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ORDEM E PROGRESSO

-REPUBLICA FEDERAL.
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N. 56

CAPITAL FEDERAL

- QUINTA–FEIRA 9 DE MARÇO DE 190C

N. 1— Devnozi g traçao, cia, depipoza a.
se com o pessoal e material da,

S UMMA RIO
ACTOS DO PODER EXECUTIVO:

Decreto n. 5.487, que abre credito ao Ministerio da justiça
o Novelos Interiores.
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores—Decreto de 27 do
lues lindo.
Alinisterio da Fazenda—Decreto de 4 do corrente.

do laistrIoto Federal, do ~cardo com
lei si. 1.:339, cio O de .1 i,neiro. ultimo;
que st, reformou, a contar de :30 de ia*.
noiro a 31 do dezembro do 1003
Justiça do DIstricto Federal
•

SECRETARIAS DE ESTADO

Ministerio da Justiça e Negoeios Interiores — Expediente das
Directorias da Justiça e Coral de Sande Publica.
Ministerio da Fazenda — Titulos — Portaria — Expediente
do Sr.31inistro e da Diréctoria do Expediente do Thesouro
Federal — Imprensa Nacional—Recebedoria do Rio de Janeiro—Inspectoria de Seguros.
Alinisterio da Marinha — Portarias e expediente.
ldinisterio da Industrio, Viação e Obras Publicas — Expediente das Directorias Oeraes da Contabilidade e de Obras
e Viação—Directoria Geral dos Correios.
!NDUSTRIA-0 pape).
lamas nEGISTRADAS•
RUNDAs PUBLICAS
Rendimentos

doria do Rio do Janeiro.

da Alfandega e da Recebe-

EDITAM E AVISOS.

Pmvre ComtnncrAr..
SOCIEDADES ANONYMAS — 13013IICOIG

Bank, limited».

do «London and River Plato

ACTOS DO PODER. EXECNIVO
DECRETO N. 5,407 — nE 27 DE vÉvsnmno DE 1905
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocio!' Interiores o credito extraordinario do 213:4458740, para despesas com
.reforma da Justiça do Distrito Federal
O President° da Repubtica, dos Estados Unidos do Brazil,

1183.11d0 da.

autorização c mcedida, peio n. V do art. 59, da
101 n. 1.338, do 9 do janeiro findo, resolvo abrir ao Ministerio da Justiça o Negocios Interiores o credito ext
ordinario de 213:445$740, para °ocorrer its de puas com a
ref..irma da Justiça do District° Fedecal no corrente exercido.
Rio do Janeiro, 27 do 'fevereiro da 1005, 17 0 da Re•
publica.,
I411ANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
J. J.

Seara.

IChemonstraOlo do credito preciso .para
derfpezas com a. reforma da Justiça do
1)1s trio to Federal

731:845$055
Importancia a despender-se— Tabolla n. 1
Deduzindo-se a quantia
orçada na leia. 1.310,
de 31 do dezembro do
682:758$118
1904
Menos:
Quantia jd despendida
d.: 1 a 29 do janeiro
42.043$863
— Tabella n. 2
Rubrica 4Pratoria o sou
material» onde não
123:310$000-104:358$803 , 518:399315
houve alteração,
nnnnnnnnn
213:445$740
Creilto preciso
Primeira moção da Directoria de Contabilidade da Secre
taria. da Justiça o Negados Interior rs, 27 de fevereiro de 1903.
— Carvalho e &tua. 1° °Melai.—. Pela director geral, Rodrioues
•••

Barbosa. •

.

fazer-

all.T.E DE APPELL.Vja0

• Pessoa

.4

1 presidene (12:900$ do

ordenado e:6:000$
d 3 gratificação), 10:590$775
— Polo exercicicio da
prosidante,(grati• licação)
1:106$452
2 presidentes da camaras (12:000$ do
ordenado o 6:000$
de gratificação) 33:193$548:
Polo exercido de
pelsidentes, "'ratificação 600$000. 1:106$451
12 doSemb rga,doros
(12:001$ do ordenado o 0:000$ de
199:161$290 251:104516.
gratificaçã.)) •
—
Secretaria

secretario (5:200$ ds
ordenado e 2:600$
do g ratificaçã.o)
7:191$938
1 ofilcial (3:200$ do: ordenado e 1:000$
de gratificaçã .)).. 4:425$806
2 escrivães (2:400$ do
ordenado o 1:200$
d ) gra,tificaçã).. 6:638$710
2 amanuenses (2:080$
do ordenado o
1:040$ do g,ratifi5:753$549
caçoo)
•
1 porteira (l:560$ do
ordenado o 780$
do gratificaçã. )). 2:157$581
2 continues (1:040$ do
ordenado o 520$
de gratificação).*. 2:87%174
•
2 ofileiaes de justiça
(660$007 do ordenado o 333$333 dó
gra,tificaçao)....1 1:814'087
1 correio (666i;667 de
ordenado e
•
334133 do grati• 922$03T> 31:810$482
ficaçao) •
—
PESSOAL SEM NOSIEAÇXO

I servente

885$102
283:860$160

Material

pbjectos de expediente,
livros, jornaes,
almanak e enca2:500$000
dernações
Acquisição e concerto
de moveis,repostoiros e outros
300$000
okeetos

:

•

11,70

•

Quinta-faira

assignaturas do Dia- rio Official, senda
uma para a Secretaria e 17 co/• •Aecçties de • leis,
sendo 16 para o
•Tribunal e uma,
para a Secretaria..
ilinpressões, pub1icaçes
e despez :s ruiudas e eventuaes.
?
Waza de esgota......

março — 1992

DIARTO OFFICIAL

1 curadar do massas
a g idas
4 :425$807
1 curador de residuos
(4:480$ do ordenado
o 2:240$ de gratificação)
6:190$130

17

2 amanuenses (1:560$
578$000
1:00%000

134118 4:514$11R -288:à14273

do ordenado e 780$
de gratificação).: .
1 con-lnuo (1:040$
ordenado e 520$ de
gratificação)

4:315$1025
1:438387
•nn••n••••n••nnnn• n••

83:442$364

VRIDUNAES DO JURY
JUIZES DE DIREITO

Pessoal
ajuizes do crime
. • (9:100$ de ordenado e 5:900$ de
gratificação)
69: 153$225
1f3 juizes do civel (9:100$
'-de ordenado o
-`%; 3:900$ de grati35:959$677
ficação)
1.3 juizes do commercio
(9:100$ de ordenado e 3:900$ de
graáficação)
35: 959$677
12 juizes de orphãos
----- (9:100$ de ordenado e 3:900$ de
,• _ gratificação)._ 23: 973$11G
1 juiz da provedoria
- (9:100$ de erdenado e 3:900$ do
gratificaçã.o).. :.• 11:98(4555
juiz dos Feitos da Fa•- zenda Mnicipa 1
(9:100$ de ordenado
o 3:900$ de gratifiCação)
11:986$555
ti.5k
"
escrivães do crime
• (2:000$ de ordenado
• 1:090$ de grati13:830$645
,..- ficaçbib)
•kt .opiciaes de justiça
Cé'
'
para o crime (800$.
de ordenado o 400$
de gratificação)
5:532253g - porteiro (1:600$ de
iirdenado e 800$ de
• gratificação)
•:212$903 210:594$005
5

41k

CESSOAL SEM NMIE4-2(0

4 serventes a 125$ men. saes cada um

C.)

PESSOAL SEMNOMEAÇÃO%

• 2 serventes a 720$ cada
um

1 :327$7453.

211 . Õ22$317
Material
cquisição e concertos \
de moveis e outros
1:000$000
41, objectos
21 assignaturas do Dia' rio O [lidai e 21 collccções do leis
714$000
:Publicae5es e despezas
• miuda,s e eventuaes,
600$000
Consumo de agua
...216$000 2i536$00° 214:452$347.
ISIENISTERIO PUBLICO

Pessoal
procurador geral
• (12:000$ de ordenado e 6:600$ de
gratificação)
16: 59,6$77
§ .promotores publicos
• - (6:000$ de ordenado
e 2:000$ de gratificação)
..... . 36:881$716;
,Ç adjuntos de promotor
(2:240$ de ordenado
e 1:120$ de gratifi•
18:588$38i
. egh).
J.

Pessoal
4 escrivães (3:120$ do
ordenado o 1:560$
de gratificação).
17:200$045
2 porLeir s (1:560$ de
ordenado e 780$ de
gratificação) '
4:315$161 21 : 575$803

5:532$2C0

i0
•
Material
Despeza Com O SCPV10
de Jury
12:000$000
Duas aSsignaturas do
Diario Official e duas
4collecç5es de leis
68$000 12:00800O

89:176$0Gen

Material geral
Para transporte de
presos
1:000$000
Aluguel (la, casa e mais
despezas da Assistencia Judiciaria
6:000$03
Ajudas de custo aos
anagist,.ados o membros do Ministerio
Public ) nomeados em
virtude da reorganização de que trata a
n . 1.338, de 9 de
14: 400$00()...:
janeiro de 1905

Installação do 20 Tribunal do Jury

80:000$000

I 01 :4001;000

731:845$055
Primeira secção da Directoria de Contabilidade da Soeratarja da Justiça e Negocios Interiores, 27 do fevereiro do 1905.—
, Carvalit'a e Souza, 1° official.— Pelo director geral, Rodriguis
Barbosa,

2 —113emonstra,ção das despeza,s feitas
com o pessoal da verba n.l.a do art. 21
da, lei de orçamento do exercido de
100.U, a contar de 1 a 20 d.e janeiro da
corrente anuo 4- P'retorias exclusive
•

13 —

Justiça do Districto Federal
CORTE DE APPELLAÇÃO

Pessoal

(com
12:000$ de ord3nado e 6:000$ de gratificação)..., •
Pelo eXercicio de presidente,(gratificação)
1pr es 'dento

vice-presidente (com
12:000$ de ordenado

O 6:000$ dc gratifi• cação)
Pelo exercicio de vicepresidente, -(gratificação)
0. juizes (a 12:000$ de.
- ordenado e 6:000$
• ide gratificação)

I: 403$'225

. 03$548
1 :403$223
54$16G,

14;032$253

Quinta-feira 9
Ao juiz que serviu no
conselho,(gratificação)
2 escrivães a (400$ do
ordenado o 1:200$
do gratificação)

DIARIO OFFICIAti

Março — 1905 11:)-7

2 continuas (a 804667
de ordenado

46$774

o

433$333 de gratificação)

202$687 1: 205$09

561200 17:594$488

14:29(4527- \

PESSOAL SEM NOMEAÇXO

Secretaria

secretario (com 5:200$
de ordenado e
2:000$ de gratifica(ão)
2 amanuon3es (a 2:080$
do ordenado o
1:010$ de graifica,ção)
1 porteiro (com 1:56($
de ordenado e 780$
de gratificação).
2 continues (a 1:040$ de
'
ordenado e 59,0$ do
gratificação)
2 OfliCia03 de ju stiça (a
60o$607 de ordenado e 333$333 do
gratificação)

2 serventes a 720$ cada
um
Pessoal

1 procurador geral do

Districto Federal
(com 12:000$ de
ordenado e 6:000$
de gratificação). 1:403$225
1 Sub-procura dor (com
9:100$ do ordenado e 3:900$ de
gratificação).— 1:014110
2 promotores (a 4:480$
do ordem ;d) e
fl2c:24-1çoa$0)de gríti-

480$151
182$419
2m226
155$913 1:67W73
19:27(4'559

servento

/4838

TRIBUNAL CIVIL E
CRIMINAL

Pessoal
3 presidente (com 9:100$

de ordenado o 0:500$
de gratificação)
2 v ice- prcsident
9:1000$ de ordenado e 5:200$ de
grati ficação)
9 juizes (a 9:100$ de ordenado e 3:900$ de
grafi ilação)
j promotor publico
(com 4:480$ do ordenado o 2:240$ da
gratificação)

14t408785

bUNISTERJO PUBLICO

608$004

/HSSOAL SEM Nomemão
•

114258

--_-

19:345$397

7 adjuntos (a 2:240$ de
ordcw.do e 1:120$
de gratificação).
1 curador dos residuoS
(com 4:480$ de or.
denado e 2:240$
de gratificação).
/ curador das inasms
fallidas, (gratin.cação)

1:047$74/

1:833$543
523$870
374$193 •í

t:196$017

meger..*.-Wan..

TRIBUNAL DO JURY

1:216$120

Pessoal

2 CSCriirã.CS (a3:120$ do
ordenado e 1:560$
de gratificação)..
porteira (com 1:040$
de o:.'ilenado o
520$ de gratill
cação)

2:2290G9
9:120937

523$870 13:090$5,3a

PESSOAL SEM NomEmlo
2 serventes (a 125$ meucaos cada um)..

729$077
121G12
121012

654289

233$870

1:085:7g159'

••••••••••••••n• nn••

JUIZO DOS FEITOS BA.
FAZENDA MUNICIPAL

Secretaria
1 secretario (com 4:160$

de ordenado e 2:080$
de gratificação).—
C amanuonsJs (a 1:500$
do ordona(10 o 780$
de gratiticaçãd)....
1 porteiro (com 1:300$
de ordenado e 650,$
do gra,tificação),...

Pessoal

486$451
,304$838
15.2$018

Ministerio da Justiça e Negoclos
Interiores

/ juiz (com 9:100$ do

ordenado e 3:900$
do gratificação).

42:048$803
Primeira secção da Directoria de Contabilidade da Secretaria da Justio e Negocios Interiores, em 27 de fsvereiro
1905. — Carvalho e ,Sou.sa, 10 official,
Segundo supplente, Ulysses dos Santos o
Segundo supplento, Alexandre Acto Brunet
Silva
Terceiro supplente , José Pereira de
Terceiro supplente, Eduardo Eugenio Guimarães Backer ;
Souza
Ajudante do procurador, Itaymundo An.
Ajudante do procurador, Dr. Ausbert Guarany.
tonio de Souza.

