rospoctivos artigos o document 1do.
caução do 1:030$ feita na Direcção Geral da,
Contabilidade da Guerra.
• •
Para habilitação a esta coneurroncia os
pretendeates devoro apresentar, até o dia
28 da fitionte moz e aniso, requerimento pedindo para tomar parto na licitação o in-•
struido com os seguintes documontasocertidiia
de contra.cto social, prova do sor negociante
matriculado o bilhete do imposto do casas
commorcial, relativo ao semestre corrente,
outro, pedindo guia para fazer a caução.
As propostas devem ser em duplicata, soltadas as primeiras vias, escriptas com tinta.
preta, sem rasuras e assignadas pelos praprios proponentes, que doverão coinparecee
ou fazer-se reprosentar legalmente na °ocasião da Sr,33ão, devendo fazer nas referida
propostas a declaração de Se sujeitarem. 5h
multa de 5 %, caso remoem assiguar o respectivo contracto.
Provine-s.) qus o prazo mo,ximo para essa
fornecimento não pideá, exco ler do cinca
MOZOS, e a dimensão mareada nos artigo*
é a minima quo se pódo acceitar, não senda
tomadas em c insid 'ração as propostas cita
não vierem acompa.nit otos das competea
amostras.
Primeira Secção da Intondencia Geral da,
Guerra, 20 de lover,oiro do 1905. - Coronel
graduodo JOCIO ds ('orvalho, chefe ai
secção.

Inspectoria do Seguros
De ordem do Sr. Dr. inspector de seguros,
faço sciento, para conhecimento dos interessado s , que, em cumprimento das disposições
dos arts. 20, n. III, e 90 do regulamento que
Laixou com o decreto ri. 5.072, do 12 do daembro do 1903, todas as sociedades de seguros de vida, do seguros terrestres e maritimosmacionaes ou estrangeiras,quer oporem
sob a fôrma anonyma, quor sob o rogimen de
mutualidade, dovem,sob as penas dos arts.6G
e 67,fornecer t Inspoctoria do Seguroodentro
dos primeiros sessenta dias seguintes ao semestre a findar em 31 de dezembro corrente,
a relação dos seguros elTectuodos duratito o
corrente semostre, com o; numeres das apolices omittidas, ou dos recibos de renoviteão,
Intendenria, Geral da,
o capital segurado e o respectivo premio, e
Repartição CAeral c.149
Guerra
lambem a dos sinistros pagos, das coimaisWelog-raplios
blies e mais despezas.
•
O
consenso
do
compra;
desta
repartição
De ordem do Sr. director geral convido os
Inspectoria de Seguros, 10 do dezembro do recebe propostas, no dia 2 do março praSrs, as donontos do sorviço te:opOotico
1904.-0 escripturario auxiliar, Joio
até
ás
11
horas
da
nuttOsi,
ximo
fuoiro,
virem satisfazer as suas rentribuic303 na.
(•
de Segadas 'Piarmo,
para. o fornecimento dos seguintes artigos
thosouraria desta repartição, do conforminospital do Marinha
dade com o art. 208 do regulanmoto ela
Para praças
Do ordem do Sr. contra-almirante grav igor.
31.400
metros
do
algodão
de
forro,
de
duado Dr. director desto hospital. acha-se
lUo de Janeiro, 4 de roveroiro de 1905.0%06.
aborta, a contar de hoje, até o dia 2 do março
116.060 botões de mossa branca, tamanho Fase/ides B.wroso, vice•director.
(6)
futuro, a inscripção para o concurso de uns
mOdio.
escrevente, devendo os intoressados se (lira•
164.810 botão; de metal amardlo, conE.trada do Torro Contrai
• girem dasecretaria do mesmo hospital para
vexos, de 20 x 8.
do larazil
quaesquer esclareeimeatos.
110.480 botões de metal aroarello, conHospital do Marinha, 2 de fevereiro do
vexos, do 11 x
CONCURSO masa O LOCAR DE AUXILIMt.
1905.-Gentil Alencar, commissario almoxa8.120 botões de metal prateado,grande3,
oC ESCRIPT.t
rife.
(•
com lyra.
ordom da dicectoria, faço publico que,
• •
7.010 botões do metal prateado, peQuarto clistricto militar
de acoôrdo e no o ti 1 0 do art. 5.3 da
quenoo, com lyra.
Faz-se publico, para conhecimento dos
13.000 botões do metal amarello, eun reaulainento desta estrado, conmearii na
dia. 3 do proximo mez do abril, em uma da'
• Interessados, que, no dia 2 de março vin'vir ia, grandes.
• douro, ao meio-dia, na sala da soceão d )
8,000 botões do metal amarello, com dependoncias da 2" divisão -Trafsoo-o conMaterial deste districto, em o tiediencia o. decurso para admis ,ão do auxiliares de osvirmo, pegnonns.
terminação contida no oficio n. 4 .10 de
73,210 casaes de colchetes pretos, regu- cripta. nas vagas que occorrorem nas dioia
siks da estrada.
S.' Ex. o Sr. general intendente da guerra,
lares.
03 momo constarão do
serão recebidas o abortas as propostas que
10.500 ino `.ro3 de cadarço branco de
calliorapaia, posouomoz, composição livro,
forem apresentadas para compra de 50
linho, de 0%011.
rimaras, 40 onas o 220 cavallos, do accUrdo
51.000 metros de. cadarço preto de lã, redacção (oficial, aritIonetica, gengrapMa da
Btazil, historia patria o tradução da lingua
com as seguintes clausulas
de "018.
1. Somente serão recebidos animes de
2.000 metros de cordão do algodão franeeza.
Os candidatos doverão inscrever-ao nesta
pollo uniforme, sendo, portanto, recusados
branco.
os de peito bragado, tubiano e idontaeo,
10.580 fivelas do metal branco, pequenas, secrotaria ati5 o dia 31 do março, apresentando regulamento instruido com documen•2. • Os cavallos deverão ter, n 1 minisno,
par ; polainas.
•
IP43 ;le altur o do sólo á cernelha, 03
35.000 metros de meiam trançado, de tos que. provem : idade maior de 18 o menor
do 35 amenos, boi conduta o sanidade.
;miares 1 •40 o as eguas 1 ot18. Destes, serão
cores, de "88.
Os empregados da estrada do categoria
acceitosmento 03 proprios pra o serviço
16.400 metros de panno garotice reguhr,
inf :olor polleeão tambom it1SCCCVW-SO por
de. tracçao? Tanto estes como aquelles devedo 1%40.
rão vir gordos, sãos o de bons cascos.
2,100 metros de panno mescla regular, informedio de apresentação dos respectivo'
chsfes.
3. • Os coval' is não doverão ter mais de
da lie,40.
03 candidatos Migados inhabilitados nesta •
sete nem men is do quatro anus do idade,
)20.900 metros do pano o azul ferrei, reconcurso só poderão inscrever-se para nova
as .egua.s o mesmo o os muares nem menos
gular, de lw,40.
de,tros annos e meio nem mais do quotro
4.600 metros do -patino az•al ultramar entoo quando..deçorrido o prazo de unt.
dentado.
aano, e os reprovado nos concurso
regular, de loaa40f
1/11•n=1.1

