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vendo o ensino elementar o prailssional em da autorização conftsrida polo art. 34, taordem a que possam abastecer do pessoal bella B, da lei g. 1.145, • do 31 do dezembr6
idoneo as companhias de especialidades do. do 1903, resolvo abrir ao . Ministerio da
corpo do marinheiros nacionaes, podendo, Guerra o credito da quantia do 480:374875.
para a acquisição de tudo quanto neees.sario supplernentar á verba 153— Material—n.
for a oito fim, despendor até a quantia do —Transporto de tropa, etc., do art. 12 da
SUãIMA.11,10
600:000$, abrindo o necessario crodito.
citada lei.
§ 2.° A rever os rogulamentos do corpo de
Rio de Janeiro, 2 do março do 1905,
Acro; no PODEE LEGISLATIVO
marinheiros na.cionaes, das escolas de aprenDecretou. 1.186, que autoriza o Poder Ex- dizes marinheiroo e do corpo do inferiores da 170 da Republica.
ecutivo a reorganizar asEscolas do Apren- armada.
FRANCISCO DE PAULA RODRIOUES ALVES.
§ 3. 0 A crear e rezulameatar as seguiadizes Marinheiros.
tas escolas profissionaes. correndo a despeza
Francisco de Paula Argollo.
A . :TO9 DO PODER EXECUTIVO:
por
conta das competentes verbas orçamenDecreto a. 5.432, que abro credito ao tarias:
4,t5
Ministerio da Guerra.
1. 0 Escola pratica de artilharia, para Os
3Iinisterio da Guerra — Decretos de 1 do 2" teimastes que já tenham cancluido o
Ministerio 'da Guerra
correu te.
m4 n.
tempo do embarque, e para as praças que
estiverem habilitadas á matricula.
SECEETABIAS De ESTADO
Por decretes do 1 do corrente:
2, 0 Escola de foguistas, para supprimento
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
— Expediente das Directorias da Justiça das respectivas companhias. •
Foram promovidos:
4e
3. 0 • Escola dc timoneiros, • sondadoras o
e Geral de Saude Publica.
signaloiras.
Ministerio da Fazenda — Expediente da DiNo corpo do estado-moo:or:
§ 4.° A rever o regulamento da escola
rectoria do Expediente do Thesouro Fe- pratica de torpedos, tornando-a obrigatoria
deral —Recebedoria do Rio de Janeiro.
A coronel, por meraeinionto, o tenentepara os 201 teaentes que já tiverem satisfeito
coronel Alfredo Caiando do Moraes Rego,
tdinisterio da Marinha — Portarias e expe- o requisito do embarque.
Art. 2.° 0.s directores o professores das do quadro especial, o por antianidado, o codiente.
esc
.das do artilharia, do foguistas e de timo- ronel graduado Rodolpho Brasil;
blinisterio da Guerra— Portarias e empeneiros.
sondadoras e sialia,leiros terão venA tenente-coranel. por merecimento. o
diante.
cimentos ig,uaes ao; d funccionasios do major Feliciano Benjamin de Souza Águias.;
Ministerio da Intlaitria, Viação e Obras categorias carrespondoni.e3 da escoa pratica
Publicas — Expediente das Directorias de torpedos.
A major, por merecimento, o capitão Al°craca da Contabilidade, da Industria e
Art. 3.° O tempo de serviço para a pe- berto Cardoso do Aguiar.
do Obras e Viação.
rorem dos officia,o3 interferes da armada
Na arma do cavallaria,:
será computado de conformidade com os
EioLoote—Lagartos do Brasil.
principios geram da legislação militar em
NOTICIA aio.
A alferes, do accôrdo com o disposta no
vigor, ficando derogados a- segunda parte e
111AltCAS REGISTEADXS.
o final do art. 67 do regulamento que bai- docroto legislativo n. 982, do 7 do janeiro de
RENDAS PUBLICAS — Rendimentos da Alfan- xou cm o decreto n. 3.234, de 17 do março 1903, o alferes-alumio Wcdmer Augusto da
dega e da Recebedoria do Rio de Janeiro. de 1899, e § 50 do art. 33, do quo baixou
EGITAES s Avisos.
com o de n. 4.417, do 29 de maio de 1902.
Na arma do infantaria:
Art. 4 • 0 03 marinheiros nacionaes que
Patyru Comunicam..
contarem
mais de troa anuas do serviço,
SOCIEDADES ANuultat.49 — Balancete do e The
exemplar comportamento, toro di- . A major, por antiguidade, o major graBritish Bank of South America, limited- com
reito a urna gratificação addici mal e orces- duado Ludgero José da Cruz, para o 21° baBalancete do London & Brasilian Bank, pondente
do soldo, c msideeando-so talhão; .
litnited— Balanço da Companhia Previ- derogadoáometade
art. 1°. n. 5, do decreto n. 478,
A capitão, Os tenentes João Mauricio de
dente.
do 9 do dezembro do 1897.
Azevedo Martins, para a Sa companhia do
Au.uUNCI09.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 34°
batalho; Sumia rio Pedro dos Reis, para a,
contrario.
33 companhia do 400 o João Teixe.ra da Silva.
Rio do Janeiro, 15 do junho de 1904, 103 da Sarmento, para a 33 companhia do 300 , os
Republica.
dons primeiros por ant i.guidado o o nitlina
FriaNctsco DE PAULA. RODRIGUES ALVES. por estudos;
A tenentes, os alferes Juvenclo Zacharim
Adio Casar de Noronha.
DECRETO N. 1.186— DE 15 DE JUNII0 DE 1004
Marqu ,s, Jo s. é Gonçalves Pinheiro e Julio
Coam' do Vasconcal los, os dons primeiros por
Autoriza o Poder Executivo a reorganizar
antiguidade e o ultimo por estudos ;
as escolas do aprendizes marinheiros, inclusive a de Sergipe que fica restabeleA alferes, de aee-ôrdo 01111 o docreto acima
DECRETO N. 5.472, DE 2 DE MARÇO DE 1905 citado, OS alferes-aluamos Octavio Francida, e dà outras providencias
cisco da Racha, C.illatino Marques,. Alvaro
O Prasidente da Republica dos Estados Abre ao Ministerio da Guerra o credito da Octavio
quantia de 480:372$875, supplementar á Eiras. do Alencastro • o Carlos Silveira.
Unidos do Brazil:
verba 15°—Material— n. 32—Transporte
Faço saber que o Cangresso Nacional dede
tropa, etc.—do art. 12 da lei n. 1.143, , —Foram mandados incluir no quadro ordtcretou e eu saneciono a resolução seguinte:
de 31 de dezembro de 1903
navio da arma de cavaliaria os alferes ,maArt. 1.• Fica o Presidente da Republica
O
Presidente
do
Republica
dos
Estados
naol do Barros Lima e Manoel Francisco da
autorizado:
Unidos do Brazil, tendo ouvido o Tribunal Silva Caldas, e no da arma de infantaria, 03
§ 1. 0 A dar nova organização (is actaaes do Cintas,-na fórma do disposto no art. 2, alferes Olympio Antonio . dos Santas Rosa,
escolas do aprendizes marinheiros, inclusive § 20, n. 2, lottra c do decreto legislativo. Foliando do Medeiros, Madsool Oliveira, Lua de Sepoipe que fica restabelecida,
a. 392,4o 8 de outubro. de 1896, C teitudo tam do -Araujo, Jari.t.iiiiauista, Cano. de car-

'Por ordem oRnperior, amanha
não .gería lattlaileads, o oniario
Official.
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a,

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1100 Terça-feira 7,

MAMO OFFICIAL

Março —1903

Tallio,Nioente Gomes Jardim Filho o MaExpediente de 4 de março de 1905
Expediente de 4 de março de 1905
noel Guilherme de Almeida, que se acha"valsa .aggregados por excederem dos mesmos
DIRECTORIA-GERAI, DE SAUDE PUBLICA .
DIRECTORIA DA . JUSTIÇA
quadros.
Accusaram-se os yecebimentos
—Foi transferido para o corpo de estado
Autwizou-se o general cornmandante da
Ao chefe do Laboratorio Bacteriologico
maior do exercitado accôrdo com a resolução brigada policial provideaciar sabre as officio n. 45, de 3 do corrente
de 12 de abril de 1901, o capitão da 3° com- baixas da serviço da brigada-do sargento
Ao consul do Brazil em Malta, do oficio de
panhia do 40° batalhão Eduino Carlos Car- Antonio Vieira Feitosa e do soldado José 4 de janeira ultimo.
renter.
Teixeira dos San tO3 Marra, ind manizand o a Solicitaram-se providencias :
Fazenda Nacional do que estivarem a dever-lhe,
Do director geral da Contabilidade para que
se:a, entregue a Olympio de Nieraeyer, cheta '^
— Concederam-se 30 dias . de licença, de de secção desta directoria geral, a quantia da-'
accôrdo eom a inspecçã3 de sande a que foi 4362$800 -para occ orrer . ao pagamento da
submetido o com os vencimentos a que constructor e do pessoal das obras do_Desia--.tiver direito, nos t rm mo do art. 152 do re- fectorio Districtral, em fevereiro findo
Ministerio da Justiça e Nego cios gulam snto em vigor, ao major honorario da Ao Dr. Henrique Figueiredo de Vascou-,
brigada policial Octaviauo da Rosa Costa. canos, inspector interino do Serviõe de Isolo-'
Interiores
mento e Desinfecção, a quantia de 10:374209
para occo.Ter ao pagamento do pese mal subExpediente de 3. de março de' 1905
alterno da mesma inspectoria, em .fevereira
Requerimentos despachados
findo ;
- DIRECTORIA DA JUSTIÇA
A^ Augusto Duarte de Moraes, almoxarife =
•
José Ramos Nogueira, alferes da brigada do Hospital 'Paula Candido, a -quantia. da
`FOram: nomeados os bacharelo Sybil.° Gela- policial.-.
-Deferido, na canformidade do aviso
to de Lima e Arthur Murat do Piliar paan expedido nesta data .. ao corna:andante. da 2:524$ para attender ao pagamento do pois'soai do mesmo hospital, em fevereiro ultimo,'
os logores de primeira supplente dos juizes brigada.
o • afim de que te'a -lambem entregue ao
da 2° e 10° pre,orias, por tempo de quatro
Th:ago Alves Ramos da Silva, cx-soldado Dr. Antonia PacheSo Leão, inspector do Serzunias, na ferma da lei,
viço de Prophylaxia da Febre Amarella a,
da brigada•-palicial.--Indeferido.
— Concedera,m-sea
quantia da 3:000$, que despendeu com o pa- '
gameata dos guardas de 1° e 2 3, classes e
Cinco mezeo de licença, com ordenado,
Aos pretores foi dirigida a seguinte cir- carpineiras da mesma inspectoria, em japara tratam° ito de saude, ao promotor puneira ultimo ;
blico do districto do Alto Juruá, bacharel cular :
Do diractor da Estrada de . Ferro Central
_Manoel Felippe de Souza Leão;
Nã,a tendo applicação aos processos admi- do Brazil para que não sa;a mais permittido,
Dispensa de lapso de tempo decorrido para nistrativoa disposição do art. 12 (Ia regu- naquella estrada, o embarque para S. Paulo
prestar compromiSso e entrar no exercició lamento annexo ao decreto n. 5.433.de 16 de de trapos provenientes do lixo, sem que ^
do z-eu posto a) 2° tenente da 2° bateria do janeiro ultimo, relativa a antas findos, con- tenham solTrida prévia ^desinfecção.
l j regimento de aramaria de campanha da vem que façam remetter aos juizes da pro— Cammunicau-se ^ao- inspector g Irai das
guarda nacional desta 'capital Eugenia Au- vedoria e das varas de orphãos os inventa- Obras Publicas que o serviço de desinfecção
gusto Ribeiro. .
das galerias das aguas phoviaes . pelo gat..
rias que tenham corrida por esse juizo.
Claytan será feito nos seguintes p . .ntos :
n•••••nà.
dia 6, nas . runs do Ri achuelo, Monte Alegre, e
,
ladeira do Castro; no dia 7, .nas . ruas-do RiaCasa de Correcção
chuelo e Costa Bastos ; no dia 8, na praça 'da
MAPPA
MOVIMENTO DA PRISÃO NO ME 7. DE FEVEREIRO DE 1905 .
Republica, lado da Casa da Mo meia; no dia 9,
na rua General- Caldwel; nu dia . 10, na rua.'
v:
de Sant'Anna„ em ,parte ; no dia 11, nas da
:e
,
Sant'Anna e Marquez de Pombal, e que exis0
r..
.--.
.
rn
-tem- quebrados, dotas tampõe-s, sendo um na.
rn rn rn ,4 rn rn rn n) O
0 0 O
O O 0 O O
rua Monte _Alegre na esquina - da da Ria.--. O O O O O
O O O O O O
.
- ,., O O al O O O O O O r3 cn ,n .02 rn rn ,./) +7, ,
chuelo, e o outro na praça da Republica,
0 0 0 0 0 0 0
MOVIMCNTO
^ ' -v:, cl ce ce ej ce ,.,3 ce d c-.3 .--1 0
C c: C C
C C O O
esquina da rua. Senador Euzebio.
cd --` .^.2 •-,- ‘3, uj dj i, CO '.:.' ,--, C C C C C 0 C C
— Remetteram-se
-O. ce ce r3 o:3 ce xe ce :,e es "e: cd 03 C c3 :3 c3 ce c3
•
-4, V) e.0 C) --+ 'O C> -_,
ca
c),?
•-• a? ,: e2 -,d, In .0 l n CID C" •-• --, .--, .--, ai N at
Ao
director
geral
da
Contabilidade
a- folha.
O
O O C.) C.) GD O O O O O O O cl) O
O O
de pagamento do pessoal da barca de desin..
ç:
AAAAAAAAA A A A A A AO ACD A
.
E--..
fecção, era fevereiro findo, na importancia,
de 2:795$800; a relação das folhas de pagat
mento do pessoal superior da Inspectoria da
Passaram do inez anterior
2 8 3 23 6 14 15 2 19 6 1 2 28 2 2 13 16 12 174 P..ophylaxia
da Febre Amarella, cm feve. .
reiro finda, o a folha para pagamento da.
‘..)
Entraram durante o mez
1
3 differença do ordenado a que-tom direito o
Dr. Ernesto Panei nra • de Melio, inspetor
Foram soltos
2
1
3 sanitario interino, na impartanCia de 250$,.
,. . •
,
ao mez de fevereiro findo
, ,
Ficaram
— 8 522 0 14 15 .2 20 0-1 2282 2 13 16 12 174 relativa
Ao director da Estrada de Ferro Central
do Brazil os laudos dos exames de -validez
de José Alexand..e Cirna Padro Guimarães
:3 ''',
0w
Costa, Manoel Brum Bittencourt, Alfredo Ci-o rs
o
..=
coro
de Andrade Jambo . e Derineval José da,
o rs
- .o
Fonseca Filho.
o a)
sl
.
.
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•-'
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O c> e> z r. ) L-n „."3. -Requerimentos despachados
v . .o.
cCRIMES
55'2 ‘ o. C)o a
.i;23
r-, -c.) rà ,
o
'S
-..a: :.-.: :a :d
C e,
.- ---• o ::: o
- .Bernardo 'José Gonçalve's..—. Cortifique-0.
"ri 2 -o ce'7-'' P.,
:5, 75, c.) N—, ...
..
,
Le.)poldino José dos Passes (60 districto).—..
3 .,3
'6' --.5 o ...-,. ,,,,, r--, t. 5 . 5 S.,. as
444 -.-c::' 42 -,-. .. ,.:-.,
s. .2 Deferido d.o accordo com . a infOrmação. . . o ,-n -ro O o ='•3, O- ' O O O O -8 =e 6. es' g g c":"3 ° a -E
Leopoido^13a.nd. ira de Gonvêa. '( 60. eis-— ra,
,tr.i a
n.i ix :4 c4 E. :—, C.
>
tricto).—
Deferid ), de accordo com a infor-
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Dos soltos
DOS que ficaram '

_

1 1 2

mação. -

^ Antonio Cardos Faeire . de Caryallio.
dis2
. ,1 tricto).—Deferido.
Maria Caetana Ferreira Gomes . (13 °' ' dis19 80 4 2 7 _1 - 2 23 1 5 1 5-. 5_ 4 tricto).—Indeferido. Concedo '90 , dias
parN -;
cumprimento da intimação, - -
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•

Ministerio da Fazenda.
!Directoria do .Expediente do • TROSOUPO
Federal • .
Requeriiitentos despachados
, ( Polo Sr. Ministro :

1,élathildo Leitor Ramos Langlien,wich. pe. •dindo .aforamento de terrenos de marinha
--na Praia Veamellia, e Boa Viagem .—Declaxe
•, a supplicante si acceita, as condições pro-postas pelo Ministerio da Guerra.
Antonio Dutra da Silveira, pedindo licença
, „I) ara vender estampilhas.— Concado, me-fdeante as formalidades da circular ri. 3, de
•
:19 de janeiro cio anno passado..
• Eugenia Torreão Corrêa de Araujo e outra,
eflindo reversão da parte do montepio que
Aoercebia sua finada irmã Maria Amalia Tor•reão.—Apostillem-se os titulos.
•Paulina,Elvira do Arruda, viuva do arti- fico de 2a classe José Pedra de Arruda, pedindo revisão do processo d.o seu montepio.
De accerdo com os pareceres. Faça-se a
apostilla.
.— Processos de pagamento de dividas de
exercicios findos:
, Lucas Pinto de Miranda, de 5. João da
•
Barra .—Relacione-se.
José de Sa,nt'Anna Silva, agente da Estrada
. de Forro Central do Bra.zil.—Relacione-se.
Urbano Freire de Almeida, idem,— Relacione-se.
Antonio José Franca,i dem .—Relacione-se.
•
'Antonio Peixota, guard •echaves da mesma
estrada.—Relacione-se.
Manoel Martins Victorino • Vianna, continuo da estrada.— Relacione-se.
Severino Corrêa da Silva, agente recenseador no municipio de Sant'Anna de Japu' hyba, em 1900- .—Relaci00e-se. •
José Rezende da Motta, conductor de trem
da Estrada do Ferro Central do Brazil,—
Relacione-se.
Companhia Beberl'oe. emprazaria do abastecimento de agua á cidade do Recife.—Relacione-se, Francisco Rodrigues Ribeiro, con foranto
da Estrada de Ferro Central do Bra,zil.—
Relacione-se.
Julio Rodolpho da' Canlia, idem.—Rolaelone-se.
Modesto dó Oliveira Maia, id em.— Relaciono-se.
E. Domingues & Comp., do Estado do Rio
do Janeira.—Relaeloae-sa.
,Manoel Antonio Guimarães. proprietario
de um predio á rua Iladdor,k Lobo.— Ralaeione-s 3. s:
Recebedoria do Rio de janeiro
Despachos proferidos pelo Sr. Dr. director nas
•reelamações do invmsto de industrio e profissões para o corrente exercicio

Gonçalves & Azevedo. —A reclama.ção está
••
perempta..
- • A: de Alves Guimarães & Comp.—Em vista
do parecer, nada ha que deferir.
Marquos Campos SL Comp.—Classifique-se
COM generos alimenticins de 1 3 classe.
Gilaberte.—Indeferido.
- A. S. Condo . & Comp.—Rectifique-se
classificação . para mercador de cliapeos,para
pagar as taxas da taeella, A 2 e D 2. •
Erico Rocha.—Reduza-se o valor locativo
•
• ..
a 3:800000.
Monteiro &.Cavanella.—Idem a 480$, dando-se Meia taxai
Viuva Paulo de Castro.—Idem a 3:600$000
, •
Braga Carneiro & Conip.Idenl, a 80%00C4
•1£;- Grados .,i-Iderit a 2:000$002.
,

•

Março

1903 1181 . 1
t.