Por decretos de 27 do fevereiro findo :
Foram exonerados Luiz Carneiro de AISECÇXO DE PERNAMBUCO
luquerque o Dr. Manool de Barros BeÁllicticipi0 da fictoria
orra
Cavalcanti
dos'
logares
de
ajudante
do
g
procurador da Republica, este no município
Ajudante
do procurador, Ant mio Cavalda Victoria o aqtrelle no do Cabo, na secção canti de Qlleir3Z Monteiro.
de Pernambuco.
Municipio do Cabo
Foram nomeados sopplontes do substituto
Ajudante do procurador, José Vicente Cado juiz federal o ajudantes do procurador da
itepublica
valcan
SECÇXO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de S. Gonçalo

Primel'o supplente, tenente-coronel José
elkirlo3 da Coita 'V
;
_

1:013$.115

SECÇXO DO PIAURY',

Município de "contenha

Primeiro suppleiate, Bertholino Alves e
Rocha Filho ;
Segundo supplento, Ca,ndido Gonçalves de
Rocha ;
Terceiro supplento , Jesuino Gonçalves,
Guimarães ;
Ajudante do procurador, Juvenal Alves de
Carvalho.
Município da Apparecida

Primeiro suppl:,nte, Josfi V'alentim PeMunkpio de Urusuhy
reira da Rocha :
Segundo supplente, Manoel Gonçalvee dag!
Primeiro Juppiente, Antonio FranciSco
,Santo;
ires

ai''s

Quinta-feira 9

DUM° .OFÍICIAL

Municipio de Senador Pompeu
Terceiro supplente , Lourenço Pereira
*.Lima
Segundo
Ajudante do procurador, Francisco ¥en- galhães; supplente, José Ferreira de. Mados da Roclia.z.:Terceiro supplente, Antonio Pedrosa de
Município de Porto Alegre Araujo Sobrinho;
Aludante do procurador, Julio da Silva
Primeiro supplente, Manoel Gonçalves-do Porto.
Valle ;
Municipio de Porteiras
Segundo supplente, ,Ra,ymundo Pereira de
Primeiro supplente, Ro,nulpho Tavares
r'Araujo ; _
Terceiro supplente, Francisco José de Me- Pinheiro;
Segundo supplente, Francisco Tavares
nozes
Ajudante do procurador, Lourenço Feliz Card 380;
Terceiro supplente, HyppOlito Pereira da
'da Costa.
Silva;
Municipio do Livramento
Ajudante . do procurador, José Dantas de
Primeiro supplente, José da Aimendra Araujo.
Municipio de Paret-Curá
Freitas
Segundo supplente, Francisco Mendes
Primeiro
suppfente, Luiz Moreira Barroso;
. Terceiro supplente, Antonio Maria de HolSegundo
supplente, João Martins de Olilanda
Ajudante do procurador, Cicero Baptista veira;
Terceiro supplente, Pedro Pires de Araujo;
da, Costa.
Ajudante do procurador, Hercules Gomes
SECÇÃO DO CEARA'
da Silva,

,março -- 19'0 5
Segundo supplente, Dorval da Silva Mattos;
Terceiro supplente, Ignaaio Pereira da
MeAdjeuidra‘Isiit;-3 d; procurador, " JaCifitho da Silveira Goulart.
Município de Lages

Primeiro supplente, Beli5ario Jose de veira Barrei ;
Segundo supplente, Julio Augusto da Costa;
Terceiro supplente, Alronso do Silva Ribeiro
Ajudante do procurador, Amando Moreira
da Silva.
Município de Corilybanos -

Primeira supplen te, tenente-coronel Francisco Ferreira de Almeida
Segundo supplente, João Caetano da Silva ;
Teeceiro suppledite, Candido Alves das,
Santos
Ajudante do procurador, Marcellino Pedroso do Amaral.
Município de Campos Novos

Município de Beberibe

Primeiro supplente, Ernesto Ruppi
Segundo sopplenle, Augusto Carlos StePrimeiro supplente, José Rodrigues de
pilam
Queiroz;
Terceiro sapplente, Th eophilo Gonçalves ;
Segundo supplente, Laurino Felix Nonandes ;
Ajudante da procurador, Leandro Thiebis.,
Segundo supplente, Gra,ciliano Lopes Bra- gueira;
zileiro
Terceiro supplente, Jose Sabino Nogueira
, Terceiro supplente, Antonio Rodrigues
Mili .ão;
Ajudante do procurador, Miguel Mundano
Motta
Ministerio da Fazenda.
Ajudante do procurador, Luiz Jacintho Peroba.
Município de VarJea Alegre
'Pacheco.
Por decreto de 4 do corrente, foi nomeado
Munieipio de Aurora
. Primeiro supplente, Joaquim Gonçalves Antonio Ten rio de Albuquerque para o
legar de 4° escriptura,rio de,' Delegacia Fiscal
Primeiro. supplente , Manoel Teixeira Vianna. SECÇXO DE SANTA CATUARINA
do TLesoure Federal na Estado do Pa.rd.
Leite
Município de Rajahy
Segundo supplente, Joaquim Leite Teixeira
Primeiro supplente, Olympio Aniceto da
Terceiro supplente, Avelino Calixto de Cunha;
Araujo ;
Segundo supplente, Jorge Traschel;
Ajudante do procurador, Vicento Leite
Teeceiro supplente, Ofiverio Vieira de
•
Teixeira.
e
Souza Junior;
lifunicipio de Jaguaribe•mirim
Ajudante do procurador , João Maria
Duarte.
Primeiro supplente, João Leitão Bezerra
Município de Combiriá
Segundo supplente, Firmino José da Costa;
Expediente de 6 de março da 1905
Terceiro supplente, Manoel Diogenes Paes
Primeiro supplente, Luiz Ana,sta,cio PeDIRECTORIA DA JUSTIÇA
latão
reira;
Ajudante do procurador, Antonio Welippe
Autorizou-se o commandante superior iaSegundo supplente, Manoel Ignacio Lirelida. •
nhares;
icnini da guarda nacional, no Estado da
Terceiro supplente, Silvano Bento Garcia; Bahia, a conceder guias de mudança para as
Manicipio do Riacho do Sangue
Ajudante do procurador, Herminio Irineu comarcas da capital e da Cachoeira, onda
, Primeiro supplente, José Pompeu Rodri- Vieira. •
pretendem fixar residencia, ao tenente da
gues Pinheiro
Municipio do Blumenau
10° batalhão de artdharia, de campanha da
Segundo supplente, Jose Diogenes Peixoto;
guarda nacional da comarca de Paraguas3ii,
Primeiro
supplente,
Pedro
Feddersen;
Terceiro supplente, .Manoel P inheiro BarJoão Francisco de Souza Paranhos o ao teSegundo supplente, Alvim Schnader;
bosa •
nente-c monel commandan te do 58 0 batalhão
Terceiro
supplente,
Paulo
Hering;
Ajudante
'
do procurador, Domingos`Pes'soa
reserva da de Jac ,bina Justino dos Santo
Ajudante do procurador, Francisco Anto- da
dc Albuquerque.
Ferreira, ambas no mesmo Estado.
nio de Oliveira Margarida.
Mitnicivio de Aracoyaba
Primeiro supplente, Jose Cupertino ror-

SECRETARIAS DE ESTADO

Ministerio da Justiça Negocio
Interiores

Municipio de Missito Velha

Município de Brus que

Primeiro supplente, Abilio Antonio de
Primeiro supplente, Godefredo Mosimann;
'Jesus;
Segundo supplente, José Vicente HaenSegundo supplente, José Sampaio de Vasconcellos;
Terceiro sapplente, Rodolphe Tiekmann;
Terceiro supplehte, Antonio Landim de dehen
Ajudante do procurador, Vicente Schaper.
Oliveira;
Ajudante do procurador, Pedro Manoel da
Município de Nova Trent°
Costa.
Primeiro supplente, Francisco ala,zzola;
Municipio da Independencia
Segundo supplente, Giacomo Poli;
Terceiro supplente, Luiz Burinelli;
Primeiro supplente, João Vieira do MaAjudante do procurador', Hyppolito Boicedo;
Segundo supplente, Antonio Gomes Cou- teux.
Município de Ararangud
tinho;
Segundo supplent ), Antonio João Raupp
Terceiro supplente, Antonio Gomes CoutiTerceiro supplente, João Amerino Nascitinho de Macedo;
Ajudante do procurador, Laffayete Gomes mento Costa
Coutinho.
Ajudante do procurador, Pedro Augusto
Carneiro da Cunha.
Municipio de Cratlieus
•

Ajüdante do procurador, Manoel Soares do

Requerimento despachado

João Jaié Ribeiro E:nobar.—Exhiba nesta.
Direct mia documento compr ibat trio da- minoridad3 de SOU filho Paulo Escobar.
Expediente do 6 de março de 1905
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

Accu garam-se Os recebimentos:
Ao director do 2° districto dos officio3
lis. 38, 41 e 40, de 22, 27 e 28 de fevereiro
ultimo ;
Ao inspector de sande dos portos do Estado
do Espirito Santo do officjo-n. 30, do 2 da
,
corrente ;
Ao inspector de saude do porto di Santo3.
dos officios ns. 10, 13 o 14, de 22 do fevereiro o de 1 do corrente.
Município do S. Joaquim da Costa da Serra
-Solicitaram-se providencias do inspector
reprialmiro supplente, Manoel Rodrigues Pe- da Alfandega para que tenham sabida livre
de direitos 13 fardos sob os ns.2,585/2.5974)

WARM OFPICiÁT.

Uso Quinta-feira
10111Mormame.."
duas caixas contendo 82.000 tiodulas de
•5014 cadaanna..
.
— Sr, director ,da Casa, da Moeda:—
9—Coniniunico-vos, -para os filas 'can•venientes, que o Sr. Ministro, por despacho
adé 17 de favèreiro ultimo, exara,do no •pro• cesso encaminhado com o oficio da Caixa
t de Amortização n. - 20; de 9, reviveu autorizar-vos a mandar imprimir nesse esta• -belecimento os titalos que devem substituir
as apolices da divida publica, extraviadas,
'te ns. 98.263, 98.205 e 98.207, do valor no• minai do 1:000$, juro cio 6 °/., hoje 5 'I.,
•papel, emittidas em 1807; 205.854 e 205.855,
Cmittidas em 1870, o 62.199 a 62.203, do
-valor de 1:000$, juros de 5 0/0, do empres•timo do 1895, o todas pertencentes á Soeieodado Beneficente dos Empregados da Casa
?•Leuzinger.
— Sr. presidente do Tribunal do Contas:
N. 38 —Remetto-vos, para os fins conveI i•nep tos e em obediencia, ao despacho do Sr.
' Ministro, de 24 de janeiro ultimo, o incluso
•processo relativo á fiança, no valor de 360$,
•lem uma caderneta da Caixa Econornica com
o deposito de igual quantia, prestada por
Antonio Victor Paulino para garantia de
sua responsabilidade e de seus propostos no
Jogar de agente do Correio de SantaAnna,
-Lapa, Estado do Rio de Janeiro.
N. 39 — Ilametta-vos, para os fins conve•
amiantos, de ac,.eordo com o despacho cio Sr.
.11inistro, do 18 do fevereiro. ultimo, o Inluso processo transmittido com o oficio da
Delegacia Fiscal em Sergipe, n. 12, de 25 de
jetnoiro proximo findo, e relativo á fiança, no
:valor de 200$, prestada por José Vieira do
•"Campos em uma caderneta da Caixa Ecoalosnica, do sua propriedade, com o deposito
. de igual importancia, para garantia da reapansabilidade de Hercules Vieira de Campos,
• logo,r cio collector das rendas federaes
:ltaporanga, naquelle Estado.
N. 40 — Remetteavos, para os fins coava:alentes e em obediencia ao despacho do Sr.
Ilinistro, do 20 de fevereiro ultimo, o inclus
processo encaminhado com o oficio da Delegacia _Fiscal no Estado de Minas Geraes,
• 6, de 28 de janeiro anterior, e relativo
fflança, no valor do 3:450$, prestada por Avelino Fernandes, em quatro apalices da divida publica de 1:,000$ cada uma, de sua propriedade, para garantia da responsabilidade
ide Aristides Francisco de Castro Junqneira,
do seus propostos, .no legar de collector
das rendas federa,es do municipio de Ballo
lIorizonte, naquelle Estado.
• —Sr. inspector de Seguros:
N. 27—Rainett )-V03, para 03 devidos effiei. tos; o incluso -titulo de 22 de dezembro ultimo, nomeando João Thomaz de Mattos
para exercer intorinaanento o loga,r de 'subinspector dessa directoria na 6' eircuracriloção.
N. 28 — Rometto-vos, para 03 devidos
efeitos, a inclusa portaria de 22 de novembro
ultimo, concedendo deus mezes de licença,
para tratamento desando, ao sub-inspector
dessa inspectoria. na G° eircumscripção José
El/ veira Martins.
—Sr. superintendente da Fazenda Nacional
de Santa Cruz:
N. 29—Em resposta ao oficio n. 15, do 7
ide fevereiro ultimo, em que, communicando
Z, Direct oria das Rendas Publicas não haver=
desencontrado na secretaria dessa fazenda
nstrucções que vos habilitem a cobrar a inas
vernada do gado vaccum, cavallar o muar
pertencente a particulares e expondo o modo
'apor que 'era, pelos 'VOSSOS antecessores, praileada, a mesma cobrança, consultaes como
: deveis- proceder, declaro-vos, para os fins
convenientes e em obediencia a .) despacho .do
-Er. Ministro; do 16 daquelle mez;iCa1ove
..)--, nY)e/Ia.. ser feita de 'accordpreogi a ttnairinação
ti, ama:"
•
•„ (Paopalas isTa~
•è _

•
• — Si'. delegado fiscal no Amazonaa.:,
N. 17— Em obediencia ao despacho do Sr. Ministro, da 28 do. mez • proximo .findo,
Proferido sobro - o aviso do Ministerio da
Industria, Viação e Obras Publicas, n.4,•do 4
de janeiro ultimo, tratando da reclamação
da llianaos Flarbour, Limited, contra os termos em que foi concebido o despacho de que
tivestes conhecimento pela ordem desta
directoria n. 41, de 19 de julho do anuo passado, declaro-vos, para 03 devid efeitos,
que aquella companhia tem direito do cobrar
a taxa de 3$ por kilograantna, do todas as
mercadorias embarcadas ou desembarcadas,
devendo ser eatendido esse direito com a
amplitude que lhe dá o art. 19 da lei
na 1.313, de 30 de dezembro ultima, o que,
aliás, já estava expressa na clausula, V do
contracto a que se refere o decreto n, 3,725,
de 1 do agosto de 1900.
N. 18— Rematto-vos, pma, 03 fins convenientes, a inclusa portaria da 20 do fevereiro
proximo findo, preroga,nda por troe meze;
licença em cujo goso se acha o 3° escripturario da, alfandega desse Estado Francisco
Gentil de Castro Samica.
— Sr. delegado federal na Bahia
N. 20—Communico-vos, para os devidos
effeitos, que o Sr. Ministro, por despacho de
1 do fevereiro ultimo, proferido em Se3810
do Conselho de Fazenda e na conformidade
do parecer deste, resolveu negar provim mto
ao recurso transmittido COM O V0530 oficio
n. 130, de 28 de setembro do nono passado,
e interposto por Francisco Fadiga de Souza
do acto pelo qual a inspectoria da, alfandaga,
de accordo com os peritos por parta da Fezenda, mandou classificar corno sendo omissas, para pagarem direitos ad valoram • na
razão de 50 %, as mercadorias constantes
da 5 2 o 63, addiçZiaa da nota de importação
n. 1,318, de 19 de agosto daquella anuo, o
para as (pules o recorrente pedira classificaçãa prévia.
Sr. delegado federal no Coará
N. 22—Remetto-vo s, para os fins convenientes, a inclusa portaria de 23 do fevereiro
proximo findo, concedendo toes mexes. de liceaça, para tratamento da alude ao 4° escripairamo da alfandega, desse Estado Custodio
Menet eu Pontes.
—Se. delegado fiscal no Pará:
N. 44 — Declaro-vos, para os devidos
atreitas, que o Sr. Ministro, por despacho de
4 de janeiro ultimo, proferido em sessão do
Conselho de Fazenda o do acotiado COM o parecer do mesmo conselho, resolveu negar
provimento ao recurso encaminhado com O
VOU oficio ii, 37, do 13 da abril do armo
proxima findo e interposto por J. F. Pimentel Comp. do VO3So acto mandando classificar no art. 473, da Tarifa,' corabin,o,do
com a nota 55°, de conformidade com o
laudo dos peritos por parte da Fazenda na
c ommissão arbitoal, a mercadoria despachada pela nota do importação n. 7.957, do
25 de fevereiro do dito anno, e que os recorrentes entendiam dever ser sujeita á taxa
que lhe coubesse no art. 472, mais 40% da
citada nota 55° da Tarifa.
— Sr. delegado fiscal em Pernambuco
N. 36 — Rometto-vos, para os fins convenientes, a inclusa portaria de 25 de fava.;
rei4-proximo findo, concedendo tres mezes
, de liceiaça,para, tratamento de saldo ao
canferCiloteo.da alfaudega desse Estado Aui
it. tOgerreira Baltao.
'•-at.Sa. delegado fiscal no - Rio_ Orando do
•