1•n•••

n•••n•••

•
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radas noa unimos 12 mezas não podara ao
esto concursa.
Inscrever liar
a
Oprogramma desço concurso acha-ao nesta
secretaria, para otieutação dos iatoressadoa.
Secrotara da Estrala do Ferra Central do
Trazil, 25 do fevereiro do 1005.-0 secretario, Manuel Fernandes Figueira.

ZDITAES
'Terceira, Vara, Commorcial
De convocaçita dos credores de fallancia do J. de
Carvalho sf: Comp „ para ao actozirein no dia
3 dc março soros:imo futuro, d 1 hora da
I arde, na sala das audiencias deste juito, d
rim dos Invalides a, 108, afine de verificarem os seus creditas e, approoados,assistireta
ti leitura do relatorio do syndico proviszirio,
deiiberarent sobre concordata, si for apresai' fada a respectiva proposta, ou formarem coaCacto de unizTo, elegendo-se syndicos definitivos e mim comnzisss7o fiscal, nos termos do
cti .t. OG da lei a. 859, de 13 de agosto de
' 1902
O Or. Torquata Baptista de Figueiredo,
protor, saevindo no impa:Emento legal
do Dr. Nestor Moira, juiz (1 o (lir dfla da 3 1 vara
canamercial do D:stricto Fs.:clivai, ele.
sabor aos que o prasante edital viram
em e imo por parte do syndico provisorio
fallencia do J. de Carvalho & Comp. me foi
dirigida a petição do to,or seguinte : Illm.
FAin Sr. Dr. Nestor Moira, juiz d 3' vara
eommarcial—João do D.M8 Fooltas, synd:co
provisoria da financia do J. do Carvalho &
Comp., estando em termos do sa pratas ler
reunião de credores para a apre,sentaçãa
do aoac irdata, ou contracto união, requar
a V. Ex. digne-sioNi nar a convocação com
09 liDMI'llidat103 1e,,:033. Pode deferimento.
Rio de Jaaeiro, 14 da feverairo do 1903.—
./iaso de Deus Freitas. (E stava sel RO )
D '.pacho: Sim. Rio, 15 do fevereiro da 1905.
—2'. Figueiredo. Eni vir',ude do qtt y 83 passou o presente edital. pela qual são convocados os cretlaras falleucia de J. de
cavvatho & comp. para .se 1. 'uniram no
loaar, dia e hora acima de s ignado s , afim da
veriltraram 03 8003 credites e, appanvailas,
aasistitann á leitur:i do relatorio do syndico
provisoria, deliberarem sabre concordata, si
lar apresantada a respaetiva proposta,ou formarem contractà (1) tinião,eloaenda-se ayndi,s definitivos e unia cominia.s. io fiscal, nas
termos do art.63 da lei n.859,da 16 do agosto
da 190a, advertindo quo Od are lora.; ausentes
poderão constituir precurador por teimai-nana, cuja minu'a attãentica ou legalizada
deverá, ser estralam ao expeditor, que na
'transmissão mancionará esta circunstancia,
senda licito a um só individao sai- procuradar de tun ou mais credorea, comtan10 que
na° s o;a daved Ir ám isa, entenlendoase o
raesma habilitado a tomar pare em to Ias
as delibeearóes quo. na reunião forem tunadoa, sendo que para a cancordata, s a isi obseavado o disposto no ast. 5 . 1, letras A 11 C e ri,
da citada lei n. 850. do 111 de aaosto de 1902.
. E para csnstax passaram-se este e mais (bus
ate igual toor,que serão publicadas e aflautas
na le.ana da lei polo porteir ) das auditorias,
que da assim o lia,ver cumprida lavrará a
cumpetento certidão para S3C siada ao; auto;. Dado e passalo nesta cidade do Rio do
Janeira aos 20 lo fovoraira da 1903. E eu,
João do Souza Pinto Junior, escrivão, o subScrevi.—Toaaaato Baptista de Figucieedo. (.

Wa,ra, do Di~leto
Federal •
O Dr. Godofrodo Xavior da Cunha, juiz
foakotal da Primeira. Vara du Distrieta Federal.
Fa4r. I.aaber aos gila o pre sente edital e para
5M/4a do protesto virem que, por partodo

•
DIA1110 -0Ï4TICIAL
commendador José Marcellino Pereira do
1110;903, por seu advogado o Dr. Jadó Manoel