• --A' Contadoria de Marinha :, •
Autorizando a mandar abonar' ao' .alferes,;"
Arthur'Bonjanain de Viveiros, fiscal das obras- -,
_ . Dia 6 de maná de 1905 da -Escola do -Aprendizes Marinheiros -na
• :os è Bernardino Veiga Meiralles, Jos á Joa- Bahia, a quantia de • 150$, como ajuda de
quim Moreira, Agostinho Teixeira Novaes e custo para as despezas de viagem a esta ca-.
Campos Irmão & Comp.—Transfira-se.
pitai e regresso áquelle Estado em serviço
• Manoel Lourenço Monteiro.— Pagando deste ministerio (aviso n. 331);
a multa de 20$, transfira-se.
Declarando ter resolvido deferir o rapeJosé Ignacio do Mesquita.—Dê-se a baixa, rimento de João Baptista da Silva Ferreira,
requerida.
pedindo ser admittido como addido a essa reAbel Augusto da M otta Andrade. —Satis-I partição, sem perceber vencimento algum
faça a exigencia da sub-directoria.
1 (aviso n. 332) '•
José da fSilveira, Balthozar.—Solva a du- • Communicando ter approvado o -termo de
vida.
despeza lavrado no Commando Geral de
Candido JOMS Rodrigues . e-Pague o imposto Torpedeiras para isentar o Commissario de
em d3bito.
33 classe, 1 0 tenente Salustiano,José Alves do
Be ..nardo Pinheiro.'—Deferido, de ' accôrdo Carvalho, da responsabilidade deaima caraCOM parecer.
bina « Mauser » o um sabre punhal, dasAlvaro Duarte Cardoso da Silva.—Pago o apparecidos por ocasião dos acontecimentos
imposto do corrente exercicio, transfira-se. de n wembro ultimo , (aviso n. 333).—ComAugusta Adelaide Ferreira Goulart.—Pago municou-se• ao Quartel-General (aviso n. 334).
o imposto em debito, transfira-se.
Autorizando •a mandar entregar, mediante
Duarte Silva & •Fanseca-0 que esta re- as formalidades legaes, o peculio na imporpart1ção podia aâender, já o fez por despa- tancia de 18$988, constituido pelo ex-2 0 sarcho de 5 de janeiro . de 1003, 28 do junho de gento do corpo de
• marinheiros nacionaes
1904 e 17,de janeiro de 1903, pelo que ar- José Pa,tarraz, quando avendiz da Escola de
chive-s3.1
Pernambuco (aviso n. 335).
— A' Imprensa -Nacional
Pedindo, de ordem do Sr. Ministro,
haver a Capitania do Porto do Rio Grande
Ministerio da- Marinha
do Sul reclamado contra a falta de Diario
Official desde 1 de janeiro do corrente anno,
Par portarias de 23-do fevereiro ultimo, que informe o que occorre a respeito, para
foram concedida; as seguintes licenças para , que se possa providenciar no sentido de rea.tratamento de saude, onde lhes convier
Jizar-se a remessa do mesmo Diario ãquella
- De deus mezes, ao 1 0 tenente Fernando repartição (oficio n. 336)
Rogando, de ordem do Sr. Ministro, proFerreira da Silva ;
De um mez, ao 2-• tenente Alfredo de Sá idencias no sentido de ser enviado, dia4eamente, á Inspectoria Geral de Engenharia.
Rabello';
Da •tios mezes, ao guarda-marinha con- Naval, a contar de 1 de janeiro ultimo, uni
firmada R elolpho Fróes da Fonseca e por exemplar do Diario Official (officio n. 337). .
outra de 6 do. corrente ao capitão-tenente 1 —A' Delegacia Fiscal no Estado de Matta
Grosso, confirmando,- de ordem do Sr. MiAlfredo Cordovil Petit.
nistro, o telegramma que o mesmo dirigiu
no dia 25 do mez passado e concebido nos snguintes termos : Escola Aprendizes foi au:XPEDIENTE D. PRIMEIRA SECÇãO
torizada a adquirir fornecimento por ajuste
Dia 3 de março de 1905
durante o corrente exercicio (officio n. 338).
•

Requerimentos clespcichados

Ao Ministerio da Fazenda, rogando providelicias, afim de que :
No Thesouro Federal, sejam pagas as dividas de exarcicios lindos na importancia de
107$216, de que s5,9 oradores o 'ex-marinlie,iro José Ma,riano Affonso e Rita Coelho.
Vieira (aviso n. 326) ; Seam concedidos á Delegacia Fiscal no
Estado de S. Paulo, por conta da verba 26
—Fretes, etc.—da orçamento de 1904, os
creditos d 23$400 e 22$809, para ocorrer
ao pagamant ; de passagens e transporte de
lonagern fornecidos ao director de meteorologia pela S. Paulo Railway Company, Liited (aviso n. 327) .— Co .umunicou-se á
Contadoria (cálcio n. 328).
-= Ao Arsenal de Marinha da • Capital, autorizando a vender, em hasta publica, as
duas pequenas caldeira; velhas existentes
nesse Arsenal (aviso n, 330).
— Ao Quartel General da Marinha, determinando, visto ter sido dispensado dos serviços que esava prestando, como auxiliar
cio gabinete deste Ministerio, o c munissario
de 23 classe capitão-tenente Era esto José do
Souza Leal, que mande louvai-o pelo zelo,
dedicação e intelligencia coM que desempenhou os mesmos- serviçasM.viso q. 329). .
— Ao Commissariado . Geral da Armada,
autorizando a mandar fornecer ao corpo de
marinheiras nacionaes, para a banda de
musica,do.staca,da na 2 3 divisão naval do Sul,
o instrumental constante do pedido que se
lhe remette. (aviso n. 339).—Communic nu-se
t.1,. Contadoria o ao ,Quartel General (officios
e:•.•:. • •
:
nà,,.340 e • 311). •

Ministerio da Guerra
Expediente de 1 de março de 1905

Ao Sr.-Ministro da Fa,zonda„• pedindo o pagamento de 2:219$145, sendo: ti. Companhia.
de S. aristovão, 90$; a F. F. Braga. 864$;
aPiron Jacques, 400$; a Jeronym o Silva &
Cemp„ .46$; a Luiz Macedo, 701$145 o a
Merino & Comp., 28$000 (aviso a. 112). •
1—Ao Sr.- Ministro da Industria, Viação o
Obras Publicas,submettendo á sua consideração o officio de 21 de fevereiro findo, em que
o director geral de engenh iria pode que pela.
Repartição Geral dosTelegraphos sujam recebidos 116 kilometros do linha teleg,raphica e
a estação Margarida, no Estado de Matta
GI 0S30.

Collegio Militar,
commandanto
aprovando o contracto celebrado com
versos negociant;s para o fornecimento de
enxoval e fardamento, durane o corrente
anuo.
Ao intend.onte geral da guerra:
Elevando a 1$481 o valor da etapa, na
actual semestre, para a guarnição de Qua.
raby.
Fixando es seguintes valores para os animaes da guarnição • de Jaguarão, no 1* se-,
'mestre do corrente anuo: forragem, 2$583;
ferragem para cavalo, $088; ferragem para.
nanar, $084.
perinittindo o despacho na Alfandega da '
Mandos 'do 92 cla y ina,s \\linche ;ter _ portou.—
oontis Manopl Vicente Carioca.- • '•

• 11.0.2

Torça.feira

— Ao chefe do 'Estado Maior do Exercito o
• Concedendo a cidade de S. Luiz . do Maranhão por menagem ao alferes , do 350 bata]lio de infantaria, Esperidaa - José de AlIneida que de acha preaa respondendo a
tonseillo de guerra.
Declarando : •
•
, Que deverão continuar em disp onibilidade
b capitão medico de Lla classe Da. - Orlando
Sucupira e o capitão do 37 0 batalhão de infantaria Adolpho Guilherme de Miranda
Lisboa, visto terem sido - eleitos, este, intendente da cidade de Mainacapurii, no Esado
- do Ainazonas, e aquelle senador -estadual em
Alagoas ;
Que são nomeados para a commis go de
linhas talegraphicas no Paraná.: 1 0 ajuda,nte,
ri tenente de cavallaria__ João Gualberto
Gomos de Sá Filbo ; 20 ajudante, o 20 tenente José de Castello Branco ; _auxiliar, o
alferes de infantaria Arthur N111103 de Souza;
e subalterno do-contingente, o alferes desta
' arma Fabriciano d Rego Barros ; sendo
--dispensados de 1° ajudante e cammandante
g o contingente o 1° tenente Joaquim Antonio Pereira e o alferes de cavalla,ria, João
de Souza Dias Negrão, Mandando
Prtrádenciar para que o alferes Alvar)
nuilherme- - Mariante complete' o anno de
pratica na • .commissão do ramal-ferreo de
Lorena a 130111fin ;
_
Rectificai' 1103 assentam enbs do capitão
de cavállaria Augusto Pedro de Alcantara
3unior a data de seu nascimento que é de
17 de agosto de 1804;
•
- Recolher-se ao corpo a 4_113 peatence o tenente do. 38° batalho de infantaria Fernando Garrocho de Brito, que serve no 28°.
Permitindo ao tenente Joaquim Ignacio
Torres Junior, do 26, e alferes Sulpicio Setor
Cordovil e Antonio Padilha, do 15°, e Pedro
Cavalcante de Allniaue.•que, do 340 , gozarem
as licenças que obtiveram para tratamenta
saude, o primeiro e o- ultimo no Estado
,do Rio Grande do Norte, o segundo no
1^ districto militar o o terceiro no Estado de
Pernambuco.
Minis'erio da Guerra---,- Rio de Janeiro, 1
niarço de 1905—N, 92..
Sr. intendente geral da guerra — Provi- denciae para que todos os corpos, fortalezas
e estabelecimentos d0Ste ministerio, sem
excepção, inclusive a repartição a V0333
- cargo, forneçam á Direcção Geral de Artilharia informações completas sobre o material
de artilharia, baecas de fogo, munições, etc.:
afim de poder attender, com precisto. as
requisições deste ministerio.
Providenciae, outrosim, para que os mas- /nos corpos e estabelacimentes envism
nualmente áquella -direcção um mappa de, znanStrativo 'do armamento e material de
- artilharia e munições que fizerem parte de
soas cargas, dando sciencfa, de todo e qual. quer inovim"nto que porventura se dê no
' referido material.
Sauda ,e fraternidade.— Francisco de Paula
••'Argollo.

ZOOLOGIA
IALeertilias
LAGARTOS DO BRAZIL
Pelo Dr. Emilio A, Goeldi
• . -(Continuado do n. 50 •
A Outra especie, appraiimativamente do
mesmo tamanito,P (Lcemaentus) • acutirostris.
e distingne, Comi O ensina oMeme, por um
- focinho, mais -pentudo e um; desenho- algos
Ainev.,_Ai_sugq ems4 4e atet4lhã40.40erea.

DIARIO OFFICIAI,' •
-do seu modo de viver parece que niug,uein •
sabe, paio menos nada consta na litteratura
scientifica. O principe de Wicod refere- unicamente que elleo.tiive.11 predominantemente
nas árvores e que o povo delle3 faz geralmente conceito desfavorat-el e suspeito,
atteeta á sua faculd ide de mudarem de cor.
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lares, suo carenala,s, de forma de um «papagaio de papel», espinhentas na ponta e
consideravelmenta maioreo do que as escamas, aliás similares• Mo• seu feitio, no resto -'
do carpo.
O signal, porám, o maio saliente, e
que melhor confiança merece para reconhecer com eerteza taragu
' »,• conA maior parte dos generos e especies aú-1 siste na meia-lua preta, que de ambos os
ma enumera-los são desprovidos de poros lados vem correntio dos hombros para o
feMoraes ; em compensação alguns entre peito e ceincide com a • dobra posterior
cites possuem poros aortas. A. verdadeira do pescoço. Não raiai encontrar-se indifuncçãa physiolo,gica que cabe a estes.orgão.3, viduo3 de Tropidarus com caudas mutilade tamanha impo rtancia para a systematica, das; possuem todavia um poder considorava
e por 13;3 mesmo já, não poucos vezes por de regeneraei,o. Tanto quanto pude saber,
nós mencionados, me parece 11 -ãO estar até este Iguanideo acha-se sobro uma grande
hoje elucidada com a desaja,vel clareza. Antes p cite (.1) Brazil ate ás Guyana • tombem
eram tidos Como glandulas interessadas na eniio conhecimento da soa existencia nas
funcção da reproducção; modernamente de- ilhas dos A,brolhos.
Aqui na cidade do Rio de Janeiro. é induclaram-os anuo simples gla,ndulas sebaceas.
Boulenger propõe reunir os iguanides COM- bitavelmente o lagarta o mais cammum • é
al13011pia depores femora,es e cern dedos nãa encontrado a cada passo tanto na baixada
alargados, e dilatados, afim do facilitar a quente, na visinhança, cio mar, como além
synopso. Si, porém, aSslin fica • creida unia de 800 m. para ema, nas montanhas da
dispo siçãa e arranjo que corresponde á affini- Serra dos Orgãos.
Julgo acção meritoria reproduzir aqui a.
dado natural, é outra questão. Seja como
for, 'em relação aos nossos iguanides bra- a,ttraheate descripção, que da vida em libersilicas, pertenceriam os seguintes generoa, dade deste lagarta deu; faz .erb de um
quartoze em número, a este grupe : ba- seculo, o princip3 de Wied : « Vive—escreve
orphryoessa, enyalioides, enyalius,, elle—devendo eu a-ccre3Centar que somente
anisolepis, wwslrophos, tiosaartes, liolcenzus, quanto á allegação introducbria não me
saccodeira • liocephalas, tropidurus, wanis- Posso conformar do todo com cite—senão
em regiões aridas e arenosas, tanta perto da
'
codon, strobilurus,
urocentron7
Rio de Janeiro, Cabo Frio, no Parahyb-a—
em todo o rasto da zona par mim ataEntre este formiga,r de formas de no- como
sada, nas praias é achado na areia atine,
mes,que quasi produz uma imp,"0331,0 oppreS- vos
cida, onde reside nas folhas secam ao pó dos•
sopa e de cujo tratamento não ma amora- arbustos,
preferencia em amontoados
xima senão 'com o sentimento incommoda- cl -pedras,de
muralhas velhas, edificioo, rativo, de poder presupper-muito p011C3 001110 chas de rochedos
etc., mas lambem na pr
realmente pertence a) dominio do cenloacimento geral, no publico brazileiro, exea- pria areia nua, e exposta, onde se expõe á
acção dos raios solares; quando a mote Se
Não feita, talvez de uni ou outro leitor, approxima,
com rapidez de flecha
especialmente wepara,do por longinquas para os seus correm
esconderijos,
nas folhas meus
vi vacas e prenunciada l gosto pelas obras da debaixo da macela,:
_- nitureza—, eocalherei • em primeira linha,
Nos
amontoados
de
pedras
o
•
rochedos
uma especie Iguanideo do qual pel
arei
longo das csta,s e dos rios, achei
a,fiirmar altoitamente, que;nos arredores de ao
estes lagartinhos com notavel freqUencia;
Rio de Janeira, cada amigo d o na 'ui-aia a ahi
nas fendas e rochas, correm
terá encontra lo innumeraa vezes em pas- com-moram
velocidade, tornam a apparecer, param
seios e excuasõos. E' o Tropidu • tes torquatus,
com ca,beçs e pescoço altamente levantaacima mencionado (Stellio torqua*us Wied
e 'esticados, acenando repetidas vezes.
Ecphymo'Ci torquatus D. B. ; Agama tu- dos
Apanham moscas e insectos de diversa
berculata Spix ;• Taraguira Da-rwinii Gray), categorias
variados vermes ' e animacudescripto já pelo artigo alarcgrave com los. No rio eBelmonte
e em outras localidao nome tupi de taraguira.
encontrei-os nos • edificios, nos • laraces
• Não adquire grau leo dimen ges ; o maior des
nos tectos e ' lambem 03 vi
exempla,rmo «l3ritish Mus3nre..» -me le 240wm dos tabiques,
da mesma residencin, nos arbustos
o _maior - da minha propria collecção partilhar
macega , com O variegado lagarto
mede 240 ; refere tolavia o Priacip3 de e na-- ameiva.
M.).
Wied, ter morto a tiro, durante a sua (Teias
Nas paredes as mais ingrime3 sabem
viagem costeira, ao marte do ltio de Janeira, O wrer
c celeridade». Já o Principe :de
um exemplar de 420 inui e ter viste espe.- Wied tinha
• observado que
cimeno ain Ia maioras.—Qa,uado novo.° nosso o Tropidurus acuradamente
torqzcatus muitas vezes hospeda.
«calango» (assim chamam-no TO Pará, onde nas dobras da
e 1103 sevac os mu
O Collrii11111 nos jardins, hortas etc.) é de Acanho c3r depescoço
zarcão : -eu novamente o
colorido . brunacea, Com a superficie dorsal encontro • com frequencia
e espero tratar
salpicado, de pingo; pretos; estes pingos cos- dello mais circumstanciadaniento
em uma.
tumam alinhar-se por via de •regra • em ulterior publicação, tende por objecto a disseries longitudinaes,da,s quaes uma occupa,
das aranhas do Brazil e dos animes •
mediana dorsal, ao paso que duas outras ca:B:10
a cilas se relacionam pelo seu parencorrem pa.ra,llelamente ao longo dos nane), que
tesco.—Aliás noticias d.e todo' eamprehendireito e e zqu ardo.
sivas acerca do modo de vida deste fieIndivithos mais • idosos ficam por -abit quentissinD Saindo
nem hoje ainda se posna n os:a região "(Rio de Janeiro,) quasi sue '• por. parto alguma,
par exemplo, -enbritna-enegrecidos, quanto ao lado superior; contrei na littera-Uiva indicações 'acerca da.
pel i lado abdominal. são esbranquiçados
ducçã,o e dos Ovos (I),
porção anterior, vermelhos,- cr de tijolo, repr
Para o discernimento seguro das tras.
desde as coxas ate a terminação da cauda.
especies do genero Tropidurus, que
Conta o Pai ncipe de Wied de individuos bem outras
se encontram no Brazil, preciso recorrer
criados, grandes, uniformamante cinzentos, a
um attento
em - caracteres
.
que elle viu e aos gonu fez figurar no seu •
Atlas; deva dizer que não vi ainda seme(I) Desde então á lacuna' foi preenchida
lhantes iniividl103
por -observação:, do men, primo :Andreas. ••:
costuma-. Medir 1.:1/4 a. 1.1M 'Goela', .na Serra ." dos -Orgãos e.minhas, n
-;
-do .oMnprimen:o de :corpa; as.escamaa,. que -Pará. • ,Conter
Ooehdi, iDie.-Fortpitaut,
„a..TeVe.s';e1,11, em.annei g :::triAnsmszles_ regw_
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'assaz subtis,