—

•

—Remetia-voe, para os fins colava,.
;limites,- o inclu4soa1ecroto de•18 deafevereiro
proxirno finda, .ndniea,ndo JoaquiMaMa,noal
Searas pà,ra. o logára do athaSoureira • dà _AlfandagliatMantlAnnaaioaLivarnenta.
N. 52 -,--gemettaraaaoà, para os a1fins ". Calak
Yen ientes,* o incluso decretaado.- 18_ de
reivo.p2oximo findo,: nomeando 1 2Q 'e,seriptT

)
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iJario da Alflandega do ,Santos • Bei:Cálcio Para
ehario - parit identieo legar na do Rio'Gra,nde;
nesse Estado — •
'
os, para os fins coava",
1 . N.' 53 — Rematte-v
nientes, a inclusa portaria de 23 de fevereiro
proximo .- findo, prorogando por 90 dias a,
licença em• cujo gosa se acha o 1° escriptura-'
aio da Alfaudega de Sant'Anna do Livrar
mento Julio Bicca de Freitas.
.! - - Sr. delegad fiscal em S. Paulo
1 N. 79— Remetia-vos, para os fias conyN
nientos, a inclusa portaria de 20 do fevereiro
proxima findo, proro,gando por treá mezes
licença em cujo gosa se acha o 4° escripturara) da Alfandega ' de Santos Herculaao
•
•
Estevão de Oliveira.
N. 80 — Communico-vos. para os devidos
fins, que o Sr. Ministro, attendendo ao que
reaulsitou o Ministeria das RelaçUes Exteriores em aviso 11- 2, do 8 do fevereiro praiano findo, resolveu, por despacho! de 21 do
Mesmo mez, autorizar-vos a proVidenciar
para que sejam despachados na Alfandegata
de Santos, livres da direitos, de acordo
'os aa 11,e 12 do art. 2° combinado com o
'art. 5° das Preliminares da Tarifa,' os obejea°
atos constantes da,inclusa relação, yind. s na
vapor allemia Prinz Segismund, e destinados aos trabalhos do exploração dalnatureza
do interiár do Bri-tzil, de que se acha encala.. 'regada pelo Museu de Historia Natural dei •
Hamburgo o Sr. Georg Tinimermann.
• N. 81 a- Remotto-vos, para 03 fás convenientes, os inclusos decretos de 18 de fevereiro proximo fiado, nomeando para a Alfandega, do . Santos e 2° escripturario, o • 3 a da mesma repartição Francisco Paulo doá
Santos, o 4° escripturario, Alexiiiidro Leal.
—Sr. inspector da Alfandega de Santos
N. 82—Em resposta ao Vosso oficio ra 44,
de 21 do julho da anno passado, Catando da
conveaiencia do :ser fixado um Ponto ondo
praticos da barra •devanapcnotrar nas ema'
barcaçiies' que demandarem esse porto, declaro-vos, para 03 fins convenientes o em •
obediencia ao despacho do Sr. Ministro, do
13 da fevereiro'' ultimo, que o Ministerio da
Marinha, conforme cornmunicou ¡ . ein aviso
n. 19, de 10 do mez 'anterior,' resolveu
desigaar a ilha das Palmas para aquelle flan.
Requerimentos despachados

•PeloSr. director:
Maria Isabel Dortas do Amaral, pedirálacertidão, — Passe-se:.
•Thereza da Cruz Madeira, Ovo!
zenda idendico podido.—Certifiqae-se.
• Recebedoria do Rio de Janeiro
Requerimentos despachados

1.90',
Maria Josa Vieira Soaras, Can lido Arma
Mourão da Valia, Consaintino NoirueiralXavier, José Faustino, José Pinto de Oliveira,'
João da, Silva e Souza e João Ilourenço„—
Transflra-se. •
José Pereira do Barro"). Sebrial.—Pa,go
debito, transfira-se'.
Praxede3 & Almeida Leão, —Paga a multa
do 20$, transfira-se.
'Florindo Augusto de Figueiredo Rocha,
.
Transfira-se, de acc,orela com o parecer.
Galdino José Jaciutho,— Soltado o do,"
cuniento passado em 16 do fevereiro, tuas-,
fira-se, independente do multa.
,Genciana da • Rosa. Gueerres.—Paga
•.
multa
do 30$, transfira-se. •
a a.
IvCs VidZI,1. — Pago o _imposto 02.
elSaa
aaarala
Almeida
tstté -referente - á easa .n,
poatal'a
4zi!aisfiya,se,',
Dia 8 de março de