Lol.o, mo foi dirigikt a petição do toor
seguinte : Moretissimo Se. Dr. Juiz Federal
Por seu advogado o procurador abaixo aca
signado diz o commendador Josa Marcollino
Porcina de Mora,as, capitalista o industrial,
nesta domiciliado, que vem pela pra:anta
vaporar o seguinte : O supplicanta é actualmente, o unico titular do tolas 03 direit is e
vantagens oriundos da concassão para arrazaman to do morro do Santo Antonio, de propriedada do supplicante, para aterro da arca
comprchendida entre a praia de Santa Luzia,
a começar em frente do hospital de Misericordia
e a ponta do outeiro da Gloria, para a coastrucçao int TODA. ESSA. MENCIONA.DA AREA
na u cans, tudo do accordo com 03 decreto; numero dez mil quatro centos e sato
do 19 do outubro de 1889, n. 476, de 11 da
junho de 1890, n. 615, de 31(10 julho do 1890,
e moia COM o termo de transferencia lavrado,
em virtude dos daeretos 3.206, de 23 de maio
do 1890 o n. 3.501, do 23 do janeiro de
1900, ás fls. 57, 58 o 59 do livro de cmtracto;, denominada 05ras hydrauliests e diversas, em 17 da fevereiro de 1900, o bem
assim da acordo com a esceiptura publica do
8 do janeiro de 1807, em n) .as do ta,bellião
Evaristo Vali° de Barra s , 1 vrada em consequeneitt da arrematação feita em leilão
judicial, ordenado pelo maretissimo juiz que
processan a liquidação forçai I, da C mapa-Mula Matoriaos e Melhoramentos da Cidade
do Rio de Janeiro. Os atiecassores do supplieanto na propriedade (a ., posso de to los
os direito; dascriptaa e dos bens adquiridos
para execução doa serviços cantractaalas,
tiveram as plantas, partis, e orçamentos indisp onsavoia devidamente approvados. iniciaram as abras noaestariaa e nellas praseguiram na fôrma coatractada. Quando, param,
o supplicanta, por foça da acquisiçãa do
todo.; bens, direi1os, vantagens o obriaaçíSes
da mencionada Campanha Materiaes o Melhoramantos da Cidade do Rio do Janeiro,
suoced `II a esta—»t encontrou paraliz idas
as obras respaativas, apresentando ao G.)-verno Fedoral raclamaaão, paia nio lho
cabia culpa alguma pela paralizaçlo, e ao
mesmo Guvarn o cumpria rem over 03 obstaautos que hav:arn sarai:10 o impediam o
proa oguimento deltas. N • Ittuna providencia
tbi dada, apezar de inaistentes pedidos naaso
sentido. Estanlo ou; int :iro viaoe o cana
tracto cal obrado para construcçãa da caris
eia toda aquella tiro; qui vac da praia de
Santa Luzia, em feonta ao Ilaspital de Misericordia, ao Outeiro da Gloria, taxa o supplicante conhecimento, p r noticias insartas
em. diarios desta Capital, do inicia das
obras do coes da PreAiara, ora 03 fundos da
cata n. 61 da rua Santa Luzia. O Jornal
do Commercio, em 21 do março de 1901 publicau a tai a seguinto varia: «Os trabalhos
preliminares do caes para a Avenida a beira
mar devem se realiwe, hoje sob a direcfflo
do engenheiro Francisco Górs e fiscalização do
engenheiro da Prefeitura Cupertino Durao,
Serdo iniciados os trabalhos pelo balizamento e
enracameato da parle junto á ponte da Pltbrica
de Gelos: como as obras aasina animei:L(1a;
estavam dentro daquolla ároa comprehendida entre a praia de Santa Luzia,om frente
ai II aspital do M:sericordia, o o Outeiro da
Gloria, COM manifesta violação do; direitos
(1) supplIcante, eito levou o faC 1,9 aa conta .cimento da outra parte cantracta.nte,
Governa Federa', requerendo as providencias que o caso exigia o que o Governo Federal estava na sobrigaçãa da dar. Não
tendo obtido qualquer despacho o supplicante insistiu nosca pedida, que fiem ainda
dessa vez . som solução. A' vista do silanai(' do Governo, da yortinacia disto
em . !Ião' 4eSpae al ar
'requerimentos do

.PWarairo
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supplicante, rowsreu (W.o perante 0 Piza
competente vistoria ad perpetuam rei aNnioriam, que fbi dwida . norite pr .casada, ema
citaçã da União Federal, que acmpanholl
o feito om todos os seus tem os, ficando'
constatado p .da alIulida vis'soria não só a
extensão e estado das obras realizadas poios
antecessores do supplicante o par estes. sua.
°atleta situação local, etc., como William
que as obras do cdes para a Aveaida a beim
mar estavam dentro daquella área garantida ao supplicanta palas .;cus contractos
com ) pela ima.) o prapriedade das obras
inic:adas de accoedo com (dias. O suppli-s•
canto caminunicou o resultado da vistaria
ao Ministario di Ind l iatria. Viação o Obras
Publicas, um rega adinanto que foi inatruido
com cartidão authentica do laudo dos pariem e no qual real coa alada trna vez sita
reclamação, o tudo isso apezae da União
Federal ter sido parta na citado proca se*
— Documento sob lettra—C—Como unias.
solução a aso uldino requorimento d,
supplicante, obtevo esto o silencio da
parto do repre . 3011'ans.) legal da União
do dapartament o administrativa a gap
estava e está afTecto o em). Por outro lado
a Pear:instei), do Disteicta Fealsoear que estava
executando os prolitninara,s das obrai s)b
diracçã ) do engenheiro Francisco (ato; o fiacalizaçãa do en genheiro Cup. p tino Durão.
can1ractatt a reaiizaçã, delias cana 03 engenheiros civis Maria de Olivaiaa Roxo Mi-am
Latir e Jaquanhaeo da Rocha Man ta, coaforma teria :; lavrado na Direct:iria Geral (la
Obras e Viação da Prefeitura da District."
Federal e pulo:Lado najornal ofilcial dustaGazeta de Nolicias—ont 28 de dezembro da
1904.—Daeuman to le1traa A e B. Os allit•iidsro
enatinheir os civis transferirain, p Yr sua vaza
o cantracta assim feito á Empresa Construclora da Avenida Beira Mar, com a,ppravação da. Profeitura o de ace0rdo com o
doam) de tramsforencia lavrada em 30 da
jan oiro ultimo e publicado em a Gazeta de
NOliOilS de 1 do corrente. Os alludidos serviços o obras para a Avenida Dam Mar
imputam em uma invasão, em uma violava:o (1 os direitos do suppacante. c CARO
as obras con1raaa'adaa com o supplica.nte
o a cancessão a este feita são de natureza
tadeaal, foram convencianaalas com a Untia
Fedara l , e recaiam:a sobre cousa; o bens do
domini) desta, vem o supplicanto, ant(as de
lançar ma) do outro qualquer processo jltdicial, 1m:de:tal' e urra as apontada; inya8303, Vil In503 o itaurpações, para, resafva
de soas direitos. pr A:estando have,, opp
tunamen te, tanto d Gorem ) Federal, conta
da 11 ,•efeituea„ d s engenheira civis Maria
do Ofiveisa Roxo, Mima Latir, Jaartnábaro
da Rocha Miranda, e da Enipeeza Constei&
ctora da Avenida Beira Mar, s lida tiamente
respansaveis, perdas e damnoa resiiltantoa daquellas vialus3es e usurpaç:ies. It para
inteia.) vig,na de sou pr Aosta requer otupplicante: 11 ,1in 'iCo—Se.:a, tomad p ir termo.
Segundo—Delle se:aan intimul as 0.3 internasados retro nameadas, designa:1,1u V. Ex.
procaradar que aepeesente a Uniã. Fedem,
o fazendo as intima,ç5es da Prefeitura. o da
Empresa Constructora da Avenida Beira Mar,mt,
pessoa de; respectivos l'Opre3CDt0,11ted
gaos. Terceiro—Seja o terna 1 do proteaao
publicado no Diario 0/final. Nestes terrno3 e
A. Pado deferimento, entroaando-v ao supplicanto opportuamente. Espera Recebe
lo,1 , :reey . Rio, 16 do fevereiro. do f00--0
advogado, J. M. Lobo. Com proctultção sob •
lettra D. e documentos sa.b.lettra,3 A, B o C-J. 01. Lobo. A. como requer, menoa
quanto á citação do PrefAto, p ir ser esáa
Juizo incompotonto para ordanal-a--:
tineta Fedeaal. 16 do ft:voraieo d 1905.-a-a.
Cunha. E tanto o stapplic anta por ,seu aalvogasag e prOgl,trad,íg pcdido 'rofortu .ge3t3
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despacha, na, parto em quo denegou a citação do Prefeito, foi deferido, pelo que foi
lavrado o termo do proteste do teor seguinte: Termo da protesto. Aos 23 dias do
snez de fevereiro do 1905, nesta cidade do
• Rio do Janeire o em carto sio, compareceu o advogado Dr. José Manoel Lobo e
por eito foi dito que por pare de
seu constituinte o commendador José
Marcellino Pereira da Moraes, nas termos
da petição do protesto que tem como incorporada a esto a pelos fundamentos da meona
petição protestava contra as obras o trabalhos da chamada Avenida Beira Mar, contrsctado.s pala Prafeitura do Districto Federal
e3111 os engenheiros Civis Mario de Oliveira
Roxo, Miran Latif o Jaquanh aro da Rocha
Miranda, por estes transreridas fi Empresa
Constructora da Avenida Beira Mar, protesto
que se estende a perdas e damos o interesses sarem recebidos opportunamente os
responsaveis saudarias União Federal, Prefeitura do Districto Federal, Empraza Conntructora da Avenida Beira Mar e engenheiros civis Mario de Oliveira Roxo, Miran
Isatif e Jaqu :nharo da Rocha Miranda. E assim assigno o presente termo depois de lido
e achado conforme. E eu, Eleuterio Pereira
da Silva Lima, escrevente juramentado, o
escrevi. E eu, Alfredo P. Barbosa, escrivão,
o subscrevi.—J. M. Lobo. E para constar
ni mdei pwsar o pre:enta edital para sciencia do dito protesto, a quem interessar possa
e não venha allegar ignorancia do mesmo,
que será, affixado no lagar do costumo e publicado pela imprensa. Dado o passado nesta
cidade do Rio de Janeiro, aos 25 dias do mes
de fevereiro de 1905. E eu, Eleuterio Pere:ra,
da Silva Lima, escrevente juramentado, o
escrevi. E eu, Alfredo P. Barbas t, escrivão,
o subscrevi.—Godofeedo Xavier da Cunha.