Assim . o T. llyg(mi Olesel'iPto
em 1861) de Reinhárdt e -Liátken, do Minas
Cera ss apenas se distingue pelos muit )
diminuitos escudos -marginam dos olhas e
uma simples sáris de sapraoenlaria muito
_largos ; 2', hispidus (macrolepis s R. L.
Proctotretus Toelsneri, Berthold ; Trachycyelus superciliaris, Günther 1861), de diversas
localidades do Brazil (Pará, Pereambuca,
Bahia) e do Venezuela conca s-se 'pela ausencia das fitas ataram • claraS, escamas
dorsaesin Ii.ON33 - e eicudos superocalaresaernmados em quatro series e iguaes quasi
erri comprimento o largura. Esta ultirin
especie pareci?. ter sido doscripta outea vez
por Spix. debaixo de tres nomes diversos
Aclama hiTida, A. nvigricollis e A.-cyclurus.
Sabemos por Wuchwer, que o 2'. ltispidus
ma Bailia de apparição tão frequente, como
o T. torquatus para nós aqui no Sal e pelo
an seaso auctor somos infirma,d,os, que certas
cobras crepusculares (Scytalidae) fazem caça
encarniçada a este lagartosinho celere,
derradeira especie,. T. semitaenialus, rocaLida da Balda pelo British Mascam do Londres, distingue-se principalmente pelas
C3C11113.3 dorsaes de t011.1 11101103.
13ellos Iguanides são as especies do genero
Uraniseoclon, representado no Bram!. ao gnose sabe, po: daas especies diversas. U.
20117jra (Agama ')jeta, Wied, Tjpera.nodan
ocbsccollare-piettun D. B., Lepbyrus ocbroeularis, Spix) attinge appraxi aridamente a
20 em. A cauda é comprida, arredondada,
excede folgadamente pelo dobro o comprimento do carpa: a cabeça é curta, larga e o
SaCCO galar é de cor amarelada; as escamas
alorsaes são . pequenas, rhomboidaes e carinad is; a crista dorsi! -é baixa, á feição de
. serrote, carrendo desde a nuca até á inserção
da cauda.
O celoride geral é um rosad amarellaCe,0
ou um trAinc-averme:liado com unia porção
de bandas transversus largas e escuras,
atravessando o corp ).
A band I, transversa/ mais larga e distincta
p.ela, sua c:oe preto, intensa, Corre, desde a
nuca, por cima dos h ombros até embaixo do
pescoço. De modo i lentico,são ornamentadas
transversalmente as pernas posteiores.
Conhece-se, ao que parece. o U. l(7111.1)*(«la
maior parte da Amacio: meeidional tropical
:assim do Para, do Equad w, de Denwara e
ips m É') ao Brazil das regiões ceatrites e da
0 .,)Sta oriental.
Assim o principe de Wied o encontrou nos
nozes de fevereiro e março na lagoa da
Arara no rio Macury e sabe informar deite
da seguinte fOrma, «Vive constante nent )
nas arvores, nas (pia, ss trepa Com habilid ide
is corre com muita ligeireza para cima rie
longo d galhos • seu. porte é agil e sempre
$e manténs muito erguido nas pernas, esticando a cabeça e pescoço, e com Os olhos
iite abertos.
iNão_podendo fugir em -tempo, (Te uma aparição inesperada, abre de todo a guêla,
tufa o sacco guiar, emitte um som estridente
e investi contra o inimigo com bates dirigidos para cima. Nas mattas virgens de
'Iuctiry este bela animal parece não .ser
raro, visto que os in(li is. inde ao seu trabalho diaria, regularmente t:ouxera,ra de
• • • • .1 nII•