Quinta-feira, e
a
29 caixas sob os ns. 2.598/2.626, todos sob a
'marca D.S.P., contendo papel, destinado a
esta dir :ctoris geral. •
—Co umunicou-se ao director geral .da, c aitabilidade qua o Dr. J. Pedroso, secretari
desta direct ria geral, rocolheu aos c &as da
'thcsouraria do Thesouro Federal, a quantia
:sle 770$, proveniente das multas p asas por
'Bernardino Ferreira da Silva, Afina Martins
do Mattos, Aprigio Costa Nunes, Franco Gomos do Castro. Companhia Villa, Izabol, Antonio Rodri sues da Silva, Antonio T iixeira,
Joaquim Gama, Domingos Faria T iixeira de
Matos e Souza & Moitinho, por infracção do
regulameorio anijario.
Recommenclou-se aos delegados dos 6° e
8° districtos sanitari os que m Ladeia effectuar rigorosas visitas da policia o vigil aneia sanita,rias nos prodios segain WS'
Rua do Riachuolo n. 172.
Rua do Rezeade n. 134.
Rua cio Visconde do Rio Branco, do n, 20
g 30.
Rua dos Arcos n. 4.
• Rua Iguatemy (avenida Doze de Dezembro
Dl).
Rita Antonio dos Santos.
• — Reme t teram-se
Ao sub-secr tarjo da Faculdade do Medicina o diplo na do pharmacoutico do Fernando de Abreu
Ao presidonto da Camara Municipal do
Canta,gallo, cópia do officio do chefe do Laboratorio listat adologico. referente ao as
sumpto de Tio insta o officio do 25 do fevereiro findo daquella preside,ncla.
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garantia da rasponsabilidado do Adolpho
EXPEDIENTE DO SR. DIRECTOR.
Rodrigues Soares Pereira e d seis fiou s no
Dia 8 de março de 1905
Ingar do thesoureir o da Administração dos
Correios do District° Federal e Estado do Rio
Sr; inspector da Alfandega do Rio do_ Jade Janeiro,
neira:
N. 96 — Para que se possa resolver a
N.45—Para que -se possa expedir o titulo declaratori ) da vencimento de inactividade do respeito do pagamento do 4:320$ solicitado
2° officio,' da Adininist •ação dos C orroias d por Manoel Pereira & Filhos na petição
District) Federal e Estad do Rio de Janeiro transmittida, com o voos o oficio ra 804, da
Joaquim Gandenci o de Carvalho, aposentado 29 de dezembro do armo passado, poço-vos,.
por decreto do 10 de setembro do anno pas- de accordo com o despacho do Sr. Ministro,
sado, e de qunn trataes em aviso n. 7, de 7 de 23 do fevereiro ultimo, informeis si o
de fevereiro ultimo, t Wirt-se nocessa.ri o que material de que trata o :mons o ofrieb foi
informeis a este Ministeria si a3 a ovo faltas removido para essa alfandega em perfeito
es ;ado e convanien'emente arrumado.
de compar3ciarrato á rapartição dadas p
N.97—C numuoico-vos,para os fins conveaquente funccionario em 1882, conforme
consta da inclusa certidtio enviada Com o nientes, que o Sr.Ministro.attendead o ao que
requereu .a Camara Municipal de Petropolis,
citad aviso,estão ou não comprelienclida3
peri od o decorrido de 20 domalio de 1871 a ros dvou, por acto de 1 do tovereiro
15 de fevereiro do dito armo do 1832,clarisate autorizar o dospa,cho, livre de direitos, nos
o qu 11 serviu como praticante-supplente da termo; da art. 2°, n. VII, alinea a, da lei
n. 953, de 29 de dezembro de 1902, revigoreferida administração.
rado pelo art. 14 da de n. 1.144, de 30 de
—Sr. cansai do Brazil cru Southampton:
doze abro do 1903, do material constante
N. 7— Acamando recebi lo vosso officio das inclusas relaç5es o iailicaid os com o
n. 1 do 2 do ['noz praximo findo, cabo-mo sinal (X); devendo, p )rara, ser excluidos
agradecer-vos a remessa, dos dados que da einCOS4ãO 03 isolad ores assianadados com
a palavra—não—a tinta vermelha, e mais
obtivestes em relação ajo differentes direit
tres transformadores do 15 volts, 16 medid porto estabelecidos por alguns paizes
or. os.s do 15 amnèees o doas ditos de 25 aospdà)e
Europa e da Amoldes.
— Sr. ministro do Brazil no Paraguay
N. 98—Como-nanico-vos, para os fino conN. 8 —Em resposta ao vosso oficio do venientes, que o Sr. Ministro, tend o presente
27 de julho do armo proximo passado, cabo- o recurso enviado co.n o VOOSJ oficie n. 579,
sue declara,r-vos,ipara os fins c ,nvenientes, de 20 de sete abro d anuo passado, e interque, segundo informa a Alfandoga de Co- p }st) por Cl 41.11,1in COrrda Louzada do Vosso
rumbá em :officio n. 20, do 19 de dezembro acto multando na quantia de 100$ do cada
do ratead nono, o subdit alloastio Paulo u na das doas vezes e n que fez transportar
p )rio em pontão
Utrich pe lia licença, e a 28 do novembro do sal de Cabo Faio para este
Requerimento3 despachados
rl»que do rabooad ir Brazil, de sua pa .1902,
para
recd
ter
aos
cote
os
daqtt
311a
José Pereira Loa° (20 districto). — Inde- repartição os direitos d3 consoai) cor- priello,de, resolveu, por despacho de 4 de
ferido,
respon fent IS a 17 fa :do s c ou ead 1.030 janeiro ultimo, proter ; do era oessã.) do ConFaustino José da Cunha (50 district — saccos vas is, o que lhe send per.nittid
selho do Fazenda e de accord.o com o parecer
Requeira-so despoja depois de executada, foi a mercadoria subia ottid a desoacho do ines ao conselh a dar provi inent o ao rea vistoria.
pel t nota n. 1.709 do referido ma de no- curso em qciestai, por não ser applicavol ao
Alfredo de Andrade (18 0 districto). — Cer- veariro
e pagas os direitos, n ; importancia caso o art. 85 da Coas olidaçã o das Leis das
tifique-se .3 que constadas informaç5es dadas
o
353$,
soado 89$ em oura e 267$ em Alfandogas o Mos ;s do Rendas, nu que se
pelos Drs. delega 12 de sande e inspector papel.
baseou o vosso acto.
aanitario.
N. 99—Com ande s-vos, para os fins cmTendo silo reexportada, a 11 de fevereiro vonienes, que o Sr Ministro, par despacho
R, Carriqu e. — Deferido.
de 1903, a mercadoria em cisiesttio, deixou, de 4 de jan ;iro findo, proferido e.n. S3S3a0 do
entretanto, o interessa,d o do requerer a res- Conselho de F izea da e de accordo com o patituição da,quelles direitos, como é indispen- recer do mesmo c insellio, resolveu negar
Miinsterio da Fazenda
sovei.
pr ovimento ao recais', o enviado c mi o vosso
Sr. delegado do Governo Federal na oficio n. 407, de Ode julho do anal passado,
Por titul s de 6 do corrente, foram noe interposto por Antonio Jose Duque de vosso
Acre
Meados
acto negand •lhe relevação da armaz3nagen1
N. 9 —Tendo este Ministorio sciencia, pelo para durante o to inpa na que e -teve reco- Manoel Nunes Pinheiro, para o log.ar de
collector das rondas federam era Alvinina- aviso do das R 31a.ç5as Ex sericoras n. 1, de lhida nes a repartição unia macloina para.
4 d 3 janeiro ultim o, de que, por notas tro- fabricaçao de gelo, vinda no vapor inglez
polis. Estad do Minas Geraes
Abilio Pe 'eira do Rezende;para o de encar- cadas 0301 a leastção Peruana, ficou proro- Nile, entrado neafie porto em 2 de , , aneiro do
regado do seguiu].) posto fiscal do departa- gado ata 31 de maio vindouro o prazo para' dito nono, e que foi d sspachala livre de dia disc ssão diplom stica o para a neutral- reit os de consumo conforme a ordem conmento do Alt ) Acre.
—Por portaria da mesma data,foram con- zaçnt dos territorios do sul do Breu (Alto stante do oficio desta directoria n. 225, da
cedidos tres dcze3 de licença, com venci- Jura()) o do Ca,tay (Alto Paras), assim 28 de maio ultimo.
—Sr. inspector da Caixa de Amortização:
mento, na fôrma da lei, para tratamento de vol-o comminico para os devidos fins.
N. 21—Afim de ser presonfie á Junta Adsaude, ao fiel de armaz mi da Alfande g,a do
—Sr. delegado fiscal no Maranhão:
Rio do Janeiro Fernando Condido de Alvear.
N. 2—Deciaro-vos,para os devidos effei tos, ministraiva, dessa Caixa, conforme resolveu
que, tendo presente o requerimento em que o Sr. Ministro por despacho de 28 de janeiro
B.»-th & Comp. pedem peeiniS3o para que altiin) inc:us o vos envio o aviso n. 112, de
'Directoria do Expediente do Tãesouro
o vapor Cametense, de que são consis;natarias, 26 daquelle niezmo qual o Ministerio da JusFederas
siga directamente para a bailia da Tutoya tiça e Negocios Interiores, attendendo á difantes do tocar nesse porto, vist a trazer a feronça verificada entre o numero de apolices
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
seu bordo uma alvarenga destinada aquilo, averbadas nessa repartição corno pertenDia 8 de março de 1905
bailia, resolvi par despacho de 1 do corrente centes ao Instituto Benjamin Constant e o
que constam de documento existente na.
Sr. Ministro da Industriai, Viação o Obras conceder a autorizaçã.o solicitada, desde que das
se realizo a hypotliese do se acharem no Secretaria do me Ministeri o, insisto em
Publicas;
nesessario o exame da respectiva
- N. 44—Com'nunico-vos para os fins con- porto do Tutoya, por °ocasião da chegada declarar
escripturação
a que se referiu em aviso de 9
do
referido
vapor,
empragad
,s
da
alfandevenientes, q.do° Tribunal 'de Cintas, se4undo
do
dito
mez
de
janeiro.
ga
desse
Estado
encarregados
de
proa
3cler
• declarou o respec.ivo president nu officio
N. 22—Transmitto-vos, para o3 fins coifa
si. 84, do 4 d ) corrente moz, • ulaoa, em necessaadasesindispensav& fiscalizaçã ); do- vonientes,
incluso processo verbal remetsessão do dia anterior, idonea e suffici 3nte a vondoyano caso contrario, ser observado o tido com oooficio
da Legação do Brazil ora
re3iMen instimião.pola ordem de 31 de julho
11ança, no valor de 40:000$, prestada em
França, do 29 de janeiro ultirno,e referente ás
asa,
.
• noveis de propriedade, do Francisco Moreira, de 1903.
remessa feita a .21 do mesmo mez pela Paqia Silva, Estolano Ignacio Cardoso, João Pes. a' Fica assim confirmadO O meu teTegramma
sys,j/jaksj:aa.Ilo,.esouro --Federal. -11-ek.i
de 3 do corrente.
• tairaadaasNevea e Josasde
as.....44'
'
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111IatiOel Joaquim da Costa. — Transfira-se, que pelo decreto n. 5.400, de 23 de favereiro a realizar o alludido pagamento, remettena
-índepeadmto d multa,
ultimo, foi alterada a gratificação dos deus do-se-lhe, primeiro, o credito de frs. 308, do„
;Francisco Alves. Pinheiro. — Pagando a escripturarios da repartição,
que tratou a ordem da citada directoria.,
Multa de 30$, corrija-se o lançamento de acn, 47, de 20 de abril do 1904. e, mais tarde,'
wird) com parecer.
uma cambial de 420 francos, por intermedio
Requerimento despachado
José Ferreira 'de Almeida.— Pague o imdo The3ouro, ao qual foi transmittida com o
Dia 4 do março do. 4905
visto do l u semestre.
aviso n. 1.056, de 20 de junho lambem de'
. José da; Rosa Silveira,— Satisfaça a etia•
G. Harry Fortlage.— Não ba que deferir: 1904 (aviso n. 347).
Éencia.
—Ao l u tenente Octavio Tavares Jardim,
Paulo' de Xerez.— Prove quando fez o
confirmando o telegramma que lhe foi dideposito ou quando pagou.
rigido pelo Sr. Ministro a 3 do corrente, nos
MinMerid
da
Marinha
O mesmo .—Cuinpra-se a segunda parte do
seguintes termos a Si extras reclamados'
i or Walter lanchas fornecidas não estão exdespacho de 3 de fevereiro proximo pasPor portarias de 8 do corrente:
fado.
plicitamente indicados desenh is e especifiAgostinho José Rodrigues.— Pago o imFoi concedida ' aos invalido3 marinheiros cações, deveis autorizar pagamento setenta
posto em debito, dê-se a baixa requerida.
cinco libras para as duas lanchas (aviso.
nacionaes :de 2 ,- classe Olavo de Araujo e
Izabel Maria Marques e outro.— Tranfi- °alfinete Manoel Patroeinio de Almeida li- n.348),
•
'ea-se, independente de multa.
cença para residirem, este, por um anno,
. Aron
Altere-se a classificação, fóra do asylo, nesta Capital, e aquelle,
EXPEDIENTE DA. TERCEIRA sacgo
Antonio Amed Elgaup,— Averbe-se a mu- Bahia. percebendo ambos o soldo e o valor
dança, de accardo com o parecer.
Dia 3 de 'narro de 1905 .
da ração ;
Foram nomeados Milan de Oliveira Galindo,. Eparninonclas Coelho Santiago, Raul
Ao consulado Brazileiro em Liverpool• ao• Imprensa Nacional
Lemos o Antenor Pinto Ribeiro para exer- ousou-se o recebimonto do . officio n. 1, e agra.'EXPEDIENTE DA. DIRECTORIA
cerem os lagares de fiei; do 2 4 classe, per- deceu-se a remessa dos avisos aos navegantes
teneendo ao corpo de officiae3 inferiores da sob ns. 30, 31, 33, 34, 35, 30,39 e 40, de 1904,•
Dia 6 de março de 1905
armada. •
••
ns, 1 e2, do corrente anno, expedidos pela • 'Requisitaram-se da Directoria de ContabiliDrinity House de Londres, e n.8, expedido pela •
dade do Thesouro Federal as necessarias
. Tortherot Light house O//Ice de Edimburgo,.
EXPEDIENTE DA. pRIMEIRA.•SEE0
providencias -no Sentide de ser' entregue a
cantando noticias nauticas (aviso n. 234).
importancia de 81:000$, afim do thesoureira
—Ao alinisterio das Relações Exeriores aco
Dia de março de 1905
effectuar o paaamento . das férias do pessoal
cuson-se o recebimento : do aviso de.18 de fe-,
operario, relativas ao mez de fevereiro ulAo Ministerio da Fazenda, rogando provi- vereiro agradeceu-Se a remessa das seguintes
timo.
•
publicações : &dee condizioni della marina.
dencias
afim do que:
.—Declarou-se á Directoria Geral dos CorNo Thesoura Federal, á conta das compe- Mercantile Italiana,' ai 31 dicembre de 1905
reios que na conta da despeza postal com a tentes
do orçamento de 1904, seja e;os ns.. 49 a 53, do 1904, ens. 1 a 2,do 1905a
carrespond.ancia expedida durante o anilo paga a rubricas
quantia de 29:311$748, proveniente do do periodico Aviso aos navegantes, e bem
passado /ia um erro "na importancia, de fornecimento
de varias artigos feito ao Com- aásim o Indico • para- 1904 da mesma publi.54$300, para mais, pelo que a referida conta missarlado Geral
; da . Armada e Arsenal de cação (aviso n. 235).
ê devolvida afim do ser convenientemente Marinha, nos mezes
i—Ao Arsenal do • Marinha do Rio de Jade setembro a dezembro
corrigida.
neiro, communicando se ter recommendada •
do anno passado (aviso n, 342) ;
-Seja paga no . Thesouro- Federal a divida ao chefe do Estado Maior General daArniada
Dia 8
•
de
findo na importancia de 154657 que providencie no 'sentido de serem, pele
iSolicitou-se da inspectoria da Alfandega, do exercicio
que
é
credor
o ex-marinheiro do l a clas:e passoal do bordo, desligados' os encana.'
ê.o Rio do Janeiro o despacho, livre da direi- Paulino :Azevedo
do Souza Moura (aviso mentos que . communicam as_ caldearas de •
tos, de volumes cont endo material destinado n. 343) •
crlizadar Republica- entro si e com as macia"aasaconsumo do estabelecimento.
nas motoras e auxiliares,afini de preparal-aa.
A'
conta
das
respectivas
rubricas
do
orça.—Declarou-se ao commanda,nte superior da mento de 1904, seja paga a quantia de para serem retiradas; o bela assim que fosguarda nacional do Estado do Minas Corás 33:870$217,
proveniente do roupa para do- sem entregues á repartição competente as:.
que foi suspensa a remessa do Diario
medicamentos, concertos, impressões munições de artilharia existentes a borda
por não ter sido renovada a assignatura, eentes,
diversos artigos fornecidos a varias repar- (o cio n. 230).
cujo, pagamento no pado ser dispensado, tições deste Ministerio (aviso n. 344).
, A' Capitania do 'Porto do Estado da
visto c enstituir renda da Imprensa Nacional,
Piaully, pedindo que ,remetta á Secretaria de
—
Ao
Quartel
General
da
Marinha
:
prevista no seu regulamento, e fazer parto
Communicando, para os fins convenientes, Estado o termo de exame a que foi subi-net-da receita da Unido.
que o Sr. Ministro autorizou o Commissa- tal° Amorico Vespucio do Moura : para.;
—Agradeceu-se ao juiz de direito da 2 a vara riado Geral Armada a fornecer ao cru- obtenção da carta do machinista de 4a'cla,sse
do commercio a communicação de haver sido zador-torpedeiro Tamoyo as bandeiras, dis- da minha, mercante (officio n. 236).
elle designado para presidente da cemmissao tinctivos, galhardetes, etc., de que 'tratou
Ao director geral da Secretaria deEstada
(alo alistaraento • eleitoral no District° Feno officio ns 72, do 3 de fevereiro proximo da guerra, rogando providencias no • sentida
de g erem devolvidos a esta Secretaria os pan. 345) ;
-Communicou-se ao director da Estrada do passado (officioque
resolveu approvar o acto peis que acompanharam o aviso deste MinisFerro Central do Brazil que, tendo sido veri- doDeclarando
commandante do encouraçado Riaehuclo. feno n. 16, do 10 do janeiro ultimo (oficio
ficado um erro ma calculo effectuado para 'capitão de- mar e guerra José Ramos da n. 239).
fixar-se o • preço do unia das encommen- Fonseca, mandando augmentar, nos dias 27,
ACapitania da Porto do Riu de Janeira,das ultimamente enviadas, já foi feita a 28, 29 e 30 de dezembro do anuo passado, renaettendo os documentos do vapor braza,-..•
leira Italty, que, tendo sido vendido a corna:
por lhe parecer insufficiente, a ração dos f
aneeessaria correcção. • guistas do dito encouraçado; cumprindo,po- prador estrangeiro foi submetter-se 'á DeuInspectoria de Seguros
rém,observar que a tabella vigente veiu sup- dança da bandeira em Buenos-Ayres no dia
prir
uma grande' lacuna que havia na ante- 4 do mez de fevereiro ultimo, os quaes foram •
EXPEDIENTE DO SR.:INSPECTOR.
rior, relativamente á alinoentação dos fo- enviados a este MiniSteiro, de conforrnidade
Dia 28 de fevereiro de . 1905
guistas em viagem, e satisfaz o intuito de cena o art.- 327 do regulamento annexo ae'
promulgação, não devendo, portanto, decreto n. 3,259, de 11 de abril de 1899,
Ao director da Contabilidade do Thesouro sua
se s• alterada sinão nos casos nella -previstos gaia' approvou a -consolidação das leis,--deFederal :
entes decisões referentes ao corpo "consular•o n. 346). •
N. 113 — Roquisitando o pagamento da (avis
•
—Ao delegado do Thesoura Federal em brailleiro (officio n. 240).
folha, do mez hoje ando, dos funccionarios da Londres,
—1 Ao Ministerio das - Relações Exteriores; a
declarando,visto haver o Ministerio
,repartição.
ao conhecimento desta agradecendo a remessa' do•2 0 fanicai° de: •
-N. 114 — Requisitando o pagamento do da Fazendadetrazido
Estado o officio dirigido . por 1904] do Memorial d'Artillerie de Morim offe- , aluguel do sobrado occupado pela repartição Secretaria
essa delegacia á Directoria de Contabilidade reciclo pelo governo francaz a este Ministeria •
43 relativo ao mez hoje findo.
.
do Thosouro Federal, em . 28 de outubro ul- (aviso n. 241).
Ao Arsenal de Marinha do Rio do-Jatimo, sob n. 31, a proposito do pagamento
Dia 2 de março de 1905 '1de frs. 808, reclamados pelos fabricantes neiro, mandando que providencie para que
Ao director da Contabilidade do Thesouro Sautter
Harlé-ai Comp., do Paris, por forne- seja, enviada a esta Secretaria do Estado uma
Federal •.
cimentos
artigovdes inados ao serviço relação dos officiaes da armada que-estivea
N. 115 — Levando ao seu conhecimento de pharóes,deque
esse Ministeno providenciou ram 'em serviço activo nas lanchas desse es‘aifira de ser. annoto.do nas respectivas folhas, -k no
sentido de ficar esta, directoria habilitada tabelecimento durante os dias em que linuva
1-•
-.•a ••••
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lierturbação da ordem no . mez de novembro1
dó afino ,findo, e 1) nn asaifri. daqueles que
guarneceram a' bateria que foi .montada no
morro de S. Bento, afim de serem elogiados
nos temos d) aviso u. 4J — Ia secção—de 12
de janeiro ultimo (aviso n. 242).
— Ao Minis orlo da .Fazenda, remetendo
cópias do decreto de 15 do 1-.0 .570POLO Ultimo
que ap(Fentou José Diogo Cordilha no cargo
de mestre de obras de mar da directosia, de
machino,s do Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro. e da consulta do conselho naval
o. 9.394, de 27 de janeiro d) corrente anno,
B bem assim o termo da inspecçÃo de sa,ude
a que foi submettid a a. tabela de liquidação
de seu tempo de ssraiço e as seis certidões o
iras titulas de nomeações do mesmo, afim
de ser expedido o competente titulo de inactividade (aviso n. 248).—Cornmunicou-sa
ao Ars :nal de Marinha d.) Rio de Janeiro e á
Contadoria do Marinha (ollioios os. 249
C 250).
— A' junta directora do montepio dos 'operarias do Arsenal de Marinha d.) Rio de Janeiro, remettendo assignados os titulos. da
pensão pertencentes a Gertrudes Maria da
C mceição alotta e Ilenaique do Carmo Pinheiro (officio n. 251).

aPprãv`ada -4 por portaria do 19 de mal) do
1904, ficando o' dito quadro assim consta tuido
Vencimento
annua1
Ns.
Categorias
1 Engenheiro chefe
18:000$000
3 Chefes de S00O30 a 9:600$.., 2S:800$000
3 En7g:e10
2)%iros-aj u dantes a
21:000a000
21:600,000
6 Conductores a 3:600$
I Desenhista-chefe de escriptorio
4:800$000
3 Desenhistas a 3:000$
10.•800a000
S
2 Auxiliares a 3:000$
G:000400
... 4:800$000
1 Escripturario-pagador
Rio de Janeiro, 27 do fevereiro do, 1905, —
Lauro Sevariam Mater,
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS

Circular n. 19/2 — Directoria Geral (los
Correios — Sub-Directoria — Rio de Janeiro,
4 de março do 1905.
Tendo em vista a autorização do Exm.Sr.
Ministro da Industrias era aviso u. 14, de 1
da corrente, declaro-vos que, de accosdo com
o n. Xldo art. 2° da leio. 1.313, de 30 de
dezembro do 1904, toem direito á franquia
postal as revistas do caracter agricola,
industrial e commercial publicadas pelos
governos dos Estados eu do Districto Federal,
uma vez que tenham distribuição gratuita
as cosrespondencias, publicações e sementes
Directoria Geral da contabilidade
distribuidas pela 'Soei idade Nacional do
.Reguerifizentos despachados
Agricultura o pelas sociedades coageneres
estaduaes ; e, -finalmente; os boletins °Meiam
Dia 8 de março de 1905
dos Estados, desainados ti propaganda agriDr. Pedro Luiz Soares de Souza.—Compa- cola.
Sande e fraternidade.— O director geral,
reça na 2s secção da Directoria Geral da
J. C. de Miranda c Horta.
Contabilidade.
Sr. administrador dos Correios de...
Directoria Geral de Obras e Viação