Segunda

Pretoria
De citarão

O Dr. Raymundo da Matta do Azevtdo
Corrêa, 20 pretor do Distrieto Federal:
Faço sabor que por parte da justiça publica
foi offerecida o por este juizo recebida uma
denuncia pela qual o accusa.do José Corra
dos Santos, vulgo pae Jcãa. tem de ser processado, como incurso no art. 303 do Codigo
Penal ; e porque não tenha sido possivel
citar pessoalmente a 0:3S0 accusado, em razão
do ilirw ser encontrado, nem deito haver
noticia, cito-o pelo presente para, depois
de findo o prazo do 20 dias, comparecer á.
primeira audiencia deste juizo e ás consecutivas, até o final preparo, afim de se ver processar à'Olo dito crime, assist:r insuirição
das tessZernunhas o requerer o que convier
á, sua defesa, sob pena do ser procassado
e julga) á revelia. As audiencias se realizam as quartas- feiras o sabbad os ás 11 horas.
E, pais constar ao dit.) accusado, mandei passar o pra tente edital, que seri, affixado no
sogar do costume. Segunda Prataria, Capital Federal, 23 de fevereiro do 1905. Eu, Jsão
Augusto Ribeiro de Almeida, escrivão interino, o subscrevi.— Raymundo da Motta de
Azevedo Corrêa.

Comarca do Jamdially
°ESTADO DE S. PAULO
•

•

O D. Abeila.rd de Almeida. Piras, juiz
de direito desta cosnarca do Jundiahy, Estado do S. Paulo, etf!.
Faço saber aos que o prasento edital virem, ou della conheeiment o tiverem, que,
, p.a, esto juizo o earorio do escrivão que este
s.ubscrove, foram arrecadados, arrolados e
postos em administração Os bens deixados

por David Gomes do Almeida, que era natural da freguesia the S. Pedro d'Alva, coss-selha de Penacave, districto de Coimbra, Deo
Reino de Portugal, e que fa/leceu nesta cidade, em cst.uh de sol oiro e sem herdeiros.
presentes. A' vista disso coavoca 03 herdros
successores do dito finado o todos aquelles
que tenham direito aos ditos b3ns para virem se habilitar no prazo legal perante esto
juizo e relueror o que for a bem dos SAIS
diretos, na ferma da lei.E para que chegue
a noticia a todos S3 passou o presente e outros de igual teor para sereno publicados e
affixados, CO:113 O de costume. Dado e passado nesta cidade de Jundialiy. aos 17 de fevereiro do 1905. E eu, Maximino Mendes
Silva, escrivão, o subscrevi. — Abeilard
Almeida Pires.