2ungsweiseivon 13 brasil. Reptilien, etc.>
Zoolog. Jahrhuclier, len'a 1897, vol. X,
pag .610 e ibidem : «Die Eir von Tropiditrus torquatus etc.» Vol.- XIV, 1001 pag.
1581 seg. Médias de unia grande serie de
ovos medidos : Cnimprimento -18,36'nua ; largura 10,04, mm , peso 1,01 grammas.—Tres ou
quatro ovos formam formalmente unia postura. Aspecto da superficiii , do ovo sinta.;
repicado.-
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ardo alguns destes aufinael, para fazer,
carno cites allegavam,am prazer aos estr.ingeiros curies .os 13 amidos dos aber,»
. Uma segunda especie, U. (Loph yens
printhera,Spix) attinge parte de 49 e n. e é
de colorido geral entra cinzenta -azeitonado
o verde ; foi calleccioaado por Spix o per
Bates• no Amazonas supariar, bem perto
fronteira peruana.
. O genero StrObiturus é pobre em eipecies.,
Não . se conhece até agora sinão
torquatus (Doryphorus spinosaus; Castelnau)
ao que eu sei, todos os exemplares existentes
em museus estrangeiros provém dos acnecl ores da Bahia. Alli foi colleccionado por
Wucherer. Caltelnau e Parker. E' um anipaizinho de uns 114 m n. de comprimento,
esverde ;do pelo lado superior, amarelloazeitonado na caula. revestida de grandes
escamas espinhentas e, pelo lado inferior,
verde-esbranquiçado. A cabeça mostra manchas pretas symetricamente dispostas e
por cima dos hombros corre .unia fitada
mesma .cor. A. cauda é mais ou menos do
comprimento direSt ) do corpii; uma crista
dorsal levemente serrillada estende•se, desde
o pescoço até á base da cauda.
Ipuinalei interessantes, pecuárias, de, colorido soberbo e de una ltabi g us exterior assas
facil para SC gravar na mamaria fornece o
genero Uraccofiroa, do . qual existe no Brazil
urna especie azul, outra preta e uma terceira de cplorido sombra-plivace).
•_
•A mais baila é U. asureum (Doryphorus
nitrem 1): B. D. brevicaudatus, Guéán),
não medindo além de sues 124 mm.; é da um
cai onda total predominante:Imite ceruleo e
possue urna cauda curta, grossa, Singularmente espinhosa e g-a:Imo:dila de grandes escamas vistosas. Por cima do dorso correm
diversas fitas transversa,es, umas mais larga; e outras mais estreitas, pretas e não
muita rega:laxas. Como sua patria
o Brazil e a Guyana. Uma illustração boa
deste sairia encontra-se no atlas da «
patologia » de Dum)ril-Bibron ti. flaviceps.
um tanto maior. (108 mm.) preto, porém
com o lati) superior da cabeça amarellada.
provém. do Amazonas superi ir, da mesma
forma que U. castor (Cope), e spec:e aliás
bastante semelhante A anterior em todo o
e
iii .do.
O genera Liocephalus conta ha:e 17 esp eCios, todas das Antilhas e da America do
Sul, entretanto ao Brazil . não cabem sino
duas. Abranee este •genero Iguanides maiores. com roupagem C3C11119:31 quasi exclusivamente maior e espinhenta, cristas dorsaes
ora mais altas, ora mais baixas, serrilhado.s
e coei caudas assás campridas. Assim cabem.
por exemplo, ri) Lfowp!talus trieristatus
(OphryoMsoldes tricistata Duméril),100 mm.
• cau la, ao passo que cabeça • o corpa
111.0 meiem aldm (10 GO mm. O colorido geral • pelo lado superior é una bruno
claro ;. par cima, do ' tbrso e <das fiancos
correm fitas transvernesbrunas Com patas;
amareladas. A denominaçãe especifica deste
animai descripto par Daméril como proveniente do Brazil explica-se peias tam cristas
escamosas longitudilnes, baixa; e serrilhadas, que COlVerri ao longo do dorso. Muito
semelhante é tambem o L.
(Ophryoes sol les Damérilii Steindachtier),
trazido do Pará pela expedição austria,ca
« Movam ».
Sacco,leira es-urea, •c meei sém afite (ICS le
1882, representa no Brazil una geinra constituido por tres especies sul-americanas. O
• von Merina' achou este saurio, de 205 mui.
do comprimento, de colorido geral bruna,ceo
com tres serie; de -manchas domes brunoescuras e urna fita transversal da, mesma Cl."
entre os -Olhos e cauda 'do '130 --mm.--de -nrw-,
prinientó
no" Ilao
Grandefio Sul ; a/lãs era,
.
contra-se 3,01:dtpjte.
—.•
•
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Da mesma forma o genero •liotaennts,' apezar de abranger nada monos, de 22 especies
sal-americanaS, não é representada no Brazil
até agora sinão por; unia especie—:L. -oectpi- •
lag'artosinlia pequeno, esbeltamente •
construido, n3 medindo além de [12 mai. o
tendo urna eludi que uri, excele considera-,
velmente o cOmprimento do corpo. E' cin•
zente-pallido pe:o lado de cima; de cada lado
da linha dorsal mediana possue uma serie de, manchas mais escuras e nos flancos estendese uma fita longitudinal escura desie a
reg,lão dos hembros até o ponto da inserção
canal. Faradiste C3:0 Iguanide, descripto
sbmente em 1883 e encontrado igualmente
pelo natu 'alista acima dito no Rio Grande do Sal; não 'é munida de caracteres .que dum
IA muito nat-vista.
Da um desenho muito carac-teristica, porém, é o LzOsaurusBellii, dinnentosiurio de .
apenas 14 2'2 de comprimento, a cauda
iguala approximadamente y a metade do corpo. O cito-rido geral é um cinzento palado quanto ao lado dorsal. Na cabeça percebe-se um desenha preto, maiá ou 1110(20.3
"feição de ferradura de cava 110, tendo a sua,
convexidade virada para a frente; occupa
linha mediana d mui urna estria da niesmiti
côt- e de lei segueM até as pernas posterioresseis figuras; que possuem alguma semelhança emas uma mitra episcopal; em
proparçãO á diminuição da calibre (14 >cauda seguem na direcção antero-posterior figisras semelhantes, cada vez menores
wetas o marginadas de branca.,Duméri/
e Bibron dão no seu « Atlas » uma figura
bem felii deste notavel sauna, COM') iambani cio p.ostropli.us Va.utieri.
este ultima •
um' dos! Ignsanales menos raros do 13razil,
pelo menos posso atlirrnal-o em reação aa
Estalo .(1) Rld. de Janeiro e enumera.1-o, logo
depois ,do ..Tropitlurus torqualus, entre as fôrmas que o amigo da natureza indegina c
mais facilmente terá, occa SUO de poder observar 'de propria vista o na liberdade; Na.
serra (133 Org;a03 calleccionel durante una
periolo do dom annas cinco exemplares. De •
deus hadividuos que tenho dente de mim o •
que são um casal, a &moa mede 22 centimetros, o macho 18 centimetra-s. O colorido •
foi assis bem apanhado par Duméril e
Bibran • nas seguintes palavras : Dos et
queue offrent das bandos transversales bramias, suis na fond . fauve ou marron plus out
main3 clair. o O conprimeato da cauda
em proporção ao da cabeça e do corpo talvez •
como una meio para um ; é unn 'cuida preheasil. que para segurar-se em ramos mais
delgados (com) nas Chamaelontidae do
Velho Mundo) bois serviços presta e que tio •
espirito de vinho sempre tem o costume de
enroscar-Se com tenacidade. A cabeça larga,
coberta de 'escudos pequenos, com focinhe romba e as escamas pequenas, lisas, granulosas do lado dorsal, dão ao nosso Iguani 3) em
cunho espacial qued exclue qua'quee
confusIa. Coou o Tropidurns '.torquatus,
tambern o Urostrophus Va,utieri possue una' •
olho parietal, sempre facil de descobrir-se.
pr oxima par ente é o Anisolepis unclutatus
(A'. lhe nuga. Lacra-usam undulatus 1). B.),
de' cauda, enormemente comprida, que folga- „
(amen te alcança CV,Cf1S5,9 'dupla -dó resto
dó corpo (compriMeito total 245 mm.) ()
!aio sup2rior. dorsal, é brunea-olivaceo
bela aspecto um provéni da linha em zig-zag,
que se origina de duas series de manchas.
bruna-escuras, triangulares, que acompanham a. linha mediana dorsal, de, modo a serem sempre virados 03 angulos ou pontas •
para' fora. Este belfo animal tem a sua patria,
no sul do Brazil e foi observado o 0)110010- •
nado nó Rio Grande d .3 Sul pelo Dr. no
'"
'
••
"•'"
Carnp53-se actaalmente o 5:onero gay0t:tii ."
de seis OSPCCICS, residindo toam ella.3-ent ter.;. —
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- Podem ser .subdivaaos em dom gruaos,
tabu: especias nas alues -as escoanas laa
'teraes nao • São distinatamenta; carenadas
(E, aatenatas ;. E. bibrani ;.. E. ilieringli;
E. caeruleacens) e Por outra lalo especies'
com escamas lateaaes muito agudamente
carenadas (E. fitzingeri ; E. uadulatus).
São, sem expceção, b aios lagartos com cata
tas compridas, redondas e allaamdo-se em
pontas agudas, a
A especie indubitavelmente a mais antiga
:conhecida é o E. catenatus (Aga,ma, Laphytus catenatus,
irus, Ophryoessa, Hypai bi
rhombifer), que já foi figurada pelo principa
do Wied do modo reconhacivel debaixo do
nome de Agama catenata. Este autor da-lhe
trn colorido total de um agraciava' verde,
com manchas escuras e com mãos, Ni e
cauda bruna-vermelhadas ; caere uma linha verde, em zig-zag, tarjaala, da preto ao
longo da linha mediana dorsal, que se acha
accupada por uma' crista sorrilhada, porém
1!fracamente • accentuada ; par baixo, em aniaios os flancos, avista-se uma larga . fita loa. .gitudinal de cr azul. Alias (3 variaval o
colorido ;' as femeas, diz-se, são de um tom
lorunaceo. Comprimento total porto de 30
centimetros ; cabem á cauda 19 a 20 centi•Metros.
- O E. catenatus ai, tem sido observado em
'diversos logares do Britai!, mormente ao
, longo da cosa entre Rio de Janeira e Bahia;
; da mesma região obteve-o tamboril o prin; cipo de Wied, que dele assim descreve
; Este bello reptil encontrai pela primeira
j vez, no interior, nas extonsas matam viagens
! aos lados da antiga estrada, 11(3e e obeeta
' novamente, do tenente-coronel Falisbaato ;
: não o achei em Belmonte, e par LSO creio
.que elle não se extende, até o gato 16, latitude meridional. Mais para o norte, nas
amattas de Jibaya, Conquista e no sertão da
Bahia, elle é faaquante nu inana. Encontra• raras vezes no chão; mas principalManta fios g,ralios das arvore; e sentado 110S
tronais velhos. E' coloro e tufa o papa,
ao approximar-sc alguena geralmante acena
repetidas vezes coai, a cabeça. Apanhado
no affecto psychic), muda a sua côr
bruno ; o mesmo se
quando morto. Gaia' ima-se a camaleão » em , alguns lagares,
<c papa vanto acta outros.— narina proxima
é o E, bibronii
rhombifer D. 8,)
Guy-ana, e do. Brazil, e diversas vaies já,
collecionado na:Balda. Differe ligairamente
o desenho e as escamas são, par via de
regra, uni tanta maiores.
Urna baila especie é o E. ihvinyii Bana. co-.
nhecido ~ante desde 18$5 e do qual tenha
aleante de mim um bom desolam. Esta especie
'de iguanideo, que mede parto da 30aentimearos, o foi descoberta paio Dr. a. Ihering na
Elo Grande do Sul ; é, no sexo masculino, de
um colorida unifarmaman te bruna-avermo. Ihado; no sexo feasinino corre unia fita larga,
amarella • desde a ragiaa do ouvido ata uni
• !tanto além da inserção da cauda. O E. caeruleseens, oriundo da zona limiteaphe com o
Para, é caracterizado -confirmo O seu dospriptor, Cope: por ser pasto com numero ias
ditas transve.asaesandistinetas, nuas (185aa),
N) E. fitzingcri (bilineatus D. B.) de 306a"
cornpriment a é bruta avermelhado pelo
lado dorsal, tendo bruno-escuras as 'regiões
ala, cabeça . o. das vertebras. Veom-se duas
- altas brancas, uma esquerda, outr diraita.
nos flancos cio corpo. Semelhante é tambern
. ,undulalus (Doa:nane:á obtusirostris D.
.) com duas fitas pretas longitulinaas, ia.- teraes e ondeadas.
De 7 especies até agora conhecidas do ge'nero EnyatioideS duas -são tidas como penteia
contes á fauna brazilica. No seu habitas goparaeem-se com os membros do genero
• interior, 'todavia o sexo masculino aqui. se
tlidinkqe
uó$4
"uia Papá mais ou
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menos, desenvolvido e moira maamante
tam'oem a,pparecem alguns pauteis poros femaraas. O E: ,laticeps, proveniente do 'Amazonas superior e • dos Urni:ses -com o porá,
descaberto par "Castelnau, atlaga a uin,
c niiprinieato do 352 ea (cauda 230 aa), é
verde polo lado do cima, com manchas
brunas irregulares e 'a mais tralsversaes
brunas na cauda. A 'outra espiche, E. teecltii,
igtialrnntn do alto Amazonas' e enc aatrada
ainda coa Santarém, asse iniba-se ao Enya,lias catenatus acima doseripto, possue,
porém, dedos fartem:a-de cansados e can
desolho algo
diverso.
A esarecie Ophryoessa yercitiosa, descripta
por Spia deaaixo do duplo nonn de
phyrus xiphosurus o Lopb. auranitoos,
attinge una comarimeut3 total do 450 aa o
resida nBrazil s3pta11triona,1 e na Gayana.
Esta ,011t1,3 Oi Iguanide os mijares, com cauda
no comprais:int) duplo do carpo, é muni Ia
desde a nuca, no dorso o sobre a cauda, de
uma crista sirrilhada, baixa
Devido aa sou aspecto altamente grotesco
deu-sa a denominação da Basitiscus a um
geaero do Iguanides. Ar:tuella nome oeha
para os antigos Gregos e Re11111103 a encarnação do certo monstro mythico, de
moas do esbea, praduct hybsid poro
modos sobrenaturaes gerado do gallo domestica, da cabra. e do sapa. Cariavase hoje quatro destes exquisitos Iguanides,
quasi todos desde o Mexia.), via America,
Central. até o norte da, AmeAca, Meti Banal.
Uma destas especies foi, ao que me custa,
apanha-la já em Fornatab de arar mia e
pie isao é que a inchamos na fauna harpatologica do Brun, embora a sua ver.ladeira
pateia, pareça estar sianda anis ms rio Panamá e na Casta Rica. E' um animal de
uns 80 cm, de camprimenta cabeada uns
5a contimatr os á cauda. O fedia descaiumuna,' a altas de tudo canse planeia de uma
evadia do dolm-in pontuda, tenda para a sua
firmeza urna lamina criatil tgin osa, que se
eleva na região occipital. Accresco ainda
n dorso e na cauda urna crista alta susteatada pelos prOCCSSi Spia0Si d33 ver e'oras
e tão alta, como na o encontramos igual
nem semelhante em Iguartide o algum do
Novo Mundo e comparava,' talvez unicamente com a nada leL.a do..sal de cnaos
p3iXW, par exemplo certos Percoilen. Ai
escamas São carend V,' e s obrep :stas umas
ás outras a moda dl tolha. O cot orid o será
e ii vida um esverdeado coai fitas transvernes no corpo e na cauda ; os examp:ares,
porém, conservadas em esp:rit o de vinho,
nos Mim-seus app araram todavia, brun
aaeit mado,s pelo la 13 da.sal.
'
O quadra
que testinnuahas °calaras toem dado da
vida na libo:dade dos Basilsco — parece que o B. vittatus é ' bastante frequente, por exemplo, em Guatemala —
c mcorda inteiaran m ia com o- par nó; esbaçad o acerca dos Ignanideos até aqui tratados e ViVeilt,r3i no Brazit e todas os observadoras dão da seu caracter resenha tão
attrah ente, que 03:: de mo Ia algu ri se
coadima Com o nane inventado p.olos zeiloár os antigos.
Aos outros grupas dos. Iguarad is, nos quaas
c aboca o Competente Boulanger a; fót'ille,i
sem poros farroupa os e cmn dadas mais ou
menos dilata•los, pertencem, da, fauna dos
San rios brasilicos, o; ci u geriera3 Anais e
Norops.• O primei ara é, .sem davila,, o genora mais "de) cai espocies catre os 'gilanicle3 ; canhecem-se boje não 111911J3 que
100 espeaies (Dum(Seil o Bibron dasereverarn
ainda no anil o 1837 si) nente 23 especies) e
no espolio de quasi todo exprorad r sciestifico da America, do Sul a.ppvecem sempre
CSI/OCICS, novas.
Do israzil são oito as especial que ata agora
chegaram ao 'rnçu conhecimento. Desigmara-
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as aqui . ora. • como c ca, Tma1e5es », ora-cm
• viboras o e mais . ,de um vez tive,ewejo
em minhas viagens . pelo interior ,na4.zoadas, de me ser aprasei ,a 51 a na a phirmacias semelhanto ((vil) ora», coaCrvada;
na aguardente, c an o na .porsonificaçã,
um adira ti sunamanuate venal mo é perigoso, da mesma farm( como aia la acoai eco •
com a cigarra <cai tir ;na boja.» (Fui gora. div.
a ;S:Li depl irava'
spec.), superstiçã
No
«Atlas zoologico», que aaanuaanba a obra. -do Paincipe de Wied, em: outra duas especial
figuradas — Anolis virirlis e A. yracilis ;
primeira, todavia, é rotalad m, par DarMaillBibaon como A. ~aulas, a segunda coma
A. nasicus •
B afienger par sua vez rsune ambas ern
uma só, sob O nanai da Anolis punctatus, ,
considerando-as com) macho e femea ; outrosim, no .; ensina que &Ia é id com o
A. vi)laceus por Spix dascripto. Imp )rta.
em 262 a/ a o canprimen ;o do ;mimai ;
cabem á, cauda 180 a/a . A &aura de
Wiel relativa, ao A. punetatus imstra um
eolor.d ) total brun )-avermelhado, co n pai- •
Maltas brama as pega mos, urro aladas em
sírios transversa i g , rima cabeça azalada,
uma faixa da mosma
frac monte ind:cada ohm baixo o em cada u'a (EIS dons
flancos uni sacos guiar côr de laranja cohn •
pont inliO3 mais escuros.
A outra ligara, acano cUsiemos, declarada
par Bouleuger como senda a remoa de A.
panclalos (a ) passo que o Paincipe de Wied julga dever accaital-a cano outra espade,
A. Viridis) reprJson ta um aunimai a todos
os raspeitos semelhante no seu feitio, e mi .
bella colorido geral verde, com sete fitas transveraaes mais e ;curas sabre o dorso,
picas esbranquiçados nos 'ancas e som sacou'
,gular.
O Museu britannica em Londres pasme
exemplares do 11,o cio laneira. (1. Amazonas .
superior e do diversas localidades no Pera.
Obteve 'os SOM exemplares o principe da a
Wie 1 durante a sua viagem ao longo da.
costa oriental e refere-se a esta espoeis: nos
seguinte( termas :
a Alcancei um individuo deste bell o a
esbelto Analisa quando pernoitai nas visinhaaças do Ri-o Salgado, em um legar
nitccalo ema o n mia de Rauclo do Veada,
nas inalam virgoss na cacada do Capita-ta •
Felisberto, outra vez fechada pela vazetaçãa.
Uru dos nos ;Os caçadores anc(Wrou o animal sen traia em um galho de . arvore, não
ranja) lona.: d.o nosso fogo, sig,ucou-a, quaridg
esto tufou muito ampaimi -imite o seu collossal
sacas gu:ar, ganhando assim aspac"A buatanto Curioso.»
•
Em um outro lagar o. mesmo autor escreve que estes lagartos vivem silencies amante nos galhos das arvores, onde não sla
descobartos pela nossa olha senão casual- incite, quando a vista Se fixa justamente(
naquelle lagar, onde se acha parado mimovai o ta/ Anolis, acenado a observar (4
apwoximação do homom. O A. fusco-auratus.
(A. vi ldi-anselts Poters), observado no Park,
medindo apenas 1242a do comprimento, ostenta um colorido geeal bruno-caia coto me
olivacea Coal brilho metaltico verde ou da
cobre e apresenta frequentemente entre oa .
olhos uma faixa transversal marganadoada
ereto,
•
.
Provam do alto Amazonas o A. bocourlii .
(Copa), pouco maior, doscripta samarra: dei-..
de 1876 e com co orado donsil bruno moais.
do cobro.
E2 preto A. trachyderma (Cop3),: oraind:a
das in ismas localidades ; sarnentas°. thorax„
o abdomon e a linha mediana auferiur da,
cauda são amarallaceos. A. chrysolepis cana •
perto de 20 em.- do comprimento, .rasidiudo
no iateaior
larazil; param obwevada 'tara- ,
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*kerçiifelra -a"
'bem em Venezuela, em &trinam, em Cayona
c até em Honduras, é descripto quanto á
,sua 'cor por Dumoril e Bibron com estas palavras: aprasqu, intièrement fauve, couleur
qui prend uno tonta carnes á rofleta (For le
1ong dos flanes et sur la base de la. queue.
On remarque une raio longitudinal.) noiee
iaorrièro chague tempo». A. seypheus, com
comprimento de 241 see , mediada a cauda
por si só 163 see , oriundo ainda este do Amazonas superior e vivendo tambem em Venezuela, ostenta ao par do um colorido d orsal
brunaceo, manchas largas, angulosas, escuras, que coaMmarn canfluir em uma fita
cm forma do zig-zag.
A. leplowelis, com larga faixa bruna desde
o olho até 03 lados do carpa o cam larga
fita transversal entro os olhos, duas fichas brancas no mento, repres.onta uma
descoberta feita por 11 ttea porto da frontal:a entro o 13razil o o Para. A julgar pela
Nowa que • deste _ reptil pasmo, O um Iguamoino pequeno, esbeltamento conatituido e
bali:menta ornamentado.
Ainda do alto Amazonas é oriundo o A.
liba:bíceps doscripto em 1876 por Cope, tirombo o sou nome da cabeça convexa; ao
lado de uni colorido geral vorde-azeitona,
luzente, nota-se urna. fita escura, que se
estando desdo a região do ouvido até a .doi
hoinbres.
A malar parto das aspocioa do geneeo
An dis encontra-se desde o Mexia) até 03 Estua" is . da America Central o as Antilhas;
ao dontinento sul-americano cabe somente
sinia não mui) impartanto minoria. Fóra
Brazi1.350 03 paizas ao norte o ao oeste
(Columb;a, Venezuela, Equador, Para, Guyaniso . que formam a pateia de diversas aspecies destes esbeltos lagartos.
soemo o genero Norops, com duas aspará:3; samente, ambas da America tropletl,
senda porém uma das Antilhas (Cuba), e a
gritei do continente (lado septeat •imial do
Aniazunas ate a Con.ro-Ain orica). D:stingUi3-31 do genera anterior pelos dedos
Maa dilata,' os: Do N. anralus, com o ansma
»ame já dascripta e figurado par Duméril e
Bibe no (Est. 37. fig. 2), existo no MI13031 Mi:mico cm Londras uni exemplar c 'Molda
em Santarém (baixo Afaimas) p.)r Bate 4.
F.' ti na lagaetixa diminuta, de manda muito
181) nun. do c Enprimeat e do qual mais
pleis terÇOS cabem á eluda. Rafara-ao o
a, nit ,) espec:fica ao colo:Ido beulia-daurad
d ia,do do esal.
(Continha)

• NOTICIÁRIO
wirribanal Alo esantras — Ordens
de p tea • nanto sobre as gozos pr oferiu daspach do registre, em O do errante, o
Sr. p:e:idea ties'a tribunal:
Miniatorio da Industria, Viação e Obras
Publicas — Avisos
N. 589, de 22 do Amoreira pagamento de
3:047$272 a Ilimpt Biohn & Comp., do fornecimentos á Estrada mis Ferro Central d.o
Brazil em outubro do anua proximo passado;
N. 590, da mesma data, idem de 5:094030
á The Bra.;ilinn Confrade Corporation, idem.
Idem em satembro do anila proximo passado;
N. 588, da mesma data, idem de 8:247$272
•á mesdia, idem idem, idem
N..530, do 21 de Amoreira, idem de 184562
a E. La.mbert, idem idem, em maio do atino
praxima pasmado
N. 520, da mesma data, idem do 2:507:38)0
a diversos, idem. idem, em novembro e do-.
zembro de anuo proximo pas.sa,(1);

Março 1-965 11.ild:

— Ministerio da Guerra:
N. 531, da mesma data, idem do 960$ a
diversos, idem idem, em setembro e outubro
Aviso n. 35, de 24 do janeiro, pagamento
do 145$700 ao jornal A Tribuna, da publica- •
do atino proximo passado ;
N. 532 da mann data, idem da.2:114332 ção do editaes da Intendencia Geral da
á The 8 ;Paulo Trantway, Light anel Pawer Guerra o Laboratorio Pharmacoutico Mi- •
Company, Liotited, idem idem em dezem- litar, durante o anuo proximo passado.
bro do armo promano passado ;
N:527, da mesma data, 'dona de 2:083$290
a Placido Taixeira &. Comp., do forneciA. importação frnetlfera, •
mentos á Administração dos Correios do Dis- cia. França na, Inglaterra—.
trieta Federal o Estado da Rio do Janeiro Doa departamentos do norte o até do cenem novembro o dezembro do anuo proximo tra da França são. expedidas para Londres
passado;
o para toda a Inglaterra enormes quanti- •
N. 523, da mesma data, idem do 57$_a dadas do legumes o de fructas, que sb".o vonCasar Gomos, de fornecimentos á Repartiçao didaa nos mercados de Govont ()ardeu e reFiscal -do Governo junta á Companhia City presentam milhões do libras esterlinas, .no
Improventents em dezembro ultimo;
tralici cammercial.
N. 528, da mesma data, idem de 1:633$152
Alguns economistas inglezos /ovados, tala diversos, do fornecimentos • o trabalhos
oxocutados, em dezembro do armo proximo vez ineauscienternente, pela aragem protecpassado, para o Observatoria do Ri3 do Ja- cionista que agita as industrias, o commerneira e de gaz consumido durante o 40 tri- cio o os palitieas do importo britannico, promovem uma companhia para serem apromestre do referido anno ;
N. 546, da mesma data, idem de 1:000.000 veitados na horticultura o na pomaeultura
a diversos, do alugueis do casas, relativos nacional as dezenas do milhares do opeao moa de dezembro ultimo para a Admi- rarias, que morrem á mingua nas ruas
nistraçãa das Correios do Districta Federal do Londres e de outros omporios industrina da Grã-Bretanha. Noss-o patrioticto
o Estado do Rio do Janeiro.
tentamen um grupo de jardineiros demoMiniatario da Justiça o Negocil3 Inte- crat is do Voshan o de Aron, no condado de
riores — Avi 303 :
Warwick formou uma sociedade para a culN. 050, do 18 de fevereiro, pagamento do tura dos legume; e das fructa.s em concorreu144200 ao jornal A Noticia, d ) publicações eia com os productortm franceza3.
feitas por orlo 11 deste miniaterta em jaUma C311101183-0,9 da nova sociedade em
neiro ultimo
fins do moa de janeiro partiu para a França
N. 094. do 22 da fevereiro, idon de 220$ para
estudar os processos hortioolos (i3S
ao administrador da Inspactoria do Serviço feancezes
e, principalmente,d m hortorãos dos
do Is do:mento o Desinfecção. Dosiderio Pa- arredores
do Pariz que passam per mestres
gani, de despozas de prompto pagamento na preducção do legumes do tolas as espor elle enduados em janeiro ultim o • • pedes.
N. 714, do 25 do fevereiro. Hem de 000$
••=1/11
ao Dapatad pol Esto.d) de Pernambuco
430 Madeiras o Albuquerque, de ajuda de
O
cobre
como
clesinCeetEin te
cust ;
e esterilizadlor — O D:. Motoro
N. 689, de 22 do fevereiro, idem do 2rit a acaba de fazer unia descoberta, que, a seF. F. Braga, de assentimento do" pilhas rem realizavois as promessas quo faz, estsi
electricos no edificio oada fon-aciona a Corte eadada a prestar relevantes serviços no que
de Appallaç.lo, em novembro ultima
diz raspeito á desinfecção, á estwilização o
N. 497, do 9 d) fevarair, idom do 612$ á destruição das bacteria.s. Dom onstrob,
ao jornal A TrOuna, d3 pnblicaç5as feitas com repetidas experiencia,s, que o cobro é o
por ordem deste mi:listem em dezembro malta: roma() preventivo contra a febre
ultimo
typhoide, contra o clueera e todas as ouN. 092, de 22 do Amarela), 'dam de tras epidemias. Parece que com o rnethodo
824:a309 a Rodrianes & Calino., eorneci- quo eaproga se poderá. dentro do poucas
ment os á Secretaria de Estado em dezem- horas, destruir 03 go:runs infectuosas. Pedro ultimo ;
quena, é a dneza, do . modo que todas as
N. 003, da menina data, idem do 7:099$400 cidades poderao adoptal-a. Em vez--. do
Guinla & C nom. do trabalhos feitospara, o C0113 ruir resurvatarias depurativos o emacia da Republica em prebendar outros trabalh is considwavoia
Palacio da P:asiCle
fevereiro ul ame
para filtrar as aguas contaminadas, bastará
N. 419, de e. de fevereiro, idem da deita? nelas uma quantidade infinitesimal
1:150$920 a diversos. de material adqui- de sulfata do cobre e :13 aguas absolutarido pela brigada policial nos 11107.03 do ja- -monto putridas ficariam camalatamente puneiro. abri!, maio, 'junho, julho, noverabr rificadas, renovando-se apenas a operação
e dezemir o do anil.) preximo passado.
durante tres dias.
— Miaisterio da. Fazenda:
. O Sr. Grosvenor diz que so fizeram oxperiencias em Kentucky com resultados doei- .
°Meios :
N. 14, da Impronsa Naci mal, do 4 do já- sivos.
moiro, pagamento de 1:370070 a Alfredo
Verificou qu o, si na China, a deSPeita das
Ebol, de forneciment s anu sua repartiçUe condiaões in.alub:o 3 da muitas localidad
em dezembro do anuo plantou) passado;
os habitantes escapam eni grande parte ás
N. 17, da Caixa do Amortização, do O do epidemias e sobretudo ao cholera, é isso
feveeeiro, Idem de 3:004606 a E. Lambo" devido a toem as cisternas forradas do
de 100.000 n ARA de 200$. fornecidas aquella cabe°.
repartição, em janeiro ultimo;
Em Indianopolis,onde o cholora devastava,
N. 13. da Delegacia Fiscal no Paraná, de as autoridades mandaram lavar as ruas e o
25 dejaneire. credito do 135483 aquella de- interior das caots dam s 'loções do sulphata
legacia, para, (limpezas da verba—Domezas de c obre e a peste dentro do pouco Se extineventuaea—do Ministerio da Fazenda, para guiu.
o OX3rei010 de 1904.
Affirnia o Sr. Grosvenar que o sulphato do
Requerimento tia Companhia, Novo Lloyd Cobre não só nenhum mal pôde causar ao
Brszheico. pagamento do 911:4860, de pas- homem, cama pelo contrario pôde dar-lha
sagens coacedidaa por conta deste Minu- immunidade contra todas as molastias quo
taria.
tive.cin po: causa as bacterias.
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Choveu á tarde e durante parte da noite.
.
.
.
niosultados magneticos da Estação Central-Declinação=--80 42' 25" NW-Inc1inacão=-13 1 .947 (extremo Norte para cinsa)-Força horizontal=0.24735 •
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• .-. ,• Em - Fios
calsirain„aguacciros limitem á tarde.,
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. ..
. - NOTA'. ao meio-dia r-, Na Capital o tempo tende' a melhorar, podendo ainda - oecorrerchuía passageira
' •
. ... ;,, .-: , .
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As . observaçãeS -com'esteágnal PO' são de hontern.= AVISO ---• -As -notas . de previs.ão
.. ,..do tempo se Validas ãtira.1118.:as..-24...41dras •segultMa..
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Resultado magneticos da Estação Central-Não houve observação por ser domingo
Observa ões meteoralo
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Observatorio do Rio do janeiro
.. '