Illinisterio da Industria,Viação e
Obras Publicas

•n••11I

INDUSTRIA

- Por portaria do 8 do corrente, foi prorogada por 30 dias, com ordenado, de accordo
com o a 1° do art. 2° da•docroto n. 4.484, de
O papel
7 do março de 1870as a licença do 90 dias
concedida pela directoria da Estrada de
Agento poderoso de civilizaeão, como
Ferro Central do Brazil ao macainista do principal
vehiculo de transmissão do pen saclasse
da
mesma
estrada,
Julio
Manco!
da
3a
mento,
comMunicação
"de idéa,s, vulgarizaCosta, para tratar de sua saudea
ção da sciencia, e como precioso repositorio
da tradição historica o de todas as conquistas do espirito humano nas artes, sciencias e
Expediente de 8 de março de 1905
industrias, o papel representa artigo cuja
importancia cresce sempre pelas indefinidas
. Declarou-se Inspecção Geral das Obras applicações que a moderna industria lhe va,o
Publicas ter sido approvada a minuta do dando todos os (lias.
termo de innavação do accarda com a PreDa antiga civilização oriental nos vem as
feitura do Districto Federal para a reposi- primeiras tentativas do papel, tendo como
ção do calçamentos.
mataria prima o algodão.
—Autorizou-se a COMMIS3ãO das obras da
Passara a idade do papyrus,
barra o dó porto d3 Rio Grande do Sul a
Entrava assim o papel na soa carreira infazer o supprimento que pede o Ministerio dustrial, diflicil como todas o são, cheia de
da Marinha de cinco. chatas com pedras, tropeços, segundo o longo emma,ranhado do
devendo ser feita, na medida do possivel, 'esperanças e decepções, mas seguindo semBOM pre,,uizo das necessidades dos trabalhos pre, ata que conquistou preponderancia,
a cano da mesma coram isso,
sendo collocado entre as industrias conside, — Communicou-se ao Ministerio da Ma- radas a base de todo o progresso, de toda a
rinha ter sido autorizada a commissão das civilização dos povos cultos.
obras da barra e do porto do Rio Grande
Abertos os horizontes á industria do papel
do Sul a fazer o supprimento de que carece pelo emprego do textil vegetal, como made Cinco chatas .com pedras, conciliando-se taria prima, ampliaram-se as suas applicaesse serviço com os trabalhos a cargo da çnes, e tantas foram estas que não tardou
Mesma commissão.
muito para se resentir a nova industria
embaraço trazido pela, escassez da mataria
prima.
O Ministro de Estado dá Industria, Viação
Ao algodão secundaram o linho, o canhae Obras Publicas, em nome do Presidente mo, mas as necessidades cresciam, e desde
cla Republica, resolve alterar o quadro do logo, foi preoccupação constante achar suepessoal da commissão de estudos da Es- cedaneos capazes de alimentar a industria—
trada de Ferro do Timba, no Estado da que, coacta, via multiplicarem-se as appliBahia'aá, cidade de PrOpriá„ no de Sergipe, cações do papel, via augmentar-se o sou
&Tio se refere o art. 10 das instrucções consumo, pelo desenvolvimento da.imprenSa,
••n•n•••••••
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.sob a- farm do jornal,' do livra, pelas nana;
- saladas do cammescio, sob a f)rma • do paPaisi
da e Mbouth o,- da papel pintai. oa'al.). cartaz
mil publicações indispensaveis á propaganda
cimmercial.
As applicações do papel dilatam-se indefaa
nidameme, bastando, para dar idaa desta •
expansão, lembrar que do elementar filameato se parte para essa infinia variedade,
de papel para todos os us es communs, ata os
artefactos artisticos em que substituo a ma-,
doira, até os artigos em que o vemos substituindo o ferro.
Comprohende-se a subida importancia qua
deva. ter o problema da maioria, prima. de'
que depende industria, cujo produto sa
multiplica ao infinito, e CUjO Consumo augmenta todos os dias.
Dabi vem a expansão que tem tomado ida
mundo esta industria e a concurroncia que,
si por um lado provoca o estimulo, aperfeiçoando o producto e barateando-o, traz tarabem o inconveniente da sophisticação para
obter artigo apparentemente bom, mediante
artificias que diminuem o custo de proluação, embora prejudicando-o era Suas qualidades.
Eis a razão por que se fazem necessarlos•
laboraaorios de anal yaes, cru que se determinam as qualidades de um papel para os fias
a que se destina: — registando, longitudinal.
transversal, resistencia á fricção, 'determinação das matarias porventura empregadas
e que o prejudicam pelo poso, pela deterioração, etc.
Dentre as matorias susceptiveis de emprego na, fabricação do papel, figura a palha, e Réaumur emittia a °pião de que na..
madeira em decomposição poder-se-ia encontrar elementos para a confecção da
papel.
Impressionada a França com a crescente
deficiencia, da matei-ia prima, mandou homens do reamhecida capacidade em misssãa
especial para estudar os p2ogresssoa
industria no estrangeiro.
Em principms do seculo XIX expunha-se
na Inglaterra o processo do fabricação com
a palha, submettendo-a á ebulição numa..
lixívia de potassa, ou substituindo esta por
crystaes de soda,

Dando a palha uma pasta de &ir danaradavel, pensou-se desde lago no emprego do
chiare para o respectivo branqueamento .0
subsequente tratamento pelo acido sulfurica
diluido •

Incessante foi o trabalho para achar um
bom succedaneo do trapo ; a Louis Piette se
devem aturadas experiencias com mais do
trezentas espades de vegetae;. e a fundação
do Journal des Fabricas Is de Papier, em que
expunha todos Os assumptos referentes a,
esta industria, prestando-se a dar informações a todos que precisassem do qualquer
esclarecimento.
Na Inglaterra introduziu-se o processo da
tratamento das ma,terias vegetaes, cai alta
pressão, por uma lixivia concentrafla
soda.

O emprego da palha offereco inconvenientes, entre os quaes o do fornecer um papel
pouco fiexivel, quebradiço, aspara, rocias
mando para corrigir, a mistura com certa,
porcentagem de—trapo—além ele que o branquamento obriga a gastos que encarecem ta,
producção.
Emquanto morosa e vacilante se exerce a;
industria do papel de palha, vae ganhando
terreno „todos os dias o aproveitamento da,
madeira como mataria, prima.
Ahi se encontra o immenso res.ervatorig
do que se utilizará a industria papeleira.
Comprehende-sie desde logo que impora
tancia tem a mataria prima desta grande.
industriai não sendo elemento encontrado em
estado natural, mas dependendo por sk

-

e

•

. :
• viaosena, de unia transformação mais eu menos trabalhosa. póde-se dizer que a indústeia
• papalcára O tributaria de. uma outra,- • e esta
se desenvolve parallelamente, o que quer
dizer : tem elementos para se e metituir
campo vasto do trabalho, e fonte abundante.
de riqueza".
Ternos Brazil diffe,reentes tentativas de
ustrio., de papel ; acanhada. em seus priInd
meiras. passos, nos limitamos á produeção
tle papel-4 972a0-proprio para embrulho.
Artigo ordinario e, pois, mal reputado ;
munca estas primitivas industrias se puderam desenvolver.
•
Differentes pequenas fabricas funccionavarn na Serra da Tijuca do Rio de Janeiro, e
nunca chegaram a supprir o mercado com
artigo passavel ; tiveram sempre uma producçã-o limitadissima. do que só S:3 serviam
as casas menos- importantes de secces o
enolhados-vendas.
Fundaram-se po.storiormente algumas outras fabricas,esta,s já com grandes aper feiçoa,
mentos, produzindo papel continuo o do qualidade já bastante superior. Não se temporais), passado do papel de embrulho, e
em &recesso foi a tentativa da fabricação
do papel de imprensa.
Ou por, falta do mataria prima sufficiento
pela quantidado, ou pela qualidade, ou ainda
polo preço, o facto O que não se conta um
eucceesa entre nós, no que concerne á imitistria, do papel.
No p is em que se acha a producção do
papel, penso que a vereda a seguir entre nós
devora antes sor a do productoree da -mataria
prima;-ileveriamos nos esforçar por prepaparar em grande a pasta para papet,destina da
á exportação. •
•
Industria esta, mais simples e dispondo o
Brazil de uma innumeravel quantida-de de
vegetaes capazes de fornecer com relativa
facilida.do a cellulose, poderiam-os com exito
luicia,c e desonvolver este ramo da industria
Io papel.
Para dar uma 1M-a da importancia dessa
Industrio., primaria,basta dizer que a França,
alem de toda a ma,teria prima de que se
, supere por si mesma, importa por
mediamente, 150.000.000 de Mios de pasta de
joapet de madeira.
Muito lia que fazer no Brazil.
AUGUSTO C. DA SILVA TELLES•

•
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(Da Revista Polytechnica.)

NOTICIARIO .
Tribunal do Contas - Ordens
do pagamento sobre as quaes preferiu despacao do registro, em 8 do corrente o Sr.
preeidento deste tribunal:
Minis'erio d Industrio., Viação e Obras
Publicas-Avisos: •
N. s 537, de 21 de fevereiro, pagamento de
();$ a M. da Silva Almeida, de fornecimentos á Estrada de Ferro Central do Bra,zil,
em outubro ultimo; N. 536, da mesma data, idem de 59$100,
2. diversos, idem, idem, em novembro ultimo; •
N.. 534, da mesma data, idem de 195, a
Ilime & Comp., idein, idem, no meoz 'de
outubro ultimo;
s
N. 533, da mesma data, idem de 404$715
Societd Anonynie ds Gas de Rio de Janeiro,

de gaz fornecido á mesma estrada, no 3 0`tri!mestre do • anno proximo passado;
' N. 616, de 28 de fevereiro, •idem de
5:225$550, a, diversos, .do fornecimentos á
Repartiçao Geral dos Tolegraphos, nos mezes
do outubro e novembro do anuo proxinao
sioassado; •
e
-.

N. 582, de .22 da ditemez, idem .de 1: Pr
a Rodrigues •.& , Comp. de fornecimentas
Estrada- . de Ferro . Central do Brazil, em
julho ultimo
• N. 598, de 23 do dito mez, idem de 35$474
a Noeton Megaw & Comp., do differença no
frete de volumes contendo material metallico vindo da Europa, para a Inspeção Geral
das Obras Public is. eai novembro ultimo ;
N. 613, de 28 do dito me; idem de . 8$ . á
Imprensa Naci mal; . de fornecimento á Directoria Geral dos Correios, em setembro do
anuo proxim o passeada ; .
N. 614, el mesma data, idem de 3:344$063
á Imprensa,- Nacional, idem, idem no ,3 0 trimestre do anno proximo passado ;
•, N. • 570, do 22 do fevereiro, idem de
1:305$800 a diversos, do fornecimentos
trabalhos executados, em dezembro ultimo,
em proveit ) da Ad ninistração dos Correios
da District° Federal e Estado do Rio de Janeiro;
N. 571, da, mesma data, idem de 036$ a
Gonçalves Brito.& Comp., idem, idem
• N. 569, da mesma data, idem do 1:690$ a
diversos, de alugueis de casas para a mesma
administração, nos mezes de outubro
dezembro do acuo proximo passado ; •
N. 602, de 27 de fevereiro, idem de 924$580
Brazilianische Elehtricitats Gesellscha ft de
aluguel de apparelhae telephonicos a serviço
da Inspecção Geral das Obras Publicas, durante o 20 somestre do anuo proximo passado •
N. '649, de 4 do corrento,idem de 2:001$996,
da folha das gratificaçties que competem ao
pessoal empregado do Regis•iro Civil, a cargo
da Directoria Geral do Estatistica, em fevereiro ultimo.
'- Ministerio • da Justiça e Negocioe Inteelor38-Avisos
N; 436, -de 7, do fevereiro, pagamento do
2:400$, da falha de gratifiea,çã,o a -diversos
lentes da Escola Polytechnica,, , relativa I ao
penedo de 1 de janeiro a 28 de fevereiro
ultimo;
N. 762, de 1 do corrente, idem de 175$, da
folha do passeai interino do Instituto Nacional de Musica, do favor firo ultimo;
N. 634, de 17 do fevereiro, idem de
16:571$955 a diversos, de fornecimentos á
Col mia Correecional do Deus Ri os, nos mezes
de abril ajunho e de agosto a dezembro do
anno proxlmo passade; .
N. 717, do 25. ,de. :fevereiro, idem de
7:052$872 a diversos, idem ás colonias de
alienados, em janeiro ultimo;
- Ministerio da Fazenda-Meios : .
N. 85, da Alfa,ndega, do Rio de Janeiro, de
7 de fevereiro, ^ credito de 23$400, ouro, e
70$200, papel, áquella repartição, para pagamento da restituição devida a Pereira da
Costa & Comp.;
• N. 323, da Inspecção Geral das Obras Pirblicas, de 13 de agosto de 1902, paga,mouto
do 1:284$ a F. F. Braga, do collocaçã° de
apparel hos electrieos cru compartiment iá do
Thosouro Fdeeal, em 1902.
N. 123, da, Delegacia no Paraná, do 22 de
novembro de 1904, credita do 1:944993
iludia delegacia, para pagamento á menor
Zelina, filha do fallecido inspector do
1 a :classe tia <Repartição Gáral do Telegraphos. do montepio relativo alo periodo de 15
de fevereiro de 1903 a 31 de dezembro. do
mesmo anno o 4uantita,tivo.para funeral ou
lute.;
.
N. 134, da Delegacia no - Ceará, do 18 de
dezembro de 1903, idem de 63$540 áquella
delegacia, para pagamentt ;do meio soldo
devido à D. Pa,ulina, Braga Sampaio, no
periodo de 27 de outubro a. 31 de dezembro de
1902.
. N. -114, da Mesma delegacia, de 30. de
outubro do 1903, idem do 187$500 áquella
delegacia para pagamento .do montepio de-

Ii533„,-,.

vidaYás menoires . 1Ienr5hUota ,e Maria. de
Leurdes; filhas do falleeido 'guarda era alfilea e
sta daeuelloEstado,'-João • Baptista ••'de-de
Haabster, no 'penedo na 1 de janeiro
_ a 31•de
dezembro de 1902. '
N. I, da Delegacia no Pará, de 5 de janeiro
de 1904, idem de 722$219 aquella, delegacia;
para pagamento de pensão á' D. Maria Gonçalves. dos Santis o seus filhos, durante o
exercido de 1901 e dezembro de 1902. •
N. 9 da Superinteudeneia da fazenda nacional de &ata Cruz, da 13 de feves.eiro,
adeanta,mento de 400$ ao superintendente da
referida fazenda, para attender • is despezas
mtlas .a seu cargo. ,
I formação :
Da 2' , Sub-directoria tIa Contabilidade
Thesouro Faderal, do 27 . de janeiro, pagamento de 45$ á Companhia City Improvements
de 'serviços executados no °difluo do
Raquerimentes :
De Sebastião J03é Bezerra Cavalcanti,
tutor dos menores Getulio, Custodio, Emilie
e JoSe, pagam mio de 604$995 de pen,ões no
perlado de 3 de abril de 19 0' 0 a, 11 do mesmo
assaz em 1902 e quota para funeral e luto.
Exareicioe findos - Requerimentos
DoLino Ribeiro de Moraes, pagamento' de
61$, cl.e soldo vencido nos anus do 1893 o •
1894. .
Do Itenente=ceronel Gabriel de Souza Pereira) Botafago, idem de 2:873$333. do moio
soldo' relativo ao periodo de 3 dejunho de
1894 4 31 de dez ombro de 1903. do menor seu
tutellado Victor, filho do capitão do exercito
Manoel Aphrodisio da Silva.
. - Ministerio da Marinha - Avisos
•N. I 131, de 30 de janeiro, pa, eamento de
211$200 a Ilaupt, Bicho & Comp., da primeiraI prestação do fornecimentode , 145
tubos destinados á caldeira auxiliar 'do cruzador 'Republica,
, N. IMO, do 31 de 'janeiro, idem ao
1:713$300, a diversos, do fornecimento de
varies artigos, feito a este Ministerio,
1904.
,

ador ia, do Thesou.ro

derai-Pagam-se hoje , ae„aeguintes folhas: .
Setinio dia util-Montepio eivid.da .jus
marinha e guerra, delegados, escrivães o •
inspectores 'urbanos.
•
lagÔrt, Feia- S'obre essa importante lagtia, uma das maiores do Brazil,
que no futuro será a base' de grande riqueza
do Estado d Rio de Janeiro, encore,ramos
seguinte informaçroes no Monitor Campista:
e A lagea, Feia, pouco Menor que a bailia
do Rio de Janeiro, é pouco conhecida dos
campistas.
A sua largura, a contar da barra do Ururaby a, faz da Rio Novo, é mais extensa do
que a distancia do Campos a S. , João da,
Barra, pois entre os dous rios citados contam-se oito 'aguas !
Si do Jogar denominado -Porto do Mellose quizer' atravessar para a barra da riaMacabe, sois'loguas se terão do percorrer entre
os dous pentes.
.
Da usina dos Tocos á costbal:•.Farinlia,
Sêcea contana-se cinco leguas .....
A commissão do engenheiros, :enoarre,gada•
pelo goveeno estadual dos estudos • para o
dessecamento da. baixa fluminense; mediu
essa lagtiaI e achou 62 leguas"de•eireurnferencia ou 370 kilometros quafiráilóS:" A exportação do peixe dosa :meneou
lagala • para o mercado do I Rio .do Janeire
•
daria margem a erandes'Iuáõis:"
E' uma fonte deb riqueza desprezada, ares,
queeida, abandonada, por falta de
••
tiva dos campistas.
O peixe, que com o gelo é facilmente exportado fresco,
existe alli em tal abune
1.