(•

PARTE COMERCIAL
Camara Syndical dos Corretores de Fundos Publicas da
Capital Federal

CURSO OFFICIAL DO CAMBIO E MOEDA
METALLICA

90 dlo

A' vista

Sobro Londres
13 51/6-1 13 43/64
s Paris
691
700
852
s Hamburgo
863
707
> Italia
• Portugal......
363
3$614
s Nova-York....
Libra esterlina, em moeda
178766
Ouro nacional, em vales, por 1$000
1$966
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
E PARTICULARES

Junta dos Corrotones
COTAOF DE 23 DE FEVEREIRO DE 1905
Algodão em rama, i a sorte, tia Parahyba,

8$ Por 10 kilos.
Breu americano, lettra E, 25$500 por 280
libras.
Assucar do Sergipe, mascavo, 245 reis
por kilo.
Dito de Sergipe, baixo, 200 reis por
kilo.
Dito de Sergipe, bom, 200 reis por
kilo.
Dito crystal, branco, de Pernambuco,
360 a 365 reis por kilo.
Dito crystal, branco da Bailia, 370 reis
a 380 por kilo.
Dito mascavinho,do Pernambuco, 290 reis
por kilo,
Pinho de resina do porão, 57$ por dasia.
Fretes e engajamentos durante a semana de
là a 23 de fevereiro de 1903
Para Canova, 35 frs. e 10 0 10 por 1.000
kilos, pelo vapor (Washington», 500 saccas
do café.
Para o Havre, 35 (es. o 10
por 1.000,
kilos, pelo vapor (Oceano », 1.518 ditas
idem.
Para Hamburgo 35 s/ 5 0 /0 por 1.000 kilos,
pelo vapor * Prinz Sigismunds, 1,000 ditas
idem.
Para Hamburgo 17 3/6 por 1.000 kilos,
pelo vapor Crias Sigismund•, 2.600 ditas
de (arena.
Para Buenos-Aires, 1$500 por sacca do
GO kilos, pelo vapor ,;(lagdalena», 1.000
ditas do café.
Para Marselha 35 frs. e 10 0/. por 1.000
kilos, pelo vapor Algerie 500 ditas
idem.
Para Marselha, 35 frs. o 10 0/0 por 1.000
kilr s, pelo vapor (Les Alpes», 205 ditas
idem.
Para Nova Orlcans :15 /c e 5 0/. por
1,000 kilos, pelo vapor • Garrik 9, 10,700
ditas idem.
Rio de Janeiro, 25 do fevereiro de 1905,
—João Sevaria° da Silva, presidente.
Sebastião S. da Rocha, secretario.
Vo