_

•

o,
O'

rittras

t'
.) • Á

e 1,1,

Ir..
as
pa

1 h. m
.4 h. m
7 hs. ia
10 h. nt
, 1 h. t....
n 4 h. t , 7 h. t
10h. t. À
-

_E% ''

756.1
755.6
756.8
758.0
756.8
756.2
756.6
757.9
,

756.75

ile5 0

$4

$.4
....

,

Medias

s.,
o
- Cd
op..
o,o
...,
oo
1°
'O
0.e.t

0
0

.

-

O

18,0
17.5
17.8
17.6
17.7
17.3
14.7
14.6

22.89

16.90

1

.

8

Direcção

89
-94
91
85
78
' 88
65
60
82.0

Cio
--..

CO

mso

..o
0

e

22.4
21.2
21.9
22.8
24.4
22.1
24.4
23.9

Ventos
..,
.

o

-

2!
E4-n

-Boletim meteorologico --- Dia 3 de março do 1903.

- --,
- '..?-,
....,
__,o
oc..

1.2
1.3
1.0
0.0
0.0
12.5
12.5
3.3
4.0

WSW
WSW
NWNulla
Nulla
f 0 i: ; SE ,i •
SE
E

,o

2'
.1

r-,
N.

rhenomcnos diversos •

.

Nuvens

.

,
,._

1.0
1.0
' 1.0 _
1.0
:1.0

N. KN
N. KN •
CK. ,KN
CK. KN
CK. KN
,." N. KN
C.K. KN'
C. CK. KN

1.0,

0.9
0.6

Fina.
Fina.

-

9 h: fina.
2 Ii. 20 e 3 h., moderada.
Fina.
•

--,

0.9

Temperatura : maxilla, ás 2 h. 24°,9; minima. ás 4 1/2, h., 2 0,0.- Evaporação em 24 horas, .1,2.-Ozone : ás 7h. m., 1; ás 7 13. n.;
'Chuva caluda: às 7h. da manhã, 511%n,66; ás 7 11. da noite; 5,0 /.111 ,55 - Total em 24 horas, 11 311/m ,21.- Horas de insolação, Oh. 50 m.

rbrodueefi,o do our o n o

91c.cansar aial-Ein 1904 a -.prJducção do
ouro .no Transvaal attingiu a mais e:evada
cifrar, que até agora tem sido realizada :
403.000.000 do francoscou 270,000 francos
mais do que' em - 1808, que tinha sido até
'então o anuo de maior rendimento.
Desde 1884 até 1, de janeiro de 1903, produziu o Transva.al para mais do 5.000.000.000
(3.112.000.000). A interrupção, de perto de
cineo amos, ()ocasionada pela guerra, esta
agora tsrmina.da e calcula-so que a prodileção de 1905 attin oirã, a sonirna de
500.000.000.
A paputação,„ operaria é actualmente de
•,103.400 i.a,balliadores, sendo 76.600 negros
,11 20.800 chinezes.
_•••n•••••

Correio Esta repa.rtição expedirá
- Inalas pelos seguintes paquetes:
Poje :
ReloAnia:MMis, -para ' Rio da Prata, Matto
Grosso e Parag,ua,y, recebendo impressos
até ás 12 horas da manhã, cartas para o
Interior até ás 12 1/2-da tarde, ditas com
porte duplo e para o exterior até ál o oWeatoà para registrar até ás 11 da manhã.
Pálo'Alex,andria, para Balda, Viria Nova,
Penedo e Aracljti, recebendo impressos até
ás 8 horas da manhã, cartas para o .interior.
até ás .$ 1/2 e ditas com porto duplo até dá 9.

\
Pelo Guarany, para o Espirito Santo, Bahia
e Pernambue5, recebendo impressos até ás 4
horas da ma,nhã, cartas para o interior até
ás 4 1/2 e ditas com porto duplo até 'ás 5.
Pelo Mandos, para os portos do" norte, recebendo impresaos até ás 5 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 5 1/2 e ditas
cômputo duplo até ás 6;
Pelo Bellena; para Santo3, recebendo impressos até ás 9 horas da manhã, cartas para
o interior até ás 9 112 e ditas com porte duplo'
até ás 10.
- Amanhã :
Pelo kis. para • Santos e mais portós
do sul; recebendo - impressos até ás 11 horas
da manhã, caitas para o interior até . ás 71/2
e ditas com porte duplo até ás 12 e objectos
para registra até ás 10.
Pelo S. Luiz. para Balda, Parnambuco e
Pará, recebendo imwessis até ás 11 - horas da
ma,nhã, cartas para o interior até ás 11 1/2,
ditas com port3 duplo até ás 12 e objectos
para registrar até ás 10.
. Poio Orissa, para o Rio da Prata, Matto
Grosso, Paragua,y 'e: Pacifico, recebendo impressos até ás 8 horas da maailiã, - cartas para
o interior até ás 8 1/2. ditas com porto duplo
e para o exterior até ás 9 e objeetos para registrar até ás 12 de hoje.
Pelo Annie, para Victoria e Guarapary, re--•
cabendo impressos até ás 8 horas-da manha.cartas para o interior até-ás 61/2, ditas com

•

• •

porte duplo até ás Do objectos para registrar
até ás 12 de boje. • Pelo Itabirct, para os portos do súl, recebendo - impressos • até as 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.
- Recebimento do encommendas paraPortugal. Açores e Madeira, nos mesmos dias,
das 10 horas da manhã (ti 5 da tarde, até a.
vespera da partida dos paquetes que se destinarem a Lisboa, exceptuando os da Compagnie Messageries Marilinzes; e- entrega,
tamboril nos mesmos dias, das 10 da- -manhã
ás 2 da tarde.
Esta ropartição fechar-se-ha hoje, á 1 hora
•
da tarde. .0bituario- Sepultaram-se, no dia
da março de 1905, 54 pessoas, sendo':
- Nacionaes
48
Estrangeiros
.. Do sexo masculino'
Do sexo feminino
Maiores de - 12 annos
Menores' do 12 annos

. Indigentes

••

27
27 •
54
28 : .
'26

5416

MARCAS REGISTRADAS
—
117diengesellscha/2 Tarblverke vorm. Neister
ifreita & Drning, estabelecia:), 'em • Irochst
4x/111. (Allemanha), 'apresenta a marca supra,

leque consiste em um leão deitadó sobre,um
,canipo e apoiando a pata direita sobre um
; .escudci com as lettras M. & L. B. Esta marca
•n !serve para distinguir tintas de alcatrão,.seus
iloroductos, COMO tambem preparados chiMilicos e pharmaceuticos da fabricação da
alapositante. Riu de Janeiro, 13 de dezembro
•de 1904.— Por procuração, foles Gdroud,'
,Leelerc &Comp. (sobre uma estampilha de
:AU reis).
Apresentada na Se,cretaria da Junta ComMarcial d Capital Feder I. á 1 hor ; d r. ta ?de
de 13 de dizembro de 1904.— , O se.cret ;rio,
Coar de Oliveira.

Registrada sob n. 1,420, por despacho
, Junta Commerciod, em se s são do ho,e.
Pagou no primeiro exemplar 6$000 de salto
par estampilhas, Rio de Janeiro, 27 de . fevereiro do 1905.-0 secretar!o, Cesar de OUTeim. (Ao lo lo o Ca inlb9 da Junta Commarcial da Capital Feder :I.)

RENDAS PUBLICAS
ALPANDECIA DO RIO.DE

JANEIRO

Ronda dos dias 1 a 4 de
março de 1905
IdeM do dia 6:
1360913')77
Em papel..
43:452$452
Em ouro...

1.106:3133038

179:5408529
1.285:8598567
1,234:7268427

Em igual periodo do í904.

RECEBEDORIA DO ESTADO DE WISAS OERAES
NA CAPITAL PEDERAL

Ronda arrecadada no dia
10:4313003
,G de março de 1905
43:5538797
Idem dos dias 1 a 6
- 68:8588737
Em igual periodo de 1904
RECEBEDORIA DO RIO DE JANEIRO

1?,crula do dia O cle, março de 199.5
15:2098780
Intorior .
Consumo:
2:6838000
Vaia°
8:0808000
Éebidas
..
408000 .
Calçado
3:750s030
Velas
130$000
Perfumarias
'Especialidade s
• pliarmace u 208000
tipas
578600
Vinagre
2:3508000
Conservas
...:artas do jo1088n00
gar
1:830$000
;.
Cliapóos
477$ 00
Tecidos
22:0958000
1:5503000
Registro
nnn

Extra Ordinaria
/lenda com applicaeão aspe. eia'
Total •
Renda de 1 -a 5 de março....

3:6698335
5:1748250
——————
46:1488965
309:9708898
35G:1198868
440:8358576

-Total
Em igual periodo do 1904

Difearonça. Ora menos

Março - 1905 -

• ;DIÁRIO OFTICIA.t.

Terca-fetra

,

EDIT.AES E AVISOS
Iiiterna,to do •GyinuasiO"-''.
Nacional
EXAMES DE SEGUNDA EROCA

Por ordem do Dr. director. faça-publied,
para conhecimento des interessa 'loa, qui ate
o proximo dia 15 de março haverá inseriporias para os exames de segunda época de
do todas as matarias do curso.
De accordo com o aviso n. 82, di 19 da janeiro-do corrente anuo, serão tambein
tidos os alumio s do estabelecimento -,reprovados na primeira ép:ca em duas ou mais
matirias.
Secretaria do Internato do Gymnasio' Nacional, 1 de março . do 1905,— Sylvio Boa-.
lagoa, secretario,.
•

-.

Instituto Nacional do Musica
MATRICULA, EXAMES DE ADMI93.1- 0 E
SUBVENçX.0 ANNUAL
D3 ordem do Sc'. director. faço publico, que,

na fôrma do art. 107 do regulamento, estará
abirta na secretaria deste instituto de 1 a 15
do -corrente mez a inscripção para os exames
de admissãO, continuando aberta por igual
prazo a matricula para a admissão. •
O candidato . deverá juntar ao . requeriniento:I
1 . , certidão de idade ; *
2 0 , attesta.do de vaccina
3., attastado que prove ter conhecimentos
sufficientes da lingua nacional e noçõis de
a'i th mo 1,i ca, até fracções.
Outrosim, que, não tendo sido concedida
em 1904 a subvenção armila' de 500, estabelecida para o afim de trompa, a inscripção
para á mesma se effectuará no prazo acima
referld o, do amora° com o ast. 99..
Os 11DMI103 de 1901 podarã continuara
pedir as respectivas - guias p ira, pagamento
de matricula n Thesowo Federal, excepto
os que dependerem de exame.
-- .
Secretaria d ) Instituto Nacional de Mu-sica„ 1 de março do 1905.-0 secretario,
Arthur Tolentino da Costa.

/Escola, Nacional de nellas

•

De ordeno do Sr. director, faço publico
que, a partir do dia 1 a,té o dia 15 do março
c re p ente, impreterivelmente, Cs katão abe.?tas, nesta socre .,aria, das 10 horas 'da
no ;nhã ás 3 da tarde, as matriculas nitra os
cursos geraes, espiches, preparatinrios
praticos.
Os candidata á matricula no cursa geral
de,verão apresentar em requerimento ao
di ?ect
-1 0 , castificado 3 de exames de portuguez,-de
arithmatica e de elementos de gea g i' il P i t ia e
de histwia ;
attestada da va,ccina
3', recibo d 1, taxa do matricula ;
4., prava de 1 !entidade de pessoa.
A prova de identidade se fará por MIO
de attestação escripta de algum professor
Ou de ditas InSi n a3 conceituadas.
Para 'a 1113,tric ala em qu),Iquer c urS0
especial prepara,torio deverá o candidato
aposentar certidão de approvação na terceiro atino do curs geral.
Os c s.ndid • it os á matricala no curso prepa.ratorio do -architectura deverão, além
disso, exhibir ce,:tilicadas do exames de' algebra, geometria. e. trigonomotria e physica,
-•• .
e cllimica.
A matriculo.), e n qualquer curso watico só
será par,nittida, aos •que apresentarem certidões de approv ição nas mata•aits do curso
preparatorio respectivo.' - Para a matricula no segundo. anuo, de
cada curso, o alumno deverá apresentar cer-;
tidão 'de yipprovação nas . materias ao -armo
anterior,'••• s

-a,
•!
----•;E'•-fa,cultada. a matricula aos individuoF
- • •• - ' •
•
.do sexo' feminino. .
De;aectirdo com o art. 122 do regulamento •
apprOvado paio decreto n. 3.987, de -13 des •••
abril de 1901, o Sr. director. admittirá
inscripção alumn os livres, sómento para O3
cursos praticas, mediante o pagamento da.
taxa de matricula.
.
. Essa admissão, porém, só será concedida
depois de acceitos 03 .alunanos pelos profes+
sores respectivos, seguindo-se então o paga_
meato da taxa. 03 aluamos ma.triculados são obrigados
á frequencia e terão o direito de c oncorrez
aos pi'enaios ' o diplomas que a - escota fere.
Perderão, entretanto, 03SC direito e não!
poderão taloa bem prestar exame os-que derem
mais .de 30 faltas sem justificação.
Os alumnos livres não gosarão do direita
de qu trata, o artigo precedente, nem • serão
•admittidos a prestar exame e perderão o
direito de assistie ás aulas, si faltarem mais
de 30 vezes.
Secretaria da .Eseala Nacianal do . BailasArtes, 1 de, março de 1905. — O secretaria.
(.