DIARIO OFFICIAL

Quinta-ferra • a
dancla que excederia o co p iam° da ci.
1.4a.de do Rio da Janeiro o precisaria .de.
-outros mercados.
Seria então occasião do montar uma fabrica de peixe em conserva, como existe
em Cabo Frio. a
As ondas do mar-A repartição
hydrographica de Washington acaba do publicar os resultados de um longo estudo relativo is ondas do Oceano Atlantico.
Por esse estudo ficou averiguado que a
•altura média das vagas em pleno mar não
'Sobe mais do 8 ou 10 metros ; quando faz
mio tempo, pôde alcançar 12 ou 13 metros ;
'nunca, porém, excele 15 a 16 metros,
mesmo durante as mais violentas tempestades.
O comprimento das ondas regula 170 metros: mas em certos casos póde ir até 1.000
metros. A sua velocidade tamboril varia
com o tempo ; o maximo verificado é de 70
'kilometros por hora-o que para a navegação constitue um perigo de excepcional
gravidade.
As grandes pontes e diques
do Canadá-Si bem que seja ainda um

paiz novo, parece, entretanto, que o Canadá
tem o privilegio das grandes pontes e das
reprezas gigantescas. Em 1859 a companhia
• do Caminho de Ferro do Grand-Trone construiu, no S. Lourenço, em frente a Montreal, a ponte Victoria, com 2.815 metros
de comprimento. Esta ponte foi restaurada
e augmentada em 1904. Actualmente comporta 25 travessões collocados a 22 metros
acima da agua ; tem uma dupla via-ferrea, e
duas passagens latera,es para carros e peões.
Custou 45 milhões de fraccos e na sua coastrucção entraram 22,000 toneladas de ferro
e de aço.
. Era 1887a Companhia Canadense do Pacifico
mandou construir no S. Lourenço, era Lachine, uma ponto de 1.082 metros, com
115 arcos, tendo_ dons delias 123 metros de
abertura. A altura da ponte é de 20 metros
acima da agua, que ahi corre com a rapidez
;de 20 kilometros por hora.
Actualmente estão construindo mais duas
1pontes do dimensões collossaes, sondo urna
j delias verdadeira maravilha da engenharia,
'destinada a unir ao continente a ilha do Cabo
Bretão.
; Finalmente, no percurso do canal do rio
Trent, destinado a pôr em communicação os
1lagos Ontario e Huron, acabam os - auge1nheiros canadenses de concluir o maior dique que -existe no mundo. Os navios entram
L_
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em aunaras que conteem 1.300 toneladas de T Correio - Esta repartição expedira
agua. Emquanto una piston levanta uma I malas pelos seguintes paquetes :
dessas camaras a uma altura do 22 metros,
o outro desce des >a altura ao mes:no nivel
Hoje :
que o primeiro °colmava. Os navios passam ' Pelo Las Palmas, para Santos, recebendo
deste modo de um para o outro canal. A impressos até á 1 hora da tarde, cartas para
m nobra faz-se e n 12 minutos e a altura o interior até á 1 1/2, ditas com porte duplo
total é transposta de uma só vez.
até ás 2 e objectos para registrar até ás 12
da manhã.
Finaneas e sg uerr a, - O Times
Polo Grita, para S. Vicente e Europa, via
publicou, sob o titulo acima, um artigo do
Sr, Cros3, do qual extraiamos a seguinte al- Lisboa, recebendo impressos até ás 2 horas da
tarde, cartas para o exterior até ás 3
teras san te observação:
« Os depositos reemb olsaveis á vista na objectos para registrar até á 1,
Inglaterra, nanes e mproliendidos os das
Victoria para Santos o mais porto,
caixas economicas, elevam-se a mil milhões doPelo
' Alegre,recebendo impressos.
sul
até
Porto
de libras; a reserva disponivel immediata- até ás 7 horas
da
cartas para o inte- .: s.
mente é de 24 milhões ou 2 1/2 0 /0 . E' mis- rior até ás 7 1/2 emanhã,
ditas com porte duplo at6:'
ter Unhem levar em conta as sommas con- ás 8.
sideraveis empregadas temporariamente na
Pelo Annie, para Guara,pary e Victoria, reInglaterra pelo continente, sobretudo pelos
banqueiros francezes, cuja retirada imme- cebendo impressos até ás 8 horas da manhã,
diata é facil de conceber em caso de cartas para o interior até ás 8 1/2 e ditascom porte duplo até ás 9.
guerra.
O thesouro de guerra sobre o qual mais
Pelo Recife, para Bahia, Pernambuca„
facilmente se poderia contar na Inglaterra, Ceará, Pará, Itacoatiara
recebendo
são os valores norte americanos. Fóra de impressos até á 1 horae Mandos,
da
tarde,Londres e de Pariz, não hapercado para os para o interior até á 1 1/2, ditas comcartas_
porte •
valores sul-americanos e sul-africanos ; ne- duplo até ás 2 e objectos para registrar
ate:nhum paiz do continente tem fundos colo- as
12 da manhã.
niaes,
Pelo Guasca para Santos, Paranaguá, e
Em Nova-York ha um mercado indendo impressos até ás 8 hora%
pendente para os valores americanos, que Antonina, recebe
constituem um capitulo importante no activo da manhã, cartas para o intsrior até 43
8 1/2 e ditas com porte duplo até ás 9.
britannico.
Pelo Atlantique, para 03 Estados do norte
via Lisboa, recebendo impressos
Alfandep:,a do Rio de Ora- oatéEuropa,
8 horas da manhã, cartas para a inteneiro-Balanço de estampilhas para des- riorás
ás 8 1/2, ditas com porte duplo ,6 •
pacho de consumo, effectuado em 28 de fe- paraaté
o exterior até ás 9.
reiro de 1905.
Temple, para Santos e Paranagral;'
Pelo
Estampilhas
recebendo impressos até ás 6 horas dá na.Recebidas Vendidas nhã, cartas para o interior até as' 6 1/2.1i
ditas COM porte duplo até ás 7.
Saldo do mez de
janeiro de 1005... 346:303$219
Pelo Raqui, para S. Pedro. do Sul,: recaibando impressos até ás 11 horas da manhã,
Estampilhas recebidas da Casa da
cartas para o interior até ás 111/2, ditas s
Moeda de 1 a 28 de
com porto duplo até ás 12 e objectos para refevereiro de 1905. 333:830$00Q
gistrar até ás 10.
Estampilhas vendidas na thesouraria
Recebimento do encommendas para
da Alfandeg,a do
Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
Rio de Janeiro de
das 10 horas da manhã ás 5 da tarde, até a
1 a 28 de fevevespera da partida dos paquetes que se destireiro de 1905
215 :195.410 narem a Lisboa, exceptuando os da, ComSaldo existente
464:937$809 pagnie Messageries ; o entrega,
tambem nos mesmos dias, das 10 da maniiI,
680:133$219 680:133$219 ás 2 da tarde,
•

Rio de Janeiro -Boletim -meteorologia° - Dia 6 de março de 1905.
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MARCAS REGISTRADAS
N. :307

Extra or dina ria
Deposito
Renda com applicação especial
... .

1:4078649
258000

Negocios

RENDAS PUBLICAS

CONCURSO Ao PROVIMENTO DA SERVENTIA VI• TALICIA DO 0° E 10 0 OFFICIOS DE TM:CLLIXES DE NOTAS DESTA CAPITAL •

.ALPANDEOA DO RIO DE JANEIRO

.de Estado da Justiça o Nogoeios Interiores

Peia Directoria, da Justiça da Secretaria

dos dias 1 a 4 do
março de 1005

Idem do dia 8:
Era papei.. 141:5784877
49:7238488
jillt ouso.,.

faço publico que se acha aberta,nesta rapar-

1.285:8598567 -tição, pelo prazo de 30 dias, a cantar desta
data, a inscripção para o concurso do provimento da serventia vitalicia do 9° e 10°
191:3028365 'officios de tabelliães de notas desta Capital,

areados pelo decreto legislativo n. 1.3k, de
1.477:161$932 2 de janeiro do corrente anno, devendo os
interessados apresentai' nesta directoria
1,680:4738288 seus requerimentos instruidos nos termos
Em igual periodo de 1904.
dos arts. 210 - e 213 do regulamento annexo
ao decreto n. 0.420, de 28 de abril de 1885,
MECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS GERAM
com Os seguintes documentos em original:
NA CAPITAL FEDERAL
Auto de exame - de sufficiencia
senda arrecadada no dia
Certificados dos exames da lingua portu8 de março de 1905
12:4568598 gueza e de arithmetica
56:0138395
idem dos dias 1 a 8
Folha corrida perante a justiça federal c
• 111:9238309 local ;
Em igual penedo de 1904
Certidão de idade
rtECEDEDORIA DO RIO DE JANEIRO
Attestado medico do capacidade physica.;
Renda do dia 8 de março de 1905
Certidão, no caso de ser menor de 30 anuas,
26:3358370 de ter satisfeito a obrigação da lei n. 2,556,
Inlerior
Consumo;
de 26 de setembro de 1874;
1:6468500
Procuração especial, si requererem por
,Fumo
8418000
procurador ;
Sobidas
2:9608000
Fe de officio, si os pretendentes forem ofil'Calçado
•
1488000
ciaes voIuntarlos ou llonora,rios do exercito.
'Velas
!Especialidade s
Do exame de sufficiencia esta*o dispenpharmace usado.s, nos termos do art. 198 do referido
3608000
ticas
regulamento, os doutores e bachareis em di•
7328000
Vinagre
reito, 03 advogados; ainda que provisionados
.Çartas do jo,e os serventuarios de o1licio3 de r igtial na1418000
tureza.
gar
et
• 8658000
. .13irãettaria, 'da.- Justiça, '1f) do fevereiro de
. Chnpéos
R
1:2408000
8:9E400
.. ' kkétistro
director- geral interino, (;;:attfbiao
C h '

linisterio tia, Justiço, e

Neg. ocios Interiores
,
4478500 =vaso AO PROVIMENTO DA SERVENTIA

Total
37:16280/9
rertinco que a marca pertencente a Amo356:4198863
lam Costa .5: Comp., registrada na Jun t a Renda de 1 a 7 de março
-:Commereial de Pernambuco sob n. 307, foi
Total
393:581$882
- klapositada nesta junta em 2 de março do
440:8358576
coavrettte anna com o Diarío de Pernambuco Em igual periodo de 1904
ama que foi publicada.
:Sobre uma estampilha do 300 réis inutill-- Differença para menos
47:2558694
•
smaia o seguinte: Secretaria da Junta Com. 7/riercial da Capital Federal, 5 de março de
31905.-Honorio de Campos, official maior.
EDITAE3 E AVISOS
(A' margem estava o carimbi da grande
W2:1E) da Junta Commercia.l.
Minis terio cla, Justiça e

Itona a

1

VITALICIA DOS LoGARES DE E5CRIv21.0, MEZS-1
OIONADOS NA LEI N. 1,328, DE 9 DE JANEIRO]
• DESTE ANNO
. pela Directoria da Justiça da Secr&aria
-4 Estado da Justiça e Negocias Interiore,

'faço publico quase acha aberta, nesta rapartiçao, pelo prazo de 30.dias, a' contar desta,
data, a inscripção para o concurso ao proviMento da serventia vitalicia dos cargos
abaixo mencionado:
Do dom Officio-s.- de esèrivão da Côrtd
Appellação
¡Do segundo Officio da Vara da Provedoria ;
IDo 1:m1111'31.Po e segundo officios de cada unia
das varas de orphãos ;
IDos terceiros offielos das terceiras varas
cemmercial o eive!'
Dos 1 0, 20., 3 0 , 40 e 5° officlos das vara,9.
erim inaes ;
Das 2°, 30 e 40 °Meios do Tribunal do Jury;
Dos de escrivão da
o 2° vara de au9.,
Sentes ; ,
I Do de escrivão dos Feitos da Fazenda NUnicipal ;
1
Do de contador geral do eive!, conamerela
e crime ;
Do 1° e2° ofilelos ddpartidor ;
Das escrevanias das. 15 protoriaS.
• -1
•
Os interessados deverão apresentar nesta„
directoria seus requerimentos instruidos nos I
termos dos arts. 210 e 213 da regulamenta I
annexo ao decreto n. 9.420,de-28 de abril de
de 1885, com os seguintes documentos era

Auto de exame de sufficiencia ;
I Certificados dos ciamos da lingua porta-.
gueza, e de arithinetica.
j Folha corrida peranta a , justiça federal ei
local
,
Certidão de idade;.Attestado medico de capacidade physica ;:
Certidão,no caso de ser menor de 30 atino,
de ter satisfeito a obrigação da lei n.
de 26 de setembro do 1874
I Procuração especial, si requererem poiais
•
procurador ;
I . Fé de officio, si os pretendentes forem °filmes voluntarios ou honora-rios do exercito,
,, Do exame de sufficieneia. estão dispensados; i •
regulaiLs termos do art. 198 do
tilant04 17,S. doutores • e bachareidem '.direitc41
-.
r