4C

Apolices geraes de 5 s/., Tolhidas
987$0')0
Ditas idem ideno do 5 0/0, de 1:000$
994$000
Ditas do Empresthno Nacional do
1895, port
986$000
Ditas idem idem do 1895, nom.., 994000
Ditas idem idem de 1897, nono.- 1:017$000
Ditas do Emprostimo Municipal
de 1896, no:n
194$000
Ditas idem idem de 1904, port
305$000
Ditas idem idom do 100 -1,
305$500
•C1
Ditas inscripções do 3 °/., port,
055: -,;000
Ditas idem do 3 0/0 , nono
05:4000
Ditas do Estado do Minas Goraes,
do 1:000.;t, 5 0,/ o ,
703$000
Ditas do - Estado do Rio do Janeiro, da 100$, 4 s/., n mm
58$500 N. 4.218—Relataria da inven:',7o Konopothanatas Braziliensis (Preservativo da inalaria
Ditas idem idem idem, de 500$,
o/., nono
e da febre antarella) do Dr. Joã'o Baptista de
425$000
Lacerda
Comp. Estrada de Ferro Minas do
S. Jeronyin
18$500
Denominamos Konopothanatus Bra.ziliensiss
Dita Tecidos Progresso Industrial
do Brasil
278$500 (do )c.i1+ mo quit ), 0cfen7o7 =rnort uma
Dita Ferro Carril do Jardino Do—
cominação em proporção -definida da subtanico
225$750 stancias do origem vegetai, com a Wopriedado. uma vez derramada e esfrogada s Are
Das. da Comp. Força e Luz de
Campos
p311e, de pro;erval-a da picada dos mas84500
quitas e de suas pesniciosas consequencia.s.
Ditos da Comp. Ferro Carril do
Jardim Botanico, 7 o
214$000
Dessas substancias uala,lentamante volatIl
o agradavelmente aramat:c o, afugenta os
Veada a prazo
mosquitos e f d-os mesmo perecer rapidamente, em ambiento fechado.
200 apolices do Emprestinn Municipal de 1904, pirt., vic até
Outra é fixa; fúrma sobro a superficio
1 de inasço
505$000 cu'anca, dep mis da evaporação do alcool
que está, siuta, urna camada isoladora,
Vendas por alvará
tenue, incolor o de cansistencia elas ica,
140 acOes daComp. Ferro Carril
qual impede, por sua caliesão, elastici lado e
do Jardim Botanico
..
225$500 acção cal lauto, a penetração da tromba do
200 ditas da Comp. Prog,resso
mosquito na peite.
Industrial do Brasil
278$00
5
Finalmente, urna terceira, tambsm fixa,
Secretaria da Camara Syndical, 2540 alcaloidica, tern por fino matar o hetnatofevereiro de 1905,— Josd Claudio da
, zoado da mataria, de mistura cem a salva
do mosquito.
syndico,
•
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O noes
sue:. elen a outras qui pousaram na
poli() d coton. 311o.
No o pa
humano, notando-so aio 1 (p13 a camada
iis do 4 , 1 minatos que daeoit a
enis dadora, é retirada faeilmmte da pene por experi me i a, 113 hum dos 10a m ):qui t
sasimples hação do agua o sabão, sem que fl- e:ir:a Los do e nleo, picou o indivi , lo
quo a minima parceU o Alada aos peitos. j 3it á. prova. esperimental. Dons que p01Ficou nitid tment i pr oval° o e, freito d 11.a3 saram, :til i ficaram h1en:3, eu ,orpoádo saiam
:Wire os mosquitos por numera g as experien- sugar, nem 11133:110 picar.
Outras exper . encia,s, (pio se 3.3.3.11rAll
cias realizadas n ) labora.torio do hialo ;ia do
•llum Nacional, das quilos voa expor al- e a I, mo `.r.3.:wri /pie a r cpuls . va d.
e imo espeeirn . ns, para qua bem se Itonopothanat . ç para o; mo:quitos dura colo
possa julga: das condiçies technicas O n que sogurança.O h iras, depois do cala fricção
largamente Nu.
foram feitas.
,Experi onciaem 11 do maio mo I, a, I hora
Esta; fric.:5e!, m ism) muitas vozes rapeda tarde. Tempo (I) ambimte 28° C., atmos- titias, na ) exe..emi oTeit alai] 11 noc i va ou
dosagradavol sobra a peno ; cila fica apenas
Viam, muito humida.
Em tuna manga do vidra cylin trica, do uno p me) mal; lustrosa e dá ao tacto a mlsuperficie muita 111.1.13 polida que
47 continntros do comprimento e 10 conti- pra
pelle.
motras do diam)tra, provida do tre g pequenas aberturas tubulares, obtura las com alAnte o; rosolto, lei Oastas expor:ene:as asgodão, firano introduzidos 15 mosquito:, em s -ts dono n4rLtivar, pale-se Já ver quanto
CUJO numero figu?avam Stegvni(u fasciat,t fica simplificada pola honopo!hanatas a proetd-fatigans e etd-confirmatus, enclausura los phylaxia da inalaria e da febre anuralla..
dosde algun 3 dias, som alimento.
EiL3 dispeu essas custos is ia stallaçõe; doPela abertura da manga se fez penetra?
fe,hatlas com tola do aramo, a:
até o punha a nrio de um milividua da raça finnip.;',W.I3 com pyrethra O enxofre p1ábranca. adregada 15 minutos antes com o M1,(10 dentro das caás, a. envia dos ni »honopothanalus.
quitos e larvas n.) .3 paatano m, novo sapplicio
Começa:am entio os monuitos a esvoaçar de Sisypi: ), 0 ; c ;tiniu 1 )30 1111 : qui !iro ti dentro da manga de vidro, evitan lo appro- rante o somn), 03 Vi103 O as luvas, e:11 horas
ximareme da mão o concaogando-se o mais de trabalho, durante o dia.
passivel i. extramidade opposta do appa03 mei is preservadores da malaria, pio
relho.
Koch aconselha com serem complict lis e
solicitados a a fastarom-so dalli, mediante ;Raleio; na , ixecração,teonn seu lado n iciva. A
pequenas pancadas applicadas exteriorm)nto ing istão (liaria do :li s es da quinina 1131rani;.3
ã3 parados da manga, elles mudavam do
temp 1, por p alunas que sojam, não
Jogar, som nunca, approximarem•so da natio. podo ser
indiffemione aa organismo, qt: 3 se
Alguns não responderam á solicitação e dei- quer pre)ervar da maaaria.. Foi o peopria
xaram-so fie tr inertes no mefino loga.r, s ni Koch quem disso qa 3 a 1' melanurica,
fazerem no ivimento; estes estavam já. entor- (blar_1( water rever) ora mád: pela aia:si
pecidos, narcotizados. Ao fim de 10 mi- da quinina.
nutos estavam t idos immoveis, apagados ao
Facilidad) li exaraçi.), ec um )ma do
vidro. Alguns na° tardaram a do,pegar-so o te np;), de do:pez :o, do poma!, taes cão as
cahirem desfidlecidos sobra a ma) do pa- vanta aons q.11 1'1'21'333 a aap/icaçaa (1) Iticiento. Esta roi retirada da manga na fim nop.311vvvit, c mio prosc.:v.3A 31 (13. piela 3.
de 15 minuto; e vin-so então guta tad); os das tmiquitos (1 em) má 3 onicaz d) d
Mosquitos tinlutin perecido.
contra, a ma.iaria. a a Lima amareda.
— Foi vaias vezos repetida. ca ;ixporieneia
Do ta )3 vana remis vão compartir os cagaresultado
não
variou
siuão
cai
insigniii43 O
nheiros o 03 expiara !ores de minas o de
eao Les detalhas.
e aradas do ferro, 0,3 empr 3ga los das estaExperieneia em ambita mais vasto, feita 033 fer..o-viarias, residiu 1) aio z no 13 palu13:11 eonopou, 20 de julho do 1901. Tem. 25 C. dosas, os com:neve:altos e regatiies que
Em um amova 3 (conopeti) expressam/311:o
e descolo 03 rios lufas:alas cie ai:oc on4i,raid piara estas expor:e:leias, com as sobem
pilai:2, 03 mel:eiras, qui extrahem a borpardos do tela fina de arame o a porá (1) racha 093 itla .;;Idiço3 O paatan IS das regiões
vidro, são introduzidos Oirea. do 10) mosqui- ilorostaes do Amazonas, as C011101i1a3 capetos, dos noesmos ganem o esoecies qu se.- dicion irias eavialas itqu Ila.s regiões, tolo;
viramfl experiencia precedente, enclausu- os ltabi talvies emilm, ou transetm: )s lo 1'a :tas
rados das le alamos dias.
do Brazil onde reina a no :Iara.
L. A,, ¡ndividuo adia), de raça branca, zonas
A porspeetiva do t.til graalc4 vantagens
com o tronco, o pescoço e os Tora s nas, C3- inhorentes á. applicaçã do koaopÉhanuitcs
froladas com o honopoi6anata3, penetrou no constituo uno i., obrigação para o soa inventor
coo 3peti o elle roei:ou-se.
de p a) :time: das p)ssias, ;_19 quaes olle
Através a porta de vidro observa-se per- podo se: ui em muitas c in lições da vida
11113qui',0
alli
ene
irfeitamento a dança do;
humana, assistind ) por 001151Juill 0 o
rados. asam co1110 a; partes nuas da corpo direito e a nius iça do ampaea.r o seu invento,
da individuo.
que cinStinliii tra'Allio,t 1mi»e intelligencia,
Em torno (1311e esvoaçava um eneamo do C mi as g :vai tias do um privile.;ao,can:ormo
masqui tos, appraximado-so o immediata- a lei 11. 3.129, d 1 14 de outubro do 1882.
anen.e aras tando-se das partes do empo desEm rosurno, reivindico com ) pont 33 o ca.colo .rta seno nunca pousarem na peita. nem ractems cens ,itutivos da invenção:
mesma nolla, to'.3a,r0111. PJ110) a pouca foram
Sorurmi nui) pro.ervativi da pica,lo, dos
se encostando á. tela do arame o nella se apa- m )squitos, applicado ao or g anismo humana
•
gavam.
em ficções á polia, snn danou) á. :;and 3 e
Um cvle,; pctigans p ms no no dolo annalar cano elleitos daradouros, di,pen;and o o uso
da mão direita. Oiiseavamol-o cono a maior dos 1113:03 physicos de pra alui
attençao durante tres minuto; para ver si usa : 10s, que lã) proservana inteiram NIG
elle picava o sugava o sangue. Elle manti- são de imeO111010111.
Ainda a caritet 2 importante— so: esta
nua-se immovel, encolhida, com a tromba
estendida horizontalmente á, polia, a extra- meio preservativo da pica-la dos
midado delia inctievada para cima. Era evi- uno meio pre;eevativo da inalaria e da febre
amarella, doenças que sú so trztusmittem
dente (1 110ello estav: entorpecido.
Ropoilido pelo paciento com a mo op- pela picada desses insectos.
posta, quiz fugir, mas não teve forças para
Ri) do Jane'...o, 1 . 1 d3 outubro do 1901,—
alar o calliu iner".0 no estrado do C713 )Jmu. Dr. I, B, de .lacercla.
Nenhuma de.rs314 tas substancia I exerce a