Diogo Chalrdo. "

Mu.sou Nacional
CONCURSO

De ordem. do Sr. director, faça publico,que, por espaço de quatro niozes, a contat
de ha;e, se acha aberta ' nesta secretaria
a inscripçãO - para °concurso ao provimento do cargo do assistente da secção de . anthra
pologia, 'ethhologia e archeologia do Museu
Nacional.
O concurso constará de dissertação escripta
e oral a de prova pratica sobro pontos tirados á sort , de accordo com o programán
previamente organizada pala congregação
..
e , approvado pelo Sr. Ministro..
São requisitos =assarias para a admissão
ao concurso
. 1 0 , a qualidade do cidadão brazileiro ; '
2. , moralidade provada em' - folha. - corrida.
A prova espripta constará de um ponto.
tirado á sorto e durará três horas, duranto,
as quaes os candidatos se conservarão dosacompanhada de pessoas estranhas, de livros
ou de notas.
Esta prova, praistada, na preSença da commissão examinadora, será lida perante todos
os membros da congregação pelo candidato,
sob a inspecção, dos outros ou do una monabro da congregação, caso haja um só Cair...
dida.to.
•A exposição oral será publica ., durará 'uma
hora e constará de um a.ssumpto importanto
sobre qualquer das ma,terias comprehendidaa
na respectiva secção e tirado 'á sorte, com
..•
duas horas de antecedencia:
•As provas praticas serão feitas do con- .
forinida.de cenn as disposiOes estabelecida
nos programmas especia,--é3.
Satisfeitas as formalidades do concurso, a
congregação prOcederá á votação,' por escrutínio secreto, Obre a capacidade de cada.
candidato, considerando-se excluidos, deSdo
logo, os que não obtiverem dons terços da .
votação total. ! Em seguida, e da, mesma fórma, far-se-ha.•
a classificação por ordem de merecimento dos•.,
candidatos não ,excluidos.
- Concluida a votaeão e em acto SUCCCSSiVO,
a congregação organizará a lista dos candidatas acceitos e classificados, conforme o disposto no artigo precedente, afim de 'ar apresentada com a proposta do candidato que jul,
,•
gar preferivel. .
ará ao Ministro, com kproO director envi
pN. ta do S candidatos, cópias das . actas do
processo do concurso o as provas esaripta,s„
bem como uma informação minuciosa sobro
..todaS as circiimstanaias occorridas, -.• commits..
nicação eSpecial- do- nuidô -pot' : 00 átYCOadikr..
\

11:* 0

Teiça,feirat

_

zirani Os 'candidatos nos actos Ào ConeurSo,"
iraili"Ce IX:W.1a Geral de Satende
-do seu- procedimento moral, das suas babiliPublica.
•timões scientificas, dos seus trabalhos imCONCURSO DK INSPEC/TOR SANITARIO
pressos e dos serviços que tenham prestado
_ao Estado. •
e
Serão preferidos; em igualdade de condiDo ordem do Sr. -Dr.- director geral,
ções, os concurrentes que jã pertencerem ao convido os candida t os- inscrip`xis ao concaráo
. _
quadro dos empregados do Museu._
'Secretaria do Museu Nacional, 24 de de- para proyimenta de um legar do. inspector
embro dó 1904. -Miranda Ribeiro, sacra- sauitario a comparecerem na proxima
.
s
taxi°.'
ta-eira,- 9 do corrente mez, ás 2 hora; da
.A.relii-s-o
. - Public o Nacional. tarde, no edificio da, rua Clapp n. 17, oirde
CONCURSO PARA. O LOCAR DE stin-AnuniviSTA
funeciona esta repartição, afim de efeEM virtude da ordem do Exm. Sr. Mi- ctuarem a prova eseripta dameemo Connistro da Justiça e Negocios Interiores. - fica
aberta; com o •praz a de GO dias, a contar de curso, que será collectiva.'•
amanhã,. a inscripção para o concurso que,
Para maiores explicações os candidatos
• ns. conformidade do art. 30, § 3 0 do regula"mento que baixou com o decreto u. 1.580.de poderão oriéntar-se pelá rs instrucçõe appro3 l de outubro de 1803, tem de proceder-se, vadas pelo Exm. Sr. Ministro da Juetiça, e
para o provimento- de um togar de satoNegócios Interioros e publicada; no Diario
archivistaa
.
•
• Nenhum candidato poderá inscrove.'-se Official de 12 de março do.anno dó 1901.
'sem que, por meio de requerimento, de
Ria de Janeiro, 'Secretaria, da • Directoria
seu proprio punho e em boa lettra, au director- do, archivo, tenha provado, com do- Geral de Salada Publica, em ,4 de Março de
ciumentos:
1 0, que tem 18 annos de idade, pelo menos; 1905. -Pelo sacrotario, Olympio de Nienteyer,
2,, que é de bom procedimento civil e chefe de secção. •
•
(.
-7-Este segundo requisito prava-se com attes..- •
. :lado do delegado de policia da respectiva Directoria Geral de Saud()
.eircumscripção e . duas pessoa; de notoria
Publica
• consideração social, affirmando t idos, de
De ordem do Sr. Dr. director geral de
" modo positivo- o bom .procedimento do canSaude Publica, convido os proprietados, ar• - dida',o.
Este poderá tambem jun!ar outros do- rendatarioa. ou seus procuradores, dos pre• camentos que attestem suas habilitações e dios abaixo mencionados, a comparecerem
nesta directoria, dentro do prazo de 10 dias,
)S.
- O concurso versará sobre as- seguliVes contados desta data, afim de tomarem conhecimento da; intimações que lhes foram feitas
provas:
l a de grammatica. e lingua incional e de pelo inspector sanitario da zona em que se
aridimetica, até a the iria das proporções, acham situados. o3 referidos predios, sob as
inclusive ;
• penas da lei: - 2, em duas partes, .de elementas de
Rua Guimarães n. 2 A.
Rua Visando de Nitheray n. 14 (2, barehronalogia, de historia e geographia geral
racões do; fundos).
e chorog,raphia: e hist iria do Brazil
a, tambem em duas, de versão e liraRua Vinte Quatro de Maio n. 20 13.
• Rua Costa Lobo n. 19 A.
ducção da lin-eua franeeza e da ingleza, ;
4 , da caliigeaphia - e cópia de manaEstrada da Freguezia , sem num :iro
•scripto antigos e redacção ti,' peças otli- (lehadma).
claes ;
Rua Viscondo de Ni tlieroy (fundos) n. 14;
a, de noções de direito publico e a,dm • nis- barracão ultimo e barracão do centro.
trativa.
.Rua João Rodrigues, fronteiro á avenida,'
• Archivo Publica Nacional, 2 de março ns-. 1 a 18.
de 1905. - F. J. Delhencourt da Silva, diRua Quatro de .Nove.nbro . n. 11
'do
• . (Parada
Ramos k •
,
'redor.
,• •
(•
Secretaria da Directoria .Geral de Sande
nospicio Na&ional de
Publica, Rio de Janeiro, • 2,3 de fevereiro de
.
°nados
1905.-Pelo secretario, 01y ntitto de Nietneycr,
.)
CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DE UM chefe de secção.
LOGAR DE INTERNO
— Geral de Sande
_Por ordem do Se. direc'or interino do Directoria.Publica
Hospicio Nacional de -Alienado, Dr. Julio
Afranio Peixota", acha-se a.beetia: na raspe,
De ordem do Sr. Dr. dirclor geral de Sande
ctiva secretaria, a,té o dia 14 do corrente
ica, -eón vido os proprietarios, arrendataauez, das 1,1 heras da manhã ZiS 2 da tarde,
inscripção parto concurso a uni Ioga' . de rio3, ou seus procura,dora4,dos prédios abaixo
interno clfectivo do serviça clinico do referido mencionados, a comparecerem nesta dire'manicomio, , satisfazendo o candidato as se- ctoria, dentro do prazo de 10 dias, contados
desta data, afim de tomarem conhecimento
guintes condições:
das intimações que lhes foram feitas pelo
• I) ser abano do curso medico, approvad
" pelo menos no terceiro armo, do que deverá inspector sanitario da zona em qua se acham
situados os referidos•predios, sob as penas da
exhibir certificado • - _
- -.2) provar sanidade, vaccinação raconto e lei :
Rua José Bonifacio n. 17. mara/idade, mediante attesta,dos firmados
Rua José Bonifácio n. 13.
pessoas itIone ts. •
'
•
.
- Rua ,Tosé Bonifacii n. 15. .
O concurso constará de prova escripta,
Rua D. Clara n. 3.
'
oral e pratica, versando sobre anatomia e
'physiologia do system. nervoso e patholo,gia " Travessa Silva Guimarão3
ervosa Att mental. Secretaria da Directoria Geral de Laudo
• Seceetaria, do Hospício Nadonal lie
de Á
na-:
Rio 'do •.Janeiro. 2 de . março de
dergi R io • ile,"JiMeirN .1 da. Oltirp • de .1905.-- Publica,tOGY5 .-Pèraí.4ecretario,Qtyaapio ¡de Mente"
jodo Mello
• "-- •
-s,
t
• ,
3

•

5

Março

'MARIO

1905

Directoria. Gerar de 'Saudo.7
. ,•
Dá ordem. do 'Sr. Dr: director geral da
saúde publica, convido , .os proprietarios.
'rendatarios,ou seus - procuradores,dos predio3 abaixo mencionados a comparecerem nesta, - •
directoria geraLdentro do prazo de dez dias,
contados desta, data, afim de tomarem coche•cimento das intimações que lhes foram feitas pelo inspector sanitario da zona. cai ,que
se acham situados os referidos predios, sob
as penas da lei :
•
" 'Rua da Misericordia, n. 3.
' Rua Alfonso Feereira. n. 19.•
Rua Tenente Costa n. 17,
'Secretaria da Directoria Geral de Saudei
Publica, 3 de março do 1005.Pelo- • sacra- •
toado, Olyinpio de Nzetneyer, chefe do secção.

Directo/ia das Remias
blicas .
.

PU.;

AFORAMENTO DE TERRENOS ACCRESCIDOS CORRESPONDENTES AOS DE MARINHAS SITOS NA.
PONTA DA AP,EA, EM -NITHEROY, AFORADOS
FIRMA C. II. WALKER 4'; COMP., UIMITED
•

Por esta directoria se _declara que, tend
C. Ii. Walker &-; Comp., Limit3d, requerida

o aforamento dos terrenos 'acima referidos,
de conformidade com as plantas apresentadas, são envida-los todo; Os interessados no
mosrao aforamento a vir apresentar, nesta.
diractoria. roclamaçõ os • que tiverem a.
fazer, devidamente documentadas, dentro doprazo de 30 dias, findo o qual não' Se a
. .ttendará a reclamação alguma.
' Directoria das R ardas Publicas, 25 de favapaira de 1005.- Antonio F. Cardoso" de MeItCZCS, -director iatarino. .
(.

Directoria das Rendas Pu.blicas .do Thesouro . Fe- acra'
FAZENDA. NACIONAL . DE -SANTA CRUZ .
Em virtude do 'despacho doMinisterio da.
Fazenda do 17 d3 novembro uimo,
ti por'esto
directoria , s (I ICIara quo, se acha aborta coa=renda, durante o prazo de 30 dias, contadas dít data do presente edital, para a ven
de terras,' ropieridas por Gaorges Larue, no
logar denominada «Pleanema», inunicipio da
Itagua,hy,- entre as terra; de' Assis José da.
Silva Santiago, Alfred) José da Silva San tiago„lizeé Pamploua Corrêa, Dr. Barbosa Ra-.
meu e' herdeiros do conde de Bomtim, com
a área mais ou mon is de 130 alqueives eco-.
inetricos, .sob as condições abaixo mencionada;:
. .
1". a base para .11 presente concurrenciA.
Será a do praço de 80$ por alqueire de terra ;
23, as propostas deverão ser entregues nesta.
directoria até as 2 horas da tarde do dia 18 da
março proximo "futuro, devidamente coceiptas, em carta fechada-, assignadas e saltadas,
sem razura, emenda ou outro qualquer •defei to
que duvida faça, acompanhadas de certificado'
do conheci menta do deposito na'Thesouraria.
Geral . do Thes furo Federal da quantia ila
20(n, para garantia da assigna.tura da, e et•i• - •
ptura de venda -pelo proponente- pref lo
que, si não assignal-a, perderá essa Quantia. •
em favor dos cofre; paliadas :
• 3° o proponente prolbrilo deverá apre' a planta e meinarial descriptivo dessa4
sentar
terras, levantada, pelo engenheiro • respecti;y)
e o recibo do mesmo, da unpo-rtancia da 1513dição, afim de receber nesta directoria guiei- .'
para recolher a importaneia da mesma aos
cofres publicos:
•• • •
':Diractoriti das Retidas PúblieaS do Thesoure
Federa I ,•• 10 "fevereiro de _1905.
Autoajo
"
s* hiteritip;
.Oscar. l'itrèn'al -da :03.ita;"ditifir

-„ •

--
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ICIAL

nuoidlo:,-;a, do Rio -de Janoiro- A.1 ra ntlegje, do RIO do Janeiro
•
EDYFAL DE PRAÇA N. 11
1?dital
•

ca Inspactoria da • Alfandega- do Rio de
Janeiro se faz .publico que. á porta dls armamas abaixo, no dia 18 de março de 1905,
so hri.o de arrematar, livres de
dire:tas e no estado em que Se acharem, as
encvea,durias seguintes:
ARMAZElt N. 10.
Lote n. 1

Pela Inspectoria. desta Alfandega se faz
publico, para conhecimento dos interessados,
que foram deseiterogados para esta repartição 03 VOULT1103 abaixo =acionados, com
signaes da avarias o do falta ; devendo seus
donos ou consignatarios apresentar-se 11)
prazo do 15 dias para providenciar a re-

speito:
11A: 1 caixa ». 3, contendo sola, pesando . Vapor inglez 7'in:ereta, procedente d 3 Li-

liquida 408 kilos, vinda do Hamburgo no
vapor S. Medas, descarregado. ..em 2 de dezembro d 1903.
Lote, n. 2
L: 1 caixa entendo azeite de oliveira; em
latas, pesando bruto 48 kilos, vinda de Hamburgo no vapor Meeklentbarg, descarregada
em 1 do fevereiro do 1904.
ARAMEM N. 11
• Lote n. 3
LI—LJ-13: 1 caixa e. 24, cantando -livros
impDos WS, Desanda bruto 58 kiles; da mesma
procedoncia, vaiam' o descarga.
Lote O. 4
SP&C: 16 c •.ixa3 n3. 7.610/23, contendo
obras de folha de Flanares, não classificada?,
pesando liquido 859 kilos; vindas de Bardéos
mo vapor Ciai& desearrogadas em agosto de
1904.
Lote n. 5
•
BSC: 5 latas n. 183, cantenda cores da
anilina, pesando 10 kilos ; vindas de Animada no vapor Lteligoland, descarregadas
em dezembro do 1901.
AIRMAZIM N. 12
Lote n.
• '
Sem marca: 3 pacatas contendo 20 kilos,
passo bruto, de folli'nhas do mais de urna
• (1r; ignora-se a procedencia, varar o des .
arga.
•
Lote n. 7
ARP&C — 01. : I caixa n. 1.033, emt.ando
re,ia de soda coai qualquer mataria,
pesando liquido real 1.300 gramam ; vinda
de Hamburgo no vaper Petropolis, descarregado. em 7 de janeiro da 1004.
Lote n. 8
Sr3c : 1 caixa n. 25.423, contendo betume
da Judéa, pesando liquida 32 kilos ; vinda
do Hamburgo no vapor Belorano, descarregada em fevereira de 1001. (Depositada na
arinazem n. 9.)
Lote n. O
Sem marca : 6 latas contendo Pulverine
ao A ppér productu chimieo Dite especificado,
posando 3.720 grammas ; ign ara-so a prece(Lancia. vapor e descarga. (Depositadas no
atanazem
n. 8.) Lote n. 10
FNIC&C (em um trangulo): 19 fardas da.
Pape l oleada ns. 1.013/31, pesando- liquido
2.808 kilo3: Vindos de Antuerpia, no vapor
allemila Erlanyer, entrado ora 25 do julho de
1001. (DepoMados no atanazem n. 15.)
•

AVISO

No dia do MIMO, 03 objectes que toem de
o w arrematados ou suas amostras estarão á
diqausição dos Sra. pretendentes que guizorem examinar. bastando para isso dirigiremao, antes do leilão,aos fieis e administradores
dos trapiches acima mencionados.
Lavrado o termo da arrematação, entregarão o signal de 20°4 em dinheiro, rem:bando deste um conhecimento extrahido de
talão.
Todo o despacho de arrematação serapagia
em papel.
Allandega do Ricade Janeiro, 6 de março
do 005.—Pelo. inspector, Francisco'
. . Maneei
..tcrítandes,•ájudant0.- ,-.
•
•