.
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Escola Nacional do lEtellas
os advogados, ainda quo provisionacrà, e os
Artes
Wenventuarios do officioa da igual natureza.
Directoria da Justiça, 13 de fevereiro
Do ordem do Sr. director, faço publico
•-•;30 1905,-0 director geral interino, Grau- que, a padir do dia 1 até o dia 15 de março
tulino Couto,
corrente, impreterivelmente, estarão abertas, nesta socretaria, das 10 horas da
manhã ás 3 da tarde, as matriculas para os
Côrtia de AppellaçãO,
cursos geraes, espaciaes, preparatorios o
Face publico que no dia 10 do corrente praticas.
03 candidatos á matricula no curso geral
terá togai' uma sesaão extraordinaria
apresentar em requerimento
Segunda calmara da Carta de Appellação,con- deverão
" 'meada pelo Sr. desembargador presidente direct
1 0, certificados de exames de partuguez, de
'da mesma cansara para julgamento de pr o
arithmetica e de elementos de geog,raphia e
cesso, de habeas-corpus.
;
Secretaria da Córte do Appellação, 8 do de histosia
attestada do vaccina •,
março do 1905.—No impedimento do doutor
3°, recibo da taxa de matricula
'secretario, o ciliciai Ilenrique Wanderley,
40, prava de identidade de pes;o3„
A prova de identidade se fará por meio
trxternato do Gyrnna,sio
de atteatação scripta do algum professor
Nacional
ou de duas pessoas conceituadas.
Para a matricula em qualquer curso
EXAMES DE SEGUNDA. ÉPOCA.
especial preparatorio deverá o candidato
apresentar certidão de approvação no terDn ordem do Sr. director faço publico, ceiro anuo do cursa geral.
para conhecimento dos interessados, que
Os candidat is á matricula no curso predesta data até ao dia 15 de =rente acham- paratorio cio architectura devaa-ão, além
se abertas as inscriKcies para exames de se- disso, exhibir certificados de exaffes de algunda (paca dos aluirmos deste externato.
gebra, geometria e trigonometria e physica
Secreta .la do Externato do Gymnasio Na- e chimica.
.
cional, 1 de março de 1005.—Paulo Tavares,
A matricula em qualquer cursa paadico só
..secretario,
será permittida, aos que apresentarem certidões de approv içio nas matarias do curso
•••nn•n10
paeparatorio ro 311 ecti vo .
do G-yinnasio
Para a matricula no segundo armo de
Nacional
cada curso, o alumno deverá apresentar cortidão de approvação nas matarias do anuo
Sexta-feira, 10 do corrente, ás 11 horas
;Manhã, deverão comparecer a este estabe- anterior.
E' facultada a matricula aos individuos
lecimento, para os exames de poatuguez, os
do sexo feminina.
seguintes candidatos:
De accôrdo com o art. 122 do regulamento
José Ciryllo Castex.
approvado polo decrata n. 3.937, do 13 do
Doming s Ioris.
abril de 1901, o Sr. director admittirá á
Salustia,no José Monteiro de Bara03.
inscripção alumn is livres, sómente para os
- Pedro Itottrigues Silva.
cursos praticas, mediante o pagamento da
Cinto José do Freitas.
taxa de matricula.
Antonio Geraldo Ferreira Coelho.
Essa admissão, poram, só será concedida
Fortunaao Maria da Conceição.
depois do macias 03 alumies pelos profeJosé De l fino dos Santos.
sorou respectivos, seguindo-se então o pagaJo.ié Carlos de Araujo..
mento da taxa.
Luiz Alves da Fonseca.
Os alumnas matricu ladas são obrigados
Mano ;1 Joaquim da Silva Junior.
frequencia e terão o direito cio c incorrer
José Evaristo Teixeira,
aos premios e diplomas que a ecoa conSecretarI9, do Externato do Gyrnnasio Na- fere.
Perderão, entretanto, eyse direito e não
cional, 4 de marco de 1905.— O secretario,
Paulo Tavares.
• (' poderão Lam a em prestar exame os que derem
mais de 30 faltas sem justificação.
Os alumns livres não gosarão do direito
nstitutd Nacional de Musica
de qu trata o artigo precedente, nem serão
MA.TRICULA, EXAMES DE ADMISSÃO E
adinittidoa a prestar exame e perderão o
SUBVENÇÃ0 ANNuars
direito de assistir ás aulas, si faltarem mais
De ordem .do
direc`,oa,
Sr, faça publica, que, de 30 vezes.
Secretaria da Escala Nacional de BanasI) a fôrma do art. 107 do regulamento, estará,
barta na. secretaria deste instituto de 1 a 15 Artes, 1 de março de 1903. — O secretaria,
(,
'R o corrente mez a inscripção para os exames Divo ChaIrdo.
ide admissãa, continuando aberta por igual
Archivo Publico Nacional
Prazo a matricula para a admissão.
O candidato deverá juntar ao requeri- CONCURSO PARA O LOGAR DE SUB—ARCIIIVISTA
Em virtude da orde ri do Exm. Sr. Mi•meato:
nist:o da Justiça e Neaocios Interiores, fica
' 10, certidão de idade
aberta, com o prazo de GO dias, a contar de
20, atestado de vaccina •
30, atta;stada que prove ter conhecimentos amanhti, a inscrição para o concurso que,
faufficientes da lingua nacional o noça5as de n conformidade do art. 30, § 30 do regulamento que baixou com o decreto n. 1.580,de
'arithinetica, até fracções. •
Outrosim, que, não tendo sido concedida 31 de outubro de 1893, tem de proceder-se
con 1904 a subvenção annual de 500, estabe- para o provimento de una togar de sublecido, para o curso de trompa, a' inscripção archivista,.
Nenhum candidata padaria inscrever-se
para a Mesma se effectuará no prazo acima
SOM que, por meio de requerimento, do
laeferid o, do accaado com o art. 99.
alninnos de 1904 poderão continuar a seu praprio punho e em boa lettra, a3 dijedir as respectivas guias p ira pagamento rector do archivo, tenha provado, com doe matricula na Theaouso Federal, excepto cumentos:
Pa que tem 18 almas de idade, pelo menos;
'os que depandeaem do exame.
.20, que é de bom procedimento civil e
Secretaria do Instituto Nacional de Muca, 1 de março de 1905.-0 secretario,
Este segundo requisito prova-se com attesaar‘Shur Tolentino da Costa.
(.
lado do delegado de policia da respectiva

nxternato
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circurnscripção e duas pessoas do notoria
consideração social, affirrnando todos, do
modo positivo, o bom procedimento do caadidato.
Esto poderá tambem juntar . outros do.
cumentos que attestem suas habilitaçaes O
serviços.
O concurso versará sobre as seguintes
prola, ads:e grammatica e lingua nacional e do•
aritlimetica até a tire orla das proporçea,
inclusive ;
2, em duas partes, do elementos
chronalogia, de historia e geog-raphia gora
e charographia e hiat orla do Brazil
3°, lambem em duas, do versão e traa
dileção da lin zua franceza e da ing:leza ;
4 a de calligraphia e cópia dei mannscriptos antigos e redacção do peças oitieines
5a, de noções de direito publica e administrativo.
Archivo Publico Nacional, 2 de março
do 1905. — E. 1, Bethencourt da Silva,
reator.
(•
—

Instituto Nacional de Surdo%
Mudos
INSCR,I p ÇÃo PARA. CONCURSO

De ordem da Sr. Dr, director, faço publico
que, a contar da presente data, e pelo prazo
do Ires mezes, se acha aberta na secretaria
deste instituto a inscripção do candidatos á
cadeira de mathematica, elementar com applicaçõa3 praticas ás necossidade3 da vida
commum, historia e geographia do Bra,zia;
devendo as provas do respectivo concitas()
começar poucos dias depois do encerrada a
inseripçio.
As provas são escripta. oral o pratica, o
versarão sobro pontos tirados á sorte, no
acto respectivo, dentre 25 pontos, que serão
°ríamo izadoa pela comm is são examinadora no
dia em que começareis as ditas provas, o
que deverão abranger toda a materia da ca.cidra em concurso.
Para a prova escripta terão os candidatos
Ires horas, não podendo consultar livros ou
notas. Dons dias depois começará a proa-a
oral, constando de uma exposição que deverá
durar meia hora para cada maioria da cadeira em concurso, e de uma arguição feita
pelos examinadores, tendo cada um deites
20 minutos para esse fim.
A prova pratica se fará de accordo com o
proaramma especial que fôr organizado pela
commissão examinadora.
Para que possa inscrever-se, deverá o candidato apto matar documento que provo ser
:11e cidadão brazileiro no gosa do seus direitos civis e politicoa, e folha corrida de Sell
procedimento, passada por autoridade competente.
No capitulo XI, art. 85e seguintes do re- •
gulamento do Instituto se acham todos os eaclareei inentos,e nesta secretaria ,e prestarão
todas as inaornuta5as de que possa precisar o
•
candidato.
Secretaria do Instituto Nacional do Sursd ioisuaa.ludos, 9 de fevereiro de 1905.— O es—
cripturario archivlia.,. Luiz llonorio
`11

Mus o u. 1% a cion a/
CONCURSO

De ordem do Sr. director, faço publico
que, por espaço de quatro ilieZ03, a contar
do hoe, se acha aborta nesta secretaria
a inscripção para o concurso ao provimento
do cargo de assistente da secção de antliropologia, etimologia e archeologia, do Museu
Nacional.
O concurso constará de dissertação escripta
coral e de prova pratica sobro pontos tirados á aorta, .de accordo com o_ _prooranitna,
—
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préviamonto organizado pela congregação
c approvado pelo Sr. Ministro.
. São requisitos necessarlos para a admissão
ao concurso
19, a qualidade de cidadão brazilairo ;
• 20, moralidade provada em folha cor• A prova oscripta constará do um ponto
tirado á, sorte o durará Ws horas, durante
.as quaas os candidatos se consorvarão dosacompanhadoa de pessoas estranhas, de livros
ou do nota s.
Esta prova, prestada na presença da commissão examinadora, ser:tildo. perante todos
os membros da congrogaç5.o pelo eitadidato,
sob a inspecçã.o dos outros ou do una membro da congregação, caso haja um só candidato.
A exposição oral sorá publica, durará uma
bora e constara de una assumpto importante
sobre qualquer das matarias compreaendidas
na respectiva senão o tirado sorte, com
duas horas de an tocedencia.
As provas praticas serão feitas do conformidade com as disposições estabelecidas
nos programarias especiaes.
Satisfeitas as formalidades do concurso, a
congrogação procederá á votação, por asemtinjo secreto, sobre a capacidade de cada
candidato, considerando-se excluidos, desde
logo, os que não obtiverem doas terços da
votação total.
Em seauala, e da mesma fôrma, tb,r-se-lia
a classificaçrro por ordem de morecimeato dos
candidatos não excluirias.
Concluida a votação e ora acto SIICCO3RiVO,
a congregação organizará a lista do candidatos accel toa e elas aficados, conformo o disposto no artigo precedente, afina do ser apresentada com a proposta do *candidato que jul.
gar preferi vai .
O director anviará ao Ministro, com a proposta dos candidatos, cópias das actas do
processo do concurso o as provas eacripta,s,
bem como urna informaç5.o minuciosa sobro
todas as cireurnstanciaa occorridas, communicação especial do modo por que se conduziram os candidatos nos actos do concurso,
do seu prateia' i meu to moral, das suas habilitações sciontificas, dos Seus trabalhos impressos o dos Serviços que tenham prestado
ao Estado.
Serão proferidos, orla igualdade do condiOsa% 03 concurrentos que já pertencerem ao
quadro dos empregados do Museu.
Secretaria do Museu Nacional, 24 de dezembro do 1901. -Miranda Ribeiro, secretario,

Illospielo Nacional do
ALlionados
CONceitso PARA O PREENCIIIMENTO DE UM
LOGAR DE INTERNO

Por ordem do Sr. (lime r)r interino do
Hespicio Nacional de Alienado.% Dr. Julio
Afranio Peixoto, acha-se abacta na raspaativa secretaria, até o dia 14 do corrente
mas, das II luras da manhã ás 2 da tardo,
a inscripçã ) ia ) concurso a um logar do
interno efectivo ri serviço clinico do referido
manicomio, satisfazendo o candidato as seguinte-s O,ndições:
1) ser alumio do curso medico, approvada
pelo menor no terceiro anno, do que devora
exhibir coráficado ;
2) provar sailidado, vaccinação racont
moralidade, mediante attestados firmados
por pessoas i loneas.
O concurso constará, do prova eacripta,
oral o pratica, versando sobre anatomia o
physiologia do systema nervoso o pathologia
nervosa ou mental.
Secretaria, do tlospicio Nacional do Alienados, Rio rlo Janeiro, 1 dà março de 1903.Joao Mello Afeitos.

.(.

Moiro c torl 431-0 ral do IS a lido
Publica
CONCURSO

DE INSPECTOR SANITÁRIO

De ordem do Sr. Dr. diractor garal,
convido 03 candi la o in e ia ;0.3 ao co c ira°
para proviment ) se um logar de inspector
sanitario a camp :remiam na priatima guiata-feira, 9 do c mrento moz, as 2 horas da
tarde, a.) edifici) da rim OJaPP n. 1 7, onde
funcciona esta repartição, afira de erreatuarem a prova escripta do mesmo concurso, que será collectiv 1.
Para maiores explicações os candidatas
poderão orientar-se pelas instrunr e ; ar) n.ovadas pelo Exin. Sr. Ministro da Ju tip, e
Negocio; Interiores e publicadas no Diaiio
Official de 12 do março di anuo de 1004.
Rio de Janeiro, Secreta a da Directoria
Geral: de Sau te Pulfica, ou 4 do março de
1905.-Polo socretar:o, Olympio de Nienteyer,
chefe do secção.
(s
M•11.n
•

Março •-• 1905 11.8,
contados. desta data, afim do tomarem conhecimento das intimações que lhos foram feitas pelo inspector sanitario da zona eia que
se acham situados os referidos predios, sob
as penas da lei :
Rua da Misericordia n. 3.
• Rua Affon to Feeerica n. 19.
Rua Tenente Costa n. 17.
Socrotaria dá Directoria Geral de Saude
Publica, 3 do março do 1903.-Polo sacro
tarjo, Olumpio de Riemeyer, chefe do secção.
(•

Directoria Geral do Sa,udo
Publica
Do ordem do Sr.Dr. director geral do Sande

Publica, convido, os proprietarioa, arrendatarios ou sons procuradore.s, dos prod103
abaixo mencionados, a amimarem .= nesta
directoria geral, dentro do prazo de 10 dias,
contados desta data„aflin de tomarem conhecimento das intinnteões que lhes furam feitas
polo inspector saititario da zona era que se
acham situados os referidos predioi, sob as
penas da lei:
.
Raa Senador Poanpan n. 33,
Rua Senador Po'nspon n, 35.
Rua da Prainha n. 48.
Rua Augusta n.; 12.
Rua Ceará n. 4.!
Rua Borges /tinteiro n. 9.
Rua D. Clara ri. 9.
Rua Tennive Cosia n. 44.
Rua D. Clara. n. 1.
Rua, S. L tiz Gonzaga n. 275.
Rua José lionifircio o. 11.
Rua Coará n. 8. •
Rua Ceará n. 10..
Rua Boages M inteiro . esquina da rua
Nierneyer (terreno);
Rua Dr. Bulhe; ! na. 45 o 47 (torreis) nos
and ,$).
Rua Anna, Barbosa, esquina da rua Grauba,
(tareou
Estrada Itarard n. 23.
Est. a Ia da Penha n. 30.
Estrada Ita,nré il.' 23.
Estrada da Ponha ú. 13 e dos contiguos.
Rio da Janeiro. Socrotaria da Directoria
Geral de Saudo Publica, 9 de março do
de 1903. - Peló secretario, Olysnpio de Nietneyer, chefe do senão.