ANNUNCIOS

Toms levo aca.ao nociva sibre o organismo

1

1903 103V

Companhia Fiat 1"_.:xrx
retinire!): em a g s . nuhlt5 gorai ()Minaria, no

03 Srs. accionistas sio convidados a se

41 : a

15 de março proxima futuro, ao melodia, na séde da co lptnhia. nesta Capital,
rua d t Assam:dá& n. 31, para apreientação
d ) reát mio tia direc . .oria, prestação de
e 11:1, 4 e ehoiçao do 030,301110 fiscal.
Ficam suspeni is as transr.3r sucias d . acc,,,ões
ata o dia em que se realizar a a;seinbiaa
gorai, incltiave.
Os Sr:. pos uid oras do aco5es ao portador
dev-e:n depositai-astros di o antes da reunião,
s to on is do ar:. 12 dos e3ta1aitos.
Rio 113 Janeira, 25 do fevereira do 1005.
—O direotor-pa.si dente, Vittorio Aligliora.

Imprensa Nacional
Acham-se a venda na Thesouraria desta
rapar tição

c/c) nra,zil o
sua 1e,wisl1tção, po:o
Dr. J. Paod.á Calogeras. l e volun
,lapontaanciatos para o Dicciou trio Geograp mico do Brazil,
p0:0 Dr. Alfredo Nloreira Pinto,
canta:ida a descripção do tolas
a; cidades, villa;, edificios, etc.,
3 grJs /) .3 viola/n.3i

stenographia Internacional (systema (Sabeis-

6$000

20,A33

J.

borga,. ), parto portugueza, 00111
28 eannupas autographadas, por
Alberto Pfeil

5$003

por JoaS da Silva Lisboa (visconde do Cayra), 1821, 4 volu,na 3 (mano,)

8030

Constituição Moral o
113: a-cres tio Cidadão,

Consolidava() das
das Alrandogas o .31esas tio Itendas
Constituição o lLeis Org. anicas da. Republica,
Carta Geo,wrapitica do
13razil, pa:o coronel Conrado Jacob de Nie;neyor
Carta G eograph loa tio
oariaz, pelo brigadeiro Raymuado Jo.sa da Cunha Mattos..
Carta Geographica do
Ma tto G' vosso, por Francisco Antonio Pimenta Buono...
Carta, eograph ica
Itepublica, pc:o Dr. Croekats de Sá
Carta p;eral
antig"a
In. ovincia, do Maranhão, pelo ba,eliarol Franklin
I-.018

Antonio da Costa Forroira, tenente-coronel do corpo de estado
-maior de la classe, o outros.,

Ltacia, do S.
Franc isco,orA. anizada pela

9,000
53300
12,3000
.4$00ra

•

12:500)

10$00)
•
3,;000

C,LII'LL titt

001:o missão hydraulica do engenheiro chefe W. alilnor Roberts

Carta chorographica
do
da, pr o v it c i
Santa Catharina, por

2$001

AL

Jo:é Joaquim Machado do Oliveira, 1842

Carta goo-hydrogra
'Aliem da ilha o camil do Santa Catita
•
Irina , 1830
josuiticas, do

4$000
•
•
•
6$000

Cartas

padre Manoel da Nobrega (1549
a 1560), de Vadie Cabral

Chorographia da Provincia do Coará, por

2$000

José Pompeu do A. Cava1ou:14a ,1,5000
-

•
•

•

••

I .

. / .•

L tf

•
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Codigo Penal da Republica dos Estados
Unidos do Urazil, conversão das penas, fiança, prescripção, systema penitenciaria
cellulas, etc., por um magistrado mineiro

Diceiona rio Geographico das Minas do
1.1 razil, pelo Dr. Francisco
Ignacio Ferreira

phico do 13 razil, contendo noticia das obras e as

biographias do todos os eseriptores brazileiros, pelo Dr.
Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, 7 grs. vols
em 8°

Diecionario dos verbos irregulares, por C
do 1Z
Jr±isboço Riographico
Abralião
traducção do capitão de fragata
Orozimbo Moniz Barroto

Tabulas do La 1.'0litre:hl°, vertidas e annotadits
pelo barão de Paranapálcaba,
2 grossos volumes ora 8
...
G onera a species, Orchidearum Noraxtimquas collegit,
descripsit et iconibusiliustraJ. Barbosa Rodrigues, 2 volumes

Historia Financeira o
Orçamentaria do Imale a,
perlo do
sua fundação, precedida de
algums apon'amen'os ticere.:t da,
sua independeneia, pelo Dr.
Libera,to do Castro Carreira,
1 grosso volume do 706 pag;.,
em 8°

Historiados tres grau(105 capitães da an ti.
gitidado ( Annibal, Cesar o
.
Zama,.
Alexandra), 1)010 Dr.Cesar
Hugonianas — Poesias do
Victor litiga traduzidas por
poetas brazileiros, precedidas
da, biographia do mestre, por
Macio Teixeira
H yd. a- o g- 1- a p i o dtt

llifaust fts1n.1I-Fra1tcisco,
por Eram. Liais
lnstrucções para o serviço

•

do prohylaxia espec:fica da febre amarella

Unstrucções para o
alistamento do deitoros na ltepublica•

•

Decreto it. 5.391, de 12 de dezombe° do 1001

Leis ustules da Republica dos 31.'s todos
Unidos do 13razi1, pe!os
Dr. Tarquinio de Souza, lento
cathedra,tico da Escola Naval o
da Faculdade Livre do Sciencias

Juridicas e Sociaes do Rio do Janeiro, e Caetano Montenegro,
juiz do Tribunal Civil o CrinaiDal do Districto Federal, 1 groso volume do 992 pags
• Lei (:?, Regulamento da

Reforma ypoLltecaria • •
Licções do Pli.3,:sica,
professadas no Lyeeu do Arte
por Francisco Xavier
de Oliveira Meneies