verpool. entrada era 10 de fevereiro de 1904.
—Manifesto n. •101.
Arniazom n. 11 —M caixa e, 9.600, 1'0pregada e avariada.
SCC : 1 dita n. 66, idom.
Roger : 1 dts n.
idem.
L :2 ditas as. 45 e 50, Mona.
PC : I dita sena numera, Hom.
FO—A&C: 1 dita e. 53, idem idem.
SSC: 1 dita n. 11, idem idem.
II: 1 dita n. 2.750, idam idem.
JS: 1 gigo a. 1.170, ideai idem.
OPC: 1 caixa n. 1.838, avariada.
S: 1 dita n. 8.657, idam.
B: 1 dita n. 216. idem.
M: 1 dita n. 9.500, repragada e avariada.
Elt—IISC: 1 dita n. 300, idam idem.
PC: 1 dita n. 2.337, idem idem.
Idem: 1 dita n. 2.341, Mona Mein.
Idem: 1 dita n. 2.335 idem idem.
CPC: 1 dita fi. 190, dem idem.
B: 1 dita n. 175 Mem idem.
M: 1 dita n. 9.G30, idem idem.
Idem: 1 dita n. 9.741, idem idom.
Armazena n. 11— 13: 1 caixa n. 177, repregada e avariada.
Vapor allemão Cub4en.7, procalen`e de
Bremon. entrado em 20 de fevereiro do
1003.—Manifes'o
Armavam n. 9— MC: 1 barril sem numero, vasia.
ELO: 1 caixa n. 65. rapinada.
.IC8: 1 dita n. 8• , idem.
KK: 1 larda n. 10. avariado.
Vapor italiana Città de Canova procedente
do Genova, entrado em 9 do dezembro
de
'
1004.— Manifesto n. 877.
Armazem n. 12— NCC: 2 caixas na. 12e
1-1, repregadas e avari alas.
' BAB: 1 dita sem numero, idem idem.
NCC: l'dita n. 7, idem idem.
FF: 1 dita n. 61, idem ideia.
NCC: 2 ditas na. 30 10, idem ideal.
NM: 1 dita n. 8, idem idem.
OTP: 1 dita n. 204/209 idem idem.
Vapor allemtia Cordata, procedente de
Hamburga,.en traio em 26 da novembro de
1004.—Manifesto n. 840.
Amua/11 n. 14—BMC: 2 caixas na. 10 e
20, rapinadas.
CC: 1 dita n. OS, idem.
FSC—K 1 dita ta. 134091, idem.
1111: 1 dita ia. 3.770, Mem.
MS: 1 dita. n. 7.782, idem.
PSNC—S: 1 dita a. 200, repregada o avariada.
•
Vapor trame ez Attantique, procedente de'
Bordéos, entrado em 20 de fevereiro de
1903.—Manifesto n. 123.
•
Trapicha da Ordem —VDSC: I caixa som
numero com falta.
•
Vapor aliem:tio Coblens, procedente de
Bremen, entrado em 18 de reversivo da 1003.
—Manifeata n. 122.
Trapiche da Ordem—A—Porto: 1 caixa
sem numero, com falta. •CBC: l•dita idem, idem. .
LAMC: 1 dita idem, idem.
•-JK: I dita idem;•idem.
Trapiche da: ordem—U-1 4 qualidade :
.
capa.sem numero,;
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: 1 dita idem. Mein.
Andrasen : 2 quintos hiena, idem.
Moa : 12 caias idem. idem.
* JDSF 3 ditxas Mcm, idem.
RGC: 6 ditas idem, ideia..
Vapor allemão • Jraiaz. entrada em 2a do
fevereiro de 1903.—Manifesta n. 92. •
Trapiche da Salada—
: 24 caixas
se.n numero, sujoito.s a vistoria.
(PJB : 1 barril idem, idem;
Vapor inglez Bui." eutrado em 20 de fevereiro da 1005.—Manifesto n. 59.
Trapie5e da da Smide—CC : 1 barril senanumero, Keito a vistoria.
Vapor alle:ntio Petrip lis. entrada em 23
de fevereiro de 19)5.—Mani festo n. 107.
Trapiche da Saude—ASC : 18 caixas sei
.auntero, sujeitas a vistoria.
JJGC: 10 ditas sem numero?, idem.
C—M—C: 1 dita hiena, idem.
Vapor allorntia Catania, entrada em 28 dr
fevereiro de 1003.—Manifest a. 98.
Trapiche da Saude—ACC: 4 barris sem numeros, sujeitos á vistoria.
Vapor inglez Garrick, entrad) em 22 do
fevereiro de 1903.—Manifesta a. 70. •
OSC: 3 barris sem IIIIIDer03, Sujeitos a VISt°rii
Vapor nacional Carioca, entrado em 22 de
.
fevereiro 4o1903.-3lanifesto n. 105.
Trapiche da Saude—NZC; 1 barril sem numero, sujeite á vistoria.
Vapor »agiu Tintoretto. entrado em re
fevereiro de 1903.—Manifesta n. 101.
Trapiche da • Saude—CsM: 1 barrica som
numero, sujeita á vistoria.
Vapor inglez Neunon, procedente do
verpool, entrado em 12 de dezembro da 1004.
Armazena das amostras —Narton Megaw:
1 caixa sem numero, repregada.
Calos Wigg: 1 dita M mm, hiena.
Vaiam. allemtio Bonn, procedente de Bremen, entrada em 9 de dezembro do 1904.--.
.
Manifesto n. 870.
Arm tzem n. 12-103—B: 1 caixa n. 170,
reprega,da o avariada,
11SC: 1 dita n. 520, ropragada.
IISC-50: 1 dita n. 90, idem.
AF: 1 dita n. 14.301, idem.
HSC—S60: 1 dita n. 102, idem.
MitS: 1 dita . n. 4.128, repregada e ara.
nada.
AC: .1 dita n. 5.878, repregada.
OP: 2 ditas as. 176 e 180, idem.
DG: 1 dita n. 2.843, ideia.
014: 1 dita m. 95, idem.
BSC-370: 1 dita n. 106, idem. •
• DG: 1 dita n. 2.838, Idem.
HSC: 1 dita n. 5.300, idem.
IISC-360: 1 dita n. 101, idem.
LF: 1 dita u. 1 dita a. -1.198, idem.
H8C—S 50: 2 ditas as. 00 o 97, idem.
DG: 1 dita n. 2.827, idem. •
- MG :1 dita n. 1.377, idem.
HSC—S 10: 1 dita n. 91, idem.
IISC—S 60 : dita n. 103, Mona.
Idem: 1 dita n. 100, idem.
Vapor inglez Corcomlo, procedente do
verpool, entrado em 5 de dezembro do 1904.
—Maultbsto a. 807.
Arinazem n. 11 — CSM: 1 fardo n. 1.015.
rodo e avariado:
ble.n : 1 dito n. 7.917, r do.
Idem : 1 dita ia. 7.912. Idem.
H: 1 caixa n. 3.013 repregada.
G : 1 dita, n. 4.165, idem.
C : 1 dita, n. 1.921, idem.
Armaz NU da Estiva OP—TLO— Cft0—
POP:;0 * : 1 barrica n. I, rapinada e avariada.
CSM: 1 barrica n; 7.869, repregada o ave
nada.
•
-Mein : 1. dita • n. 7.830, idem, idem.
Costa Braga Irmãos C; • I fardo n. 10.218
avariada; •
•
•
.
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Idém 1 dito n.19.221, hiena. a,
: -1 dito n. 19.213, idem.
repregada;
CSM : 3 barrica • n
•
Idem : 1 'dita a. 7.829, idem.
Idem: 1 dita n. 7.828, idem,
Idem •. 1 dita n. 7.841, idem.
C: 1 dita' n. 1.927, idem.
H: 1 caixa n. 3.016,_ avariada.
G: 1 dita. n.'' 4,166, idem.
'HMC: 1 dita na 216, 'repregada. •
Idem : 1 dita n. 243, idem.
Vapor inglez Nile, procedente de Soutihampton, entrado em 6 de dezembro de
1904.-Manifesto n. 872.
Armazem n. 9- AVO: 1 'caixa 11. 160,
¡repregada e avariada: AR-T-L : 1 dita n. 2, idem idem.
Idem 1 dita n. 3, avariada.
ASO-SGM : 1 dita n. 8.312, idem.
ACC : 2 ditas ns: 321 e 322, idern.
AAC : 2 ditas ns. 539 e 504, ropregadas e
-tavariadas.
1 dita n. 794, avariada.
OVO : 2 ditas ris. 8.050 e 8.085, idem.
ESC : 2 ditas ns 7.357 e 7.359, idem.
Idem : 2 ditas ns. 7.360 o 7.302, idem.
Idem: 2 ditas ns. 7.363 e 7.365, idem.
S-M-C.: 2 ditas ns. 1,70 e 171, idem.
• OPC: 2 ditas ns. 1.422 e 1.423, idem.
Armazsm n. 9-0PC: 2 caixas ns. 1,424 e
1:425, avariadas.
Idem: 2 ditaans. 1.42(30 1,427, ident. •
Idem: 2 ditas ns. 1.4280 1.429, idem.
Idem: 2 ditas as. 1.431 o 1.432, idem.
Idem: 2 dstas ns. 1.434 e 1.405, ideai.
Idem: 2 ditas ns. 5.031 e 5.032, ideai.
Idem: 2 ditas MS. 5.033 e 3.034. idem.
Idem: 2 ditas ns. 3.035 e 3.036, idem.
OPC: 2 ditas ns. 5,037 e-5.038, idem.
JSC: 1 dita o. 720, idem.
J-R-C-C: 1 dita u, 4.552, idem.
C. Colombo: 1 dita n, 582, reproaada e
avariada.
MC: 1 dita n. 108, idem idem.
Idem: 1 dita n. 107, avariada.
MMC: 1 ditaat. 20, idem.
'dam: 1 dita n. 447, repragada.
Q-D-M: 2 daas sem numero, alem.
Idem: 2 ditas idem, idan.
Idem: 1 dita idem, idem.
M: 1 dita n. 1.190, avariada.
14: 1 dita n, 278, ropregada e avaria aa
ris. 295 e 296, idem idem. •
28: 2 ditas
- 12: 2 ditas ris. 457 e 523, idem idem.
Idem: 1 dita n. 524, avariada. VY: 2 ditas os. 137c 135, idem.
Vapor allérnão Bonn, procedente de Bre', men, entrado em Ode dezembro de 1904.- ¡ Manifesto n a 879.
1 Atanazem n. 12-EBE: 1 caixa n, 59, avariada.
I Arramem da Estiva, Imprensa Nacional:
i 2 bobinas ns. 138e 135, idem.
Alfandeaa do Rio de Janeiro, 1 de março
, do 1905.-Pelo- inspector, Francisco Mano2l
Fernandes, ajudante.
Dia 2
Vapor allemão Coblen, procedente de
remen, entrado em 17 de fevereiro de 1905
! -Manifesto n. 122.
Armazem à. 9-AVC: 1 caixa n. 5.948,
' repregada e avariada. .
DCC: 1 dita n, 2.416, avariada.
'. D-LaIE: 1 dita. n. 3.019, repregada e avaa
rtada. •
JC: 1 dita ia. 6,520, idem idem.
.
RC:1 fardo ri.- 28, avariado.
2 barricas ns. 1.333 e 1.335, idem.
Idem: 1 dita n. 1.336, idear. •
Idem: 2 caixas tos. 1,274 e 1,283, repeegada,s.
O. Colombo: 1 dita n. 1.290, idom,
EMC: 1 dita n. 885, idem. • .
•
JC: :1 dita n. 6.525, repre a ada e avariada'.
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JMC:1 dita n. 1.727, repregada:
-L-P: 1 dita n. 2.507:idem.- MS: 2 ditas ns. -1.812 o-1.813, idem.
- RJ: 2 ditas ns. 1.296 e 1.295, ident. Idem: 2 ditas as. 1.296 e 1.428,.idern.•
Idem: 2 ditas ns, 1.429 e 1.448, adem.
RC: 3 fardos ns .. 24, 270 31, avaáadoa.
Idem: 2 ditos as. 280 30, idem.
• BASF: 1 caixa a. 64.534, idem.
AVC: 2 ditas ns. 5.935 e 5.946, idem.
Atanazem n.9-ALFC-P: 2 °rixas as. 7.339
e 7.341, repregadas.
Idem: 2 ditas ns. 7.365 e 7.279, idem.
Idem: 1 dita n. 7.292 idem.
' avariado.
Idem: 1 fardo n. 7.366,
CAA: 1 caixa n. 770, idem.
FLC: 1 dita n 61, idem. •
PSC-AS: 2 ditas as. 3.282 e 3.285, repregadas.
Idem: 1 dita n. 3.282, repregada e avariada.
IC:: 1 dita ri. 6.522, rapregada.
Idem: 1 dita n, 6.524,idem.
Vapor faxen Les Alpes, procedente de
Marselha, entrada em 16 de navernbro de
1904.-a-lanife,sto n. 816.
Despacha sobro agua-TBC: 2 caixas as:74
e 27, rapragada,s. •
Ideal: 2 ditas os. 120 e 139, idem.
GAAC: 2 ditas ns. 42 e 17; idem.
Id arn: 2 ditas na 91 e 1, ident.
Idem: 2 ditas ris. 12 e 81, idem.
CMC: 2 ditas na 481 e 15, idem.
• T1313: 2 ditas os. 99e 152, idem.
Idem: 2 dit'as ns. 60 e 178, ident.
'Bale: 2 ditas as. 19 e 8, idem.
Idem: 1 dita n. 53, idem.
TBC: 2 ditas ris. 133 e 100. idem.
Idem: 2 ditas ns. 128 e 73, idem.
IIMC: 2 ditas ris. 63 e 40, idem.
Idem: 1 dita n. 118, idem.
Idem: 2 ditas ns. 57 e 125, idem.
Idem: 2 dita; na. 145 e 102; idem.
AI: 3 ditas ns. 129, 123 o 6. ident.
Despacho sobre agua-FA : 3 caixas ns. 41,
14 e 30, repregaidas.
Idem : 2 ditas 11S. 36 e29, idem.
Idem :2 ditas ns. 25e 28, idem.
FA : 1 'dita n: 24, ident.
Armazern n. 8-RC : 1 dita n, 5.289, avariada.
• 1313 : 1 dita n. 109, repreada o avariada.
SMC-130 : 1 dita n. 100, idosas idem.
ALFPC: 1 dita n. 7.162, idem idem.
13Se : 1 dita n. 3, idem idem.
CM: 1 fardo n. 27, ide:ilidem.
AV : 2 caixas 31S. 914 e 911, idem, idem.
GPC : 1 dita n. 6.137, avari ida.
AV : 2 ditas ns, 802 e 913, idem.
Idem : 1 dita a. 837, idem.
IIC-CC 1 dita o. 2.930, repreaada.
1INIC: 1 dita n. 8.249, idem.
BAB: 1 dita n. 8.250, alma
JL: 1:dita n. 8.244, idem.
ALF&C: 1 dita n. 7.161, idem.
Id-irn: 1 dita n. 7.047, ident.
CaIB: 1 dita n. 5, avariada.
Re: 1 dita n. 5.300. idem.
14 cm: 1 dita a. 5.290, idem,
Idant: 1 ditara 5.289, raprogada.
LF: 1 dita n, 20:255, alam.
-AV: 2 ditas as. 894 c916, avariadas.
Vapar italiano (>U1-á di Genoea, procedente
de Gen int, entrada em 9 de dezembro da
1904-Manifesto n. 877.
Despacho sabr agua-ITC: 2 caixas numeras 41 e 74, repraga las o avariadas.
ITC: 2 ditas 113. 82 e 67, idem idem.
• Idem: 2 ditas ns. 23 e 57, idem idem.
Ideai: 2 dl as ns.. 95 e 73, idem idem.
Idem: 2 ditas nis. 29 e.37, idem idem.
Idem: 2 ditas as. 40 e 12, ideia idem.
Idem: 2 ditas os. 30 o 76, idem idem.
Ideia: 2 dita n. 6 e 95,- idem idem.
"Idorrat2 . ditas as-a 42 e 14, ideai- idan1.
Ideia: 2. ditas as. 03 e 11, idem idem:
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• Idem: 2 ditas na. 28 e 17,', idem: idemIdeia: 2 ditas as. 39 e 53, idam
-Ideai: 2 ditas tis; 80 o 36-4, ideia 14
Idena 2 ditas as. 52 e 87, id midexn. _
_Idem: 2 dita ri. 100, ideai .ident.
RS: 2 ditas as. 1 e 2, idem iciára.
NZC: 2 ditas ns. 34e 6, idem ide:na
•- Idem: 1 dita it. 4.273, idem idem.
Idem: 1 dita n. 4.272, idem ident.
GAF: 2 ditas ns. 15 e 3, idem alam.
NZC: 2 ditas usa 10 e 29, idam
VFC: 1 dita n, 18, idem idem.
ITC: 1 dita n. 63, idem ident.
Idem: 2 ditas ns. Se 4, idem idem.
Idem: 2 ditas mis. 13 e 31, idem idem.
Idem: 2 ditas os. 354 o 400. idem ideai.
GCP: 1 d,ta rt. 1,535, repregada.
NZC: 2 ditas ns. 439 e 429, rep.mgadaa
avariadas.
Idem: 2 ditas ns, 318 e 432, idem ideia.
2 caixa'.
Despacho sobre agua
ns. 356 e 406, idem idem.
VFC: 1 barrica n. 1.535, idem idem.
NZC: 1 caixa o. 419, idem idem.
1C: 1 dita ri, 98, idem ideia.
Vapr inglez Corcovado, pr)cc , Ilente de LIverpool, entrado em 5 de dezembro de .1901,
-Man i fe st o. 867. •
Armazem da . Estiva - JMSP:- 1 barrica .
n. 10, avariada. •
Vaaor alliimão Bonn, paace lente de
moo, entrado eia 9. de, dezombro de 1904.Manifesto n. 879. •
Atanazem da Estiva-IIV: 1 barrica n, .2;
repregasla.
SPC: 1 dita n. 269, idem.
ARPC: 2 caixas na. 65 e -29, repregadas c
avariadaS.
IIV: 1 enaradado n, 5. idem idem.
Idem: 1 dito n, 7, -desmanchaao e avariado.
Ideia: 1 dito n. 9, reprag,ado.
Joio Fariã : 1 arnsaaad o sem numero,
quebrado..
Idem: 2 malas sun numeres, repregail is.
Arinazem o. 12 -- João Faria: 1 mala sem
numero, repregaila.
Vapor allemão Coblenz, entrado em 25, de
fevereiro de 1905.- M snifesto n. 122.
Te-piche Sauda - Silva: 1 caixa sem numera, sujeita a vistaria.
Vapor arancez Les Alpes, entrado em 23 - da
fevereiro de 1905.- Manifesto o. 112. • •
Trapiche Saude - AL: 3 c iixas seio namoros, 811:Altas .a vistoria.
'Vapor allemão Catania, procedente de Nova York, artrado em 22 de fevereiro da.
1905.- Manifesto a. 93.
Trapiche da Fha da Cajti - X: 200 caixassem numeras, avariadas.
Vapor francoz Les Alpes, pricedente dia
Marselha, entrado em 16 de dezembro dm,
1904.-Manifesto n. 816.
Despacha sobre agua - GAT: 1 caixa sena
numero, repregtala.
• Idem: 2 saccos os. 56 e 58, ratos.
Idem: 2 ditos ris. 60 47, idem.
A: 1 caixa n. 10.968, repregada.
Idem: 1 dita n. 10.910, ident. Despacho sobre agua - NZe.• : 2 cliva',
ris. 608o 597, rapregada.s.
.Ideia : 2 ditas ns. 633 e 573, idem.
Idem 1 dita n. 610, idem. A : 1 dita n. 10s971, idem.
Idem : 1 dita n. 10.857, idem.
Bal: 2 fardos ns. 1 e rotos e avalados.
. • _a
JPJ-C : 1 caixa n. 2, repaegada.
Vaiam al lemão Pernambuco, procedents: da'
Hamburgo, entrado em 9 . dezembro de 19053 4.
alanifasto n. 882. .
Despacho sobre agua-A: 1 caixa n. 2.141,
repregada:
De : 1 barrica,
. • Arma,zem. da Estiva
.
n. 19.332, idem e avariada:
Armazena: a.- 10-ideia: .2 caixas os,- 8 e
avariadas.