De ordem do Sr. Dr. director geral do
Sande Publica, convido os prciprietarios, arreadatarios. ou seus procuradores, dos prodios abaixo mencionados, a comparecerem
nesta diroctoria, dentro do prazo de 10 dias,
contados desta data, afim de tomarem conhecimento das intimaçõos que lhes foram feitas
polo inspector sanitario da zona ora que se
acham situados 03 roferidos prodias, sob as
penas da lei:
Rua Guimarães n. 2 A.
Rna, Vi cond r do Nitheroy n. 14 (2 baaraciioa do fundos).
Rua Vinte Quatro de Maio n. 20 B.
Rua Costa Loba n. 19 A.
Estrada da Freguezia , som •mmoro
(Inhaúma).
Rua Visconde do Nitheroy (fundos) n. 14,
barracã i ultimo e barracão do centro.
Rua Jati) Rodrigues, fronteiro fi avenida,
D3. I a 18.
Rua Quatro de Novembro n.11 (Parada do
•
Ramos).
Directoria
C-i'róral
do
Sande
Secretaria da Directoria Geral de Sande
Publica
Publica, Rio do Janeiro. 2,1 de fevereiro do
INFRACQUES DO REGULAMENTO SÁNITAILIO.
1903.-Polo secretario, Olyntpio de Kiemeyer,
chefe da socção.
.)
Foi intimado - a satisfazer nesta directoria geral, dentro do p,az cinco dias,
Do ordem do Sr. Dr. director geral do Sande a multa que lhe foi impas'a, ou, findo
Publica, convido os proprietarios. arrondata- esse praz% se ver proeess ir, de accordo Cem.
rios, ou seus procuradoros.dos predios abaixo o ro.:ulamento sa,nitario cia vigor :
Pela 7° delegacia de mude :
mencionados, a comparecerem nesta direAlexandra Pareira da C seta, resider'a
ctoria, dentro do prazo de 10 dias, contados
desta data, afim do tomaram conhecimento rua Miguel de Frias n. !29, multada em ,
das intimações que lhes foram feitas pelo por ter alugado o seu predio á rua Visconde
inspector sanitario da zona oin que se acham de Sapucalty n. 120, sem a necossitria autositnadas os referidos predios, sob as penas da rização da mesma delegacia, infringindo o
disposto no paragrapho unico do art. 87 do
lei :
rolaria° regulatiento.
Rua .103é Bonifacio n. 17.
Secretaria da Directoria Geral de Saudo
Rua José Bonifacb n. 13.
Publica, Rio de Janeiro, em O de ma,.çai
Rua Jasó Bonitaci n. 15.
do 1903. - Polo secretario, Olynspio de
Rua D. Clara n. 3.
Kiesneyer, chefe do senão.
Travessa Silva Guimarães n. 1.
11~
Secretaria da Directoria Geral de Sande
Publica, Rio do Janeiro, 2 de março de Directoria das' nentlas. Pu1905.-Pelo seeretario.Okinpio de Aioneyer,
bile as do Thesou.ro
chufo do secção.
cloral
(s
•
FAZENDA NACIONAL DE SANTA. CRUZ
De ordem .do Sr. Dr. director geral de
Em virtude do despacho do Ministerio rta
sande publica, convido os proprietarios, arrendatarios,ou seus procuradores,dos prodios Fazenda do 17 do novembro ultimo, por esta
abaixo Mencionados a comparecerem nesta directoria se declara quiso acha aborta candirectoria, geral,dentro do prazo do dez dias,. currencia, durante o prazo de 30 dias, couta.

e
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dus da data do presente edital; para a venda
• dè-terras, requeridas por Georges Larue, no'
logar denominado aPiranemaa, municipio de
• itagually,- entre as terras de Assis José da
Silva Santiago, Alfredo José da Silva Santiago, José Pamplona. Corrêa, Dr. Barbosa Romeu o herdeiros do conde de Bomfim, com
a arca mais ou menos de 130 alqueires geoia-netricos, sob as condições abaixo Menciona. das
Is, a base para a presente concurrancia
Será a do preço de 80$ por alqueire de terra
• 2% as propostas deverão ser entregues nesta
directoria a,té as 2 horas da tarde do dia 18 de
março proximo futuro, devidamento °serip-tas, em carta fechada, assignadas e selladas,
•sem razura, emenda ou outro qualquer defeito
que duvida faça, acompanhadas de certificado
do conhecimento do deposito na Tjtesouraria
'Geral do Thessuro Federal da quantia de
200$, para garantia da assignatura, da escri-pium de venda pelo proponente pref :rido
:que, si não assignal-a, perdera essa quantia
•em favor dos cofres publicas
3e, O proponente preferido deverá apresentar a planta e memorial dascriptivo dessas
terras, levantada pelo engenheiro respectivo
e o recib3 do mesmo, da importancia da medição, afim de receber nesta directoria guia
, para recolher a importaucia da mesma aos
cofres public03.
Directoria das Rendas Publicas do Thesouro
Federal, 16 de fevereiro de 1905: — Antonio
Oscar Tavares da 'Costa, director interino.
lemTa,

1lnirectoria cias IZenclas Publicas
..A.FORA,MENTO DE TERRENOS ACcnEsCIDOS COR' ResPONDENTES AOS DE mmuNriAs SITOS NA
'PONTA DA AP,EA, EM NITHER0 y , AFonADOS
A FIRMA C. II, waakort & calara LI3IITED

2.1aÉ0 —

"OPfrídilia.

Intendenein, Geral da Guerra pratica, els Said Ali; Lesebucadiccionario.aq
O conselho de compras desta repartição
recebe proposta, no dia 15 do corrente mez,
a,té ás 11 horas da manhã, para o fornecimento dos seguintes artigos
Para inferiores do estado-menor

20 pares de botas da couro da Russia.
Para praças

50.000 pares ao botinas do bezerro francez, duas solas, sem serrilha,
salto baixo, de ns. 36 a 45.
e00 pares de cothurnos de bezerro francez, de ns. 36 a 45.
3.340 paees do botas de bezerro francez,
de ns. 36 a 45.
Para hospitaes e enfermarias

Brõescke ; AeTeraa Illuatrada, de F. i. C, au
gmentada e refundida na parte referente ack,
Brazil, pelo Dr. Raja Gabaglia; 'atlas de geor4
graphia moderna, por Schrader, Prudent á
Authoine (ultima edição) ;'
Vianna; alg,ebra elementar, do caPitão SebaSa
tião Alvos (2a e liçã)); algebra, superior, do CO;
ronel Roberto Trompowsky ; geometria, dei
F. I. C. ; trigonometria„ da Dr. Erne3to
de Castro ; cosmographia, do F. I. C. ; his-a
toáa universal, de Rapas) Botelho ; chorographia do Brazil, do Henrique Martins
atlas do Brazil, pelo barão Homem de Mello;
lições de historia do Brazil, pela Dr. Joaquim
Manoel de Macedo ; episodios militares, pelo
coronel Joaquim Silverio de Azevedo Pimenta' ; physica, do Langlehert e de Ganot ;
chimica, de Langlebert o de Martins Talxeiea ; anatomia o physiologia veg,etaes
animes, por E. Coustier (serie A) ; geologia
elementar (classe 40 A e 50 B), por G. Bonnier, e elementos de mineralogia, por Joaquim Vianna.
Os interessados deverão apresentar suas
propostas em carta fachada e em duplicata
ao dito conselho, ás 12 horas da manhã do
dia acima designado, assignadas, asiladas e
com declaração dos ultimos preços.
Cada proponente fará, na apresentação dcA
sua proposta, o deposito do 100$ para garantia da asaignatura do contracto.
03 mesmos interessados deverão, caso sejam a,cceitas suas propostas, caucionar 5 04,
sobro a impertancia dos livros a fornecer
durante o anno, perdendo aquelle deposita
caso deixem de assignar o respectivo cana!
Intato,
Collegio Militar, 3 d) marel de 1905.Tenente Epaminondas Cunha, sub-secretario.

2.500 paras de chinellos de couro.
As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos deverão apresentar
amostras dos respectivos artigos e documento da caução de 1:000$, feita na Direcção Geral da Contabilidade da Guerra.
Para habilitação a esta concurrencla os
pretendentes deverão apresentar ata o dia
13 da corrente requerimento pedindo para
tomar parte na licitação e instruido VIII 03
seguintes documentos: certidão de contracto
social, prova de ser negociante matriculado
e bilhete de imposto *de casa commercial
relativo ao semestre fluente,. e outro pedindo
guia para fazer a caução.
As propostas devem' ser em duplicata,
selladas as primeiras vias, *escriptas com
tinta preta, sem rasuras e assignadas pelos
praprios proponentes, que deverão comparecei, ou fazer-se representar legalmente na
oceasião da sessão, devendo fazer nas referidas propostas a declaração dose sujeitarem
á multa de 5 0/s, caso recusem assignar o
respectivo contracto.
Previne-se MIO, sendo urgente a acquisiçã,o desses artigos, o fornecimento delles
EDITAI
devo ser na menor prazo possivel.
Previne-se mais que não serão tomadas em
Segunda
"Vara,
do Com-%
cansideraçã) as propostas que não vierem
More lo
ac nnpanhadas das competentes amostras.
Primeira secção da lntendencia Geral da
convocação dos credores da fallencia crá
Guerra, 8 de março de 1905.— Coronel gra- DeFernandes,
Pinheiro & Com p,, para se reduado João Antonio de Carvalho, chefe da
tinirem na sala das audiencias deste Juizo,
secção.
220 dia 9 de março corrente, ds 12 horas da

Por esta directoria, se declara que, tendo
C. H. Walker & Comp. , Limitd, requerido
o aforamento dos terrenos acima referidos,
de confarmidade com as plantas apresenta• das, são convidados todos os interessados no
mesmo aforamento a vir apresentar, nesta
directoria, as reclamações que tiverem a
fazer, devidamente documentadas, dentro do
Coliegio Milttar
.pra,zo de 30 dias, findo o qual não se attendará a raclaniaaão alguma.
De ordem cio Sr. emanei =mandante e
Directoria das Rendas Publicas, 25 de fe,w- presidente do conselho economia') deste insoi'ro do 1905.— Antonio F. Cardoso de Me- stituto, contracta-se com quem melhores
nezes, director interino.
(. vantagens offerecer, no dia 14 do corrente, o
fornecimento de livras para os aluamos,
durante o armo da 1905, a saber
Ministorio cia Marinha
Terceiro livro de leitura, de Falisbeeto de
Estados Unidos do Braza
Carvalho ; historia, natural pelo Dr. Duque
'Estrada ; livro de leitura, Coração, de
•tEPARTIÇãO DA CARTA. mARITIMA
Edmundo De Amiais ; leitura manuscripta,
Aviso aos nave,qantes a. 9
por Duarte Ventura ; mnual de instrucção
civica, de Numa Droz, traducção do Dr. DoEstado da Bahia—Boia
mingos Nogueira Jaguaribo Filho ; grama
Aviso aog navegantes que a bela verde matica,
portiagueza, de E. Bttudeira, ; arithque assignalava, o casco do Germania, em
metica, do Souza Lobo ; geog,raphia, por
• la, 'Orte ao pharol da barra, foi á garra por Tancredo
do Amaral; atlas, de Olavo Freire;
ter."S'e partido a sua amarração.
historia clamou a.r do Brazil, por João RiBravamente será recollocada.
beiro ; grammatica portugueza, de Alfredo
Direatoaia • de Hydrogr Lphia, 8 de março Gomos; anthologia nacion 11, de F. Barreto
:de 1005.-Ol1ion Bastos, director.
(. e Carlos do Laet ; selecta nacional, do F. J.
Caldas Auleta, nova edição pel ) Dr. Thoma,z
, .Quartel-General da Marinlia de Carvalho ; curso da historia da litteratura portugueza, de Theophilo Braga ; hisPublico, para conhecimento dos interessa- toria da litteratura bra,zileira,, por Sylvio
lbs,,_41.1e a inieripCã,o para o concurso de offi- Roméro ; grammatica faanceza, do Carlos
do cr Ph • da armada que desejarem Ploet, tra.ducção por Said Ali ; grammatica
¡completar Seus eífiidos na Europa o Estados frarleoza, de Alfredo Gemes ; maximas do
maxquez de Maricá ; selecta franceza de
:Unidos encerra-se 'no dia 17 da corrente.
M provas . do concurso começarão oito Roquette ; fabulas ,de la Fontaine ; gram..matica ingleza,, de Bensabat, traducção
. Ldias• , depálã
, de- encerrada-a inScripetio.
de Saldei ; methodo pratica de . Berlitz ; es•. Riá d aneiro, i de márçõ de 1905.—J; J. trada suave do JameJ ; diccionacio
Pà:deáça, contra-almirante.
de Yalduz graragutioo,311einã, themiep, e

41n11 .

manha, ci rua dos Invalidas n, 108, afine
de proceder-se h verificação dos creditas e,
estes ap2movados, e depois de [offerecidas o
inventario, balanço e exame de livros, assisti.:
reMá leitura do relato rio do syndico,
rarem sobre concordata, si for apresentada a
7Tespectiva proposta, 014 formarem contractd
de tOtia0, elegendo sim ou mais syndicos
definitivos e unia commissao fiscal composta
de does membros, que liquidem os bens da
massa, arbitrando, desde logo, aos syndicos„
a commissao a que tenham direito pela*
liquidaçao da massa, que deverá ser feita no
prazo que lhes será marcado na dita reunião:
Ficam citados, pelo presente, os credores pog:
titulo ou obrigações ao portador, para deposital-os até does dias, pelo menos, antes da
reunia° acima referida, sob pena de roo
serem ado?,ittidos a tomar parte W(8 discussões e deliberação nem serem attendidos para o calculo da maioria, na fdrnig
abaixo

O Dr. Julio de Barros Raja Gabaglia, juizdo direito da segunda vara do commercio de
Districto Federal:
.
Faz saber aos que o presente edital virem
que, por este juizo e cartario do escrivãa
que este subscrevo, processam-se os autos do
fallencia da firma Forna,ndes. Pinheiro 84
Comp., estabelecida á rua D. Manoel n. 2;
desta ,cidade, nos filmas foram praticadas
todas as diligencias de direito, na- fórum,
lei; poláç synclica provisorio a'. Commisstica
Uca'. II sendo-lho dirigida, • pele • syndicv
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1Ditas do Estado do Rio de J3,-*
neiro. de 100$, 4 fl.. part
59$250
ANNUNCIOS
Banco da Republica do Bra,zil
35$500
. , .....
Dito Commercial do Rio de Japra ça,
•
•
neiro
1.20$000
Comp. Internacional de Docas e
Jorge, Oliveira, & Comp., querendcr -tott-;Melhoramentos no Brazil
4750 cluir
com spu nsgocio e fechar seu estabele--Dita Viação Ferroa Saptically
19000 cimonto,
convidam a seus credores •a comD3bs. da Comi. Carris Urbanos,
xlentro do prazo de 8 dias, 'á rua
202$000 parecer
de 200$
da Quitanda a. 34. afim do entenderem.-:se
Ditos da Comp. Ferro Carril do
cm o seu proCurador, o • Sr. Dr, A, BeiaJardim Botanico,- 7 0/0 • • -214,030 mont.
Venda a prazo
Rio, 2 de março de 1905,
500 acOez 'do Banco da Republica
.•
30000
do Brazit, v/c atci 30 dias....
ç Imprensa
Nacional.
Secretaria da Ca,mara Syridical, 8 do
i
m a rç o de 1905.— Tosd Claudio da Silva,
•inia,m - se á venda na Thesoararia. desta.
syndico.
•
repartição : I '
21..s
minas
do
13razil o
.Inuta dos CorretOres
::.nra, Legislação, pelo
COTAÇÕES DO DIA 6 DE MARÇO DE 1905
' Dr. J. Paiicliá Calogera.s. 1 0 vo- .
cs000
Algodão em rania,de PernambucO,1 1 sorte,
i entos para o Dic.Ai
l 1131"no;itain
sertão. 8$200 por 10 kiles.
cionario Geo,graphico do Brazil,
Assucar de Pernambuco, mascavinho, 320
pelo Dr. !Alfredo Moreira Pinto,
a 330 reis por kilo.
contendo'fa descripção de todas
Dito de Pornambuco, branco, crysta/, 370
as cidades, villas, edificios, etc , •
réis por kilo.
3 grossop volumes
20.:;003
Dito de Pernambuco, demerara, 310 réis
A stenographia Interpor kilo.
nacional (.systema Gabeis-Rio de Janeiro, 8 de março de 1905,
berger ); parto portu,gueza, com.
—Jolià Sacarino da Silvai! presidente. —
28 estanapaa autographadas, por
Sebastiao S. da Rocha, secretario.
Albortd-Pfeil
5$009
Constituição Moral o
Deveres do Cidadão,
por JoA da Silva - Lisboa (visconde /do Cayr á), -1824, .'4 •Vci-• • lume3 (raros)
8:,-A00
London • and 1River Plata . Cons
olida,cão das . 14015
eis
3aulk, Lainited
das 4
1 .1.eandegos e Me- -- • • • -.
Estabelecido em 1802',
sas de 'Rendas .
' -• 6,009
Constituição o 14eis Or, Capital ....
1.500.000
,..aniêas da Ttepublica,
5$003
Capifal realizado
.
900.000
Carla
Geographic a ao
"
Fundo . de'reSe'rva' £•1•;000.000
nrázil, pelo coronel ConBALANCETE •DA CAIXA FILIAL NESTA PRAÇA EM
rado Jacob do Niemeyer
: 12:.:;000
•
23 DE FEVEREIRO DE 1905
• -• Carta Geog-ra,phica do
Goyaz, polo brigadeiro RayAclive
galnaglia.
mundo José da Cunha Mattos • • 4$303
Lettras descontadas
•I.290:030$280 Canta G-eographica, do
Louras a receber
6,253:483$130
'Watt