OffICiO3,

Lei o Regulamento sobre desapropriações pori nece g

-sldaou'tildaepdblicad,-

União e do Diitrieto Federal, do.
creto3 ns. 1.021, do 26 do•
agosto de 1903 e 4.956, de O dO's

setembro de 1903
'

Manual do ompron"ado
de/Fazenda, por Augusto

3$000 Frederico Colin, oficial maior,
aposentado, da Secretaria, du
Estado do Ministerio da Fazenda,
(obra indispensavel a todos o;
6,1030 funccionario; publico.; e advogado:), 23 gros. vols. em 8',
compreliendendo os anuo; do
1863a 1889
Em volume em separado
3Ia vens do fabrica, decreto TI. 1.230. de 21 setembro
de 1901, modifica o de n. 3.316,
15009
de 14 de outubro de 1837
Noticia Hi s torica dos serviç
instituições o estabe1eci1$009
mentos do Ministerio da Justiça.
e Negocios Interiores...
Organização .Tudi c iari a, comprehendendo O. de$500
cretos n. 2.161, de 7 do fevereiro de 1897 e n. 2.579, de 16
de agosto do 1807

Ordenanç:t dos toques
5$009 do corneta o clavina,
pelo coronel Moreira Cesar
Orçamento da receita,
O despeza para 1..af)::
—Leis iu. 1.313 o 1.310, de 30
1$030 e 31 daembro de 1901, que orça
rec:, ita o fixa a des,eza da
Republica, para o exercicio do
19J5, e da outro.; providencias

Parecer do ;Senador
11.11y Rarbosa sobre o Codigo Civil Braiileiro, 1 gr. vol.

5$030

Primeiras niceõe., (10
Cousas., do N. A.Callzins (da
40' etliCto americana). versão
adaptação polo Dr. Ruy Barbosa,
1 grande volume em 80

3$090

990

15VA)

FavorADO — 1905 '

$300

100 010

$500

6$909

Prosadores; o Poetas
:Latinos. polo De, Cesar
nina
Projecto do Coligo
ClivillIra,ziloiro, prece-

.2p10
2.ADO

tarja,

decreto n. 5.221, do

30 de maio de 1901

Tecgtilamonto Sanitario, decreto n. 1.151, de 5 do
janeiro do 1901
.n o pr til ta ont o das
Companhias do Seuros.decreto n. 5.072, de 12
de dezembro de 1903
Regulamento das Loterias, decreto n. 5.107, de 9
de janeiro do 1901
It o 4,1" it 1 a in ont o da,
•Tunta Comute veiai,
decreto n. 5.122, do 26 dejaneiro de 1901 •
Regulamento do selbl,
(de 1900), -decreto n. 3.564, slo
, 22 do janeiro de 10 .0.4 .. .....

$504

(novo), decreto n. 5.142, de 27
de fevereiro de 1904

IVO)

creto n. 5.111, de 27 de fevereiro de 1901

$3,33

Regulamento para o
consumo do agua. deRegulamento das Ca
pitanias dos Portos,
decreto n. 3.929, do 20 de /C licMin) de Mil
ftegulamento do marcos do rubrica., decreto

II4J3

n. 3.316, do 1-1 de onitiiwo do

$313

rexpertorio •Titridico
Minei ro,consolidação alpha,betin e ebronologica de toam

a; disposiçãe; sobre minas, coraprehendendo a legislação antiga.
e moderna de Portugal e d.)
Brazil, polo De, Francisco
Cio Ferreira, 1 grande volums

4$400

(mil

1,50)3
6,'$)00

lt capi t tilarão eia ordeat
alphabetica do decreto n. 1 l
de 21 de janeiro de 1803
rant() Civil) o dos demais (Inc so
siezuiram , acompanhada do
texto da legislação em vigor o
de uru formulario annotado do
aleites acto; relativo; ao ca s amento civil, por Manoel André
da Rocha

Relação

tpao

Cd 0‘3

43•33

cidadãos

que tomaram parte no l;oveirib)
do llrazil (le ,. n le o armo do 1808
a 1880, por M. A. c,
Reta tor io apre>eutado
Ema. Se. Ministro da Fazenda
sobro 11 , calização das alfaude,T,a3,
por Leopoldo Leonel de Alencar.

6$1.»
1,P3)

0,:yb

forout IGleitoral
ereto n. 1.239, de 15 de novembro de 1901, que refortu 1, a le-

sp»

giilação eleitoral e LU outras
proviiteecias

rr»

—Lo: n. 1.333, do Ode janeiro
de 1005 — Reorganiza a jit-tiçio.
local do District , ) Federal — e
Decreto n. 5.133, de 16 de .;aneiro de 1005— Manda, observar a;
dispo dções provisorias para a,
execução da lei n. 1.338, do 9
dejaneiro

'PA

de 1991—Modifica o decreto numero 8.313. do 11 de outubro do
1887.—Decreto n. 5.421, de 10 do
janeiro de 1905—Approvit o regula,mento para a execocio
lei n. 1.230, de 21 de stembro
de 1001, sobre marcas de fabrica
o de commercio

1$0113/,

dido de urn projecto de lei preliminar, apresentado peio Dr.
Antonio Coelho Rodrigues
..

Réplica do fS.4enador
11.11y il • trbosa sobre as
defesas da redacção do Pro;ecto
$7;00 do Codi g o Civil, da Camara dos
Doputados
Regulamento processual da..Ttistiça Soai.

$:;11

1837

1aecação dos liírielka nã s , passado e presente
dos Krichands, etimographia,
archeologia e g,eographia, documento:, vocabulario, etc., .p.e:r.
J. Barbosa Rodrigues

Re g u. Ia monto para
arrecadação do consumo, decroto n. 3.622, ed 26
de março do 1900
Regulamento paratis.
cotização do consu.
mo, decreto n. 3.569, do 22
de março do 1900
egulamonto do iadat.strias o profissões

70)0
$50)
1$590
$500

Reforma, .T ii. clicia ria
do 1:District° li ne(Ie rol

11:1.1.-cuL5 do l'obrica o
do conarnoveio — Lei numero 1.230 do 2 . 1 do setembro

Vida do IN.Larquoz do
•
Rarba cena (biographia).
$500
por Antonio Augusto do Aguiar
um grosso volume de 971 pags.
50o,
cai 80
vendai
super;ores
a
104
tem
o
abati•
it;'
1$030 mento do 15 9/0.
03

Rio do Janeiro —,Impronn
Nacional — 1203
._
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