AalC : 1 dita n. 15. rcpregada e avariada.
C.SC 1 dita n. 14.283, reprogada.
JPCP : 1 dita n. 986, idom.
31.131 : 1 dita a. 8.410, idem.
MS: 1 dita n. 14,342, idem.
110C : 1 sdita n. 1, idem.
•
AGI.. : 1 dita n. 2.953, ideai.
Vionna : 1 barrica n. 204, quebrada.
11.-19 : 1 dita n. 943, idem. Idem: 1 dita n. 5.587, idem.
Idam 81 : 1 dita n. 5.649, idom.
MO: 1 dita n. 216, idemp
Vapor francez Antiral !lantana., proce
cedente do 'lavro, entrado em 5 de dezena-1904.—Manirosto n. 806.
caixas
Despacho sabre agua — CRC
a mi numero, reProgada„a.
Idem : 6 ditas idem idem.
Idem 7 ditas idem idem.
A: 2 dito.; na. 1.003 e 1.088, idem.
Idem: 2 dstas ns. 1.061 o 1.037, alara.
CCA: 1 dita o. 128, idem.
CU: 2 ditas sem numeros, idem.
Idem: 2 ditas idem, idem.
Idem: 2 ditas idem, idem.
ldshm: 1 dita idem, Nom.
WIJC: 1 dita a. 13.294, idem.
CA: 15 ditas 8301 numero, idem.
CRC: 8 ditas idem, idem.
Vapor aliena° Cordobai procedente de
Ilaanburgo, entrado em 20 de novembro de
1991.—Manifasto n. 847.
Armazem n. 14— Dro,sario, BorAni : 1
caixa n. 4.743, avariada.
ARPC: 1 dita n. 613,r noresalo.
ABC: 1 dita n. 216, ideai.
CC: 1 dita n. 68, idem.
FSC—K: 1 dita n.1:1.161, idem.
F: 1 dit o. 846, idem.
6sC: 1 dita n. 14.245, idem.
1111: 1 barrica o. 3.775, idem.
J—R—G.--Ct 1 caixa a. 4.714, idem.
Idoin: 1 dita n. 4.515, idem.
MAM: 1 dita n. 363, idem.
Idom—GO: 1 'dita n. 5.36:3, avariada.
V.IC: 1 dita n. II. ropregada.
:Vapor italiano Cittti de llenovimintra.tio em
V de dezembro do 1904.—Mauifosto n. 877.
Armazeno. n. 12-a- FZ: 4 sa,ccaa as. 1/4,
. avariados.
.NCC: 1 caixa n. 1, lopregada.
Altandega do Rio d ) Janoir ), 2 'de ma .ço
1905.—Pel) inspector, Francisco Manoel
Ferneadcs, ajudante.

Contadoria, do 14/Carinha
ASSIONATURA DE CONTRACTOS
Sitie convidados a comparecer nesta repartição es Srs. Wilson Sons Comp. limitod, F.
F. Draga, II. Smyth, aia° Ramos & Comp.
e itraconnat & Irmãos. no prazo de troe dias,
In asaaguatura dos respectivos contractos.
- Contadoria do Marinha. 4 de 111 :1'0 de
1905.—Polo Sr. contads‘r, o chefio ale socçãa
Dazto de Carvalho e Souza Junior.

Qattrtel General da Marinha
Etu cumprimento ao determ:nado em
avião n. 5. d 6 de janeiro, o por ordem do
Sr. contra-almirante cher) d) Estado Maior
fione,a1 da Armada, convido os machinistas
do barcos a vapor do Commercio que queiram
coatractar-se e.amo • sala-ajudantes, para o
serviça da armada. comparecer nesa. repartição, até o dia 20 da vigente, afim do
insere voromase. apresan cando os documentoa /optas o sujeitando-so as provas paofissisonaes,-na fôrma do resulamento ann3XJ ao
ilóorota o. 4.417, do 29 do março do 1902.—
Terceira secç to da . Quartel-General da
Marinha. 2 do março do 1905. —Jorge Aucasto Correa, papitão. de Mar O guerra, chefe
sução,
ts.
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()Liar tel-G-oneval

do .3Iariaha

Publico, para conhecimento dos interessados, que a'snscripção para o concurso de ofilciaes do corpo da armada que desejarem
completar seus estudos na Europa o Estados
Unidos encOrra-se. no dia 17 d) corrente.
As píovas do concurso emaçarão oito'
dias depois de encerrada a inscripç5,O.
Rio de Janeiro, 4 de março da 1003.--.T. J.
de Proença, contra-almirante.
(•
*
EDITAZ

Segunda Wara do Comj mareio
De convocação dos _credores da . flillencia de
Fernandes, Pinheiro ct Comp., para se re
unirem na sala das audiencias deste juizo,
no dia 9 de março corrente. tis 12 horas da
manhã, 4 rua dos Itivalidos n. 108, afim
de proceder-se á verificação dos creditos e
estes approvados, e depois de oferecidos o
• inventario, .balanço e exame de livros, assistirem (I leitura do relatorio do vadiai). deliberarem sobre concordata, si for apresentada a
respectiva proposta, ou formarem contracto
de união, elegendo tem ou mais syndicos
definitivos e uma comntissão fiscal composta
.de dons membros, rine liquidem os bens da
* massa, arbitrando, desde logo, aos syndicos
a comtnissão a que tenham direito pela
liquidação da massa; que.deverd ser feita no
prazo que lhes seria marcado na dita reunião.
Ficam citados, pelo presente, os . credores por
titulo ou obrigações ao portador, para deposital-os • até dons dias, pelo menos, antes da
reunião acima referida, sob pena de não
serem admillidos a tomar pqrle fias dise deliberação nem serem attendidos para o calculo da maioria, na Prata
abaixo,

~Cs

O Dr. Julio .de Barros Raja Galiaglia. juiz

do direito da co suada vara xl) como raio do
District) Federal.
Faz sabor aos que o presente edital virem
que por este juizo o caatorio do eserivaa
que esto subscrevo processam-se 03 autos de
tallencia, do. firma- Fornandes. Pinheiro &
Comp., Estabelocida ti, rua D. Manool n. 2,
desta cidade, nos climas furam praticadas
tolas as diligencias de direito, na thrma
lei, paio syntlica prOVinri.0 e cammissão
fiscal. E sondo-lho d:rigida pelo syndica
provisoaio Adalpho Ubaidino Xavier uma
Petição pedinda a convocação dos crod 'roa,
por se acharem satisteaas todas a1 exigencias laga.a.s, a diferi. Em virtude de que,
passou-a 3 o presente edital pelo too: ti o
qual convocam-ao Os credores da Meneia
do Ferno,nde.a,Pinheiro.& Comp.,estab tlecidoa
ti. rua I). alanool is .2.de.sta eidade.para se reunirem na sala das audiencias- deste juiz i, ti
rua dos Inv !idos n. 103, ni dia O de março
corrente. tia 12 horas da manhã, afim de
deliberarem sobra os emitia is o, estes verificados e appeovad is, o dopfis de olTerecidos
O inventario, baiano) o exame tio livro., assistirem ti. hoiturta di relatoáo do synlie,)
pro vis mio, dei i bera, -..em a )I) :o e oncordata,
si ror apresentada a respectiva, propista, ou
formarem contracto de união, olazondo
ou mais syndicas etim.), c ommissla fiscal,
composta do dona membros, arbitrando a s's
syndicos. deale logo, a commisaila a que tenham direito pelo trabalho quativerem com
liquidaçãõ• da massa.que deverá sor feita no
prazo que poios crebros lhes for marcado
na dita. reis o ião, ficando citad pelo proseis to
edital os credores por titulas ou obrigações
portador para deposital-os em poder do syndico PPJ 1/122:10 adJlpho Ulmldino Xavier, ti.

1173

rua de S.Pedro n.59,até dons dias,pelo monos,
antes da rotina° dos credores; sob pena do'
nõ, o serem admittidos a tomar parte nas .
discussões o deliberações que na reunião
forem tomadas, liem serem ai tendidos para
o calculo da maioria ; advirtimli-se que os.
cr9dores podem comparecer por si, seus procuradoras ou representantes legaes, na fôrma
dos arte. 47 e seus paragraphos, da lei n.859,
de 16 do agosto de 1902, 0200 a 203 do regulamento n. 4.855, de 2 do junho do 1903, e,
não comparecendo, se procederá, Como for .
de direito. E para constar passaram-se este
e outros do igual teor, que serão publicados pela, imprensa e -atfixados pelo porteiro
ti s auditorios, quede assim o haver cumprido, lavrara a competente certidão para
ser junta aos autos. Dado e passado nesta
*cidade do Rio do Janeiro, Capital da Republica dos Esadoa Unidos do Brazil em I de
março de 1905.Eu,Antonio Lopes Dominga° 3,
0 3CriV5.9, o subscrevi,— Julio de. Barros !laja
Cabaglia.

PARTE COMERCIAL

Camara Syndieal dos Corro. •
•toren de lo andosPablieos da .
Capital Federal

CURSO ornmitt. DO CAMBIO E MOEDA.
UETALLICA

00 dlo. Á' vista
13 53/64 13 45/64
690
701
852
861
710
•nn•
370
3$612,
—
Libra esterlina, em moeda .
17$700
Ouro nacional, em vales, por 1$000 •
4902

Sobre Londres
s Pariz a Hamburgo
» Balia
Portugal

CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
E PARTICULARES

Apolice s do Etnprestimo Nacional
de 1895, nom
..
Ditas idem idem de 1003, port...
Ditas do Emprestimo Mwficipal
de 1904, port
Ditas do Estado de Minas Gomes,
do 1:000$. 5 °/„. part
Ditas idem idem do 1:000$, 5 o/0,
- nem
Banco da Republica do Brazil
C.snsp. Viação Ferroa Sapucaly
Dita Tecidos Carioca
Dela, da, Comp. Força o Luz do
Campos

992.030
075$000 ' •
301$509,
753$000
800$000
'350,10
1%750 '
29%000
83$000.

Secretaria da Camara Syndical, • 6 do ,*
março de 1905,— Josti Claudio da Silva.) •
syndico.
111111.~.1

Janta dos Corretores
COTAÇUES DO DIA 4 DE MARÇO DE 1905
Algodão em rama, da Paraltyba,
.. ia sorte,
• .
14800 por 10 kilos.
.
Dito em rama, de Pernambuco, ia sorte,
- •.
3S000 por 10 kilos.
Dito em rama, do Ceará, ia. sorte, 8$500
por 10 kilos.
s• •
•Dito em rama, de Pernambuco, i a sorte, ...
do sertão, 8$200 por 10'kilos.
. Assucar de Sergipe, masca-vinho, 320 reis
por kilo,
Café, 76000 a 7$d:40 por arroba.
Sal do Mossoró, claro, lavado, 1$600 porl
alqueire de 00 litros.
.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1905..
—João Sacarino da Silva, presidente. .--'..
Sebastião S. da Rocha, secretario.

- 11.1141,

Terça-felra

.r.a,rço

DIARX0

14ondon & 13enzilian .l3ank,
Tainilted.

Passivo

1905,

„.
•
• • ,8.888:838$889
Capital
Cojntas correntes com . e sem £-1.500.000
Capital
..' -1.478i388$190.
Contas correntes 'com juros
Companhia Providente
Capital pago
C 750.000
885:590$430. .
a prazo
600.00
BALANÇO . EDI 31 DE -DEZEMBRO DE 1904
. Fundo de reserva
Deposito • a "prazo fixo com .•
.•_
• 1.170:051$780
aviso o por lettras
ActivoBALX;eiÇO EM 28 DE FEVEREIRO DE 1905
4.012:400$720
Caixa Matriz e filiaes .
Titulos
em
caução
e
dopoAccionistas
. - -Activo
•0.536:222$530
sito
1.500000$000_
Laradas a realizar
•
0.650.666$070 .Lettras deposita,da,s
1,387:870$510
Capital a realizar
Emprestimo.s
593 3")8$120 Lettras. a pagar
.. • -21:474$480
• .„
900$000 Lettra,s descoesta.das
Saldo desta conta
7.461:351$910 Diversas contas
Lettras a receber
• 3.679:822$330
• 'AcçZios caucionadas • .
Caixa matriz e filiaes,saldos
:60 acçties,.caução da 'dire11.764:310$510
•
.de contas •
30:000$000
ctoria
• 28.001:76%210
•
.
. .
Emprestirtios, contas cor-•Inscripçbes
S. E. ou 0- - Rio de Janeiro.' 4 do maço
2.604:955$450
rentes
o
'outras'
225:600$00
▪
Valor nominal
do 1905.- Polo The- British Bank . ot South
Garantias por contas cor- _
Apolicos gera,es e cataAmerica, limited, J. -11, . Ap.plin, manager, -7-2,628:267790
rentes
e
diversos
valoras:
:-duaes :
E. Ribton Cooke,- r.ccountant.
1.052:054320
1,074:400$000 Diversas contas
• Valo nominal
7.412:291$540
Caixa
em
moeda
corrente,
Apólice .; garaes:
-200:000$000
200 depositadas no Thesouro
40.!453:259$610
Lettras vencidas:'
2:299,$000
Saldo desta conta .
•
Banco Comei srcial
Companhia do Sogurog
Pas.-dvo •
101:023$020
: Saldo da conta corrente. „a
IVIercurio
Agencia do S. Pa.ilo
13.333;333330
4:419$930 Capital
.Saldo da conta corrente
41, REÁ 'PRIMEIRO D2, isanço
.
„
• Agenáia de Santos :
Depositos
2:381$300
Saldo
da
conta
corrente
•
A' disp mição dos 'Srs. • „ecionistas estão as
Em conta
Juros a receber
documents do que t ,..ata (: art. 147, cai. 6*
corrent o
34:000$Ó00
De apolices. diversas
•
do decreto e. 431, de -4 do jeito de 1801.SOM j 11;••
Banco:da Republica :
A directoria,- .
1l.487:009$780
ro3
112:763$190
• Saldo da conta corrente....
Em
conta
Sello
Imprensa Nac ional
corroate
.830$400
Valor em e,itampillias
com j -• Apolic..ss geraes em- gaA-cham-se. á, venda na Thesouraria desta.
É o s •,o
rantia :
repartição:
com pré5:000$000
.5 apolices, fiança 493:421$330
vio aviso
_
Caixa :
Itefor p nalEleitoral, de5:7G7$80 Aprazo
Sm moeda corrente
ereto e. 1.269, do 15 de-novem•
690$780
13.149:781$890
fixo
.` 'Seguros a dioli iro:
bro do 1904: • re,rorma ,a legisla-•
3:287$320
-Debito dos segurados
ção eleitoral e dá outras provi•
2.310:510$840
$500 •
Caixa matriz e filiaet
dencias •
• Lettras.a receber
60:925$900 Garantia 3 por • contas corExistentes em carteira
Duo tx• itcções para- O
2.638:207$790
. alistamento do
rentes e di versos -Valores
3.303:531$520 Diversas contas
toros na no/m.1)11cm,
8.662:595$360
_158:770$100
decreto n. 5.391, do 12 de de •
Lettras a pagar
$501,
zembro 'do 1901
Passivo
40,253:259$610 Um-iro/mia ,Tu
.
• Capital:
• ao Districto Federal
Rop.'esentado por 5.000 ac-Lei n. 1.338, de 9 do janeiro •2.500 : 00W00 -S.E.
' ções
E. ou 0.-Rio do .Janoiro, 3 - do março
de 1905 --Reorganiza a justiça
Fundo do reserva:
Bank,
do •1905.- Polo London
local do District° . Federal - o
110:000$200 limited, 1 Broad, manager.-A. G. C: Biche,
Importancia dosa , conta
Decroto n . 5.433, do 16 de janoi- •
• Espolios:
•
accountant.
ro de 1005- Manda observar it:#
2:381$250
. Valo. em dopo :Ito , ..„ ..•
'disp°31çties provisorias para .a...
Caliça° da direct eia:
execução 41a, lei n. 1,338, do 9
30:000$000 'The nritish rlank. (-bit" Smith
.60 acções caucionadas
1$900t
•
de janeiro
,„. Agio de apolicss:
Liimitod
•A.morica,
Marcas do . :fabrica o
63:61%340
'Saldo desta conta,
•
_do commorcio -Lei nuLucros e •podas:
573:452$430 Capital . do Banco em 50.000 acções de £20 • • mero 1.230, de - 24 de. setembro
Sald.'destacma
cada unia £1.000.000. Capital realizado
•
de 1904-Modifica o decreto nu-Dividendo até o 520:
£500.000
mero 8.343, do 14 do outubro de
9:328$500
Saldo a pagar
- 1887. Decreto n.- 5.424, de 10 da
Dividendo at.é o 530:
Arando do raserva 325.000
janeiro de 10057--Approva o -ro.
•
9i4$000
•
•Saldo a pa g ar •
gulamento para a execução -da
Dividendo até o 54°•
DA.LANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 1905
. lei n. 1.230, do 24 de setembro
- 1:900$000
Saldo a pagar
de 1904. sobro marcaS - de faDividendo até o 550:
Activo t voo brica, e do commercio....5 ......
341%000
Saldo a pagar
Orçamento da receita
. Dividendo até o 560:
Accionistas, entradas a reao despeza para, • 1oo2;
50:00%000
A. distribuir -•
4.414:444$140
lizar
-Leis es. 1.313e 1.316,- dcs 30
2.261:109$180
Fiança:
Lettras descontadas
e 31 do dezembro de 1904, que £inco apólices geraas 001• .
orça a receita e fixa a despeza. da 5:000$000 Emprestimos, contas cau- 2.030:497$450
garantia • cionadas e outrhs's
Republica para' o exercicio do :
Directoria: 2.431:320$020
'•
1$000
1905-;. o dti, outras providencias.: •
• 12:000$000 Lettras a receber'
:Saldo desta' cOn'a,
4.731:868$010
Caixa
matriz.e
filiaes
As minas ao 13razil e
Conselho fiscal:
de
emprestimos,
.
sua logisla,ção, pelo' Dr.
1:500$000 Penhores
Saldo desta conta.
contas caucionadas, orewoo
J.,Pandia Calogeras, 1 0 volume
7:924:093$040
ditos, etc
3.363:534$520
As
vendas
superiares
a
10011.
toara
o
abati.2.297:295$400
•DiVersas -cantas
•1.335:072$670 mento de 15 0/0..
Rio de Janeiro. 31 do dezembro de 1904.- Caixa, em moeda corrente
- -ff,- E. 'Cardoso • de Le'n.losÉ) guarda-livros da
28;061:76,4210 Rio de Janeiro -.fl.- Imprensa. Nacional - ,19()5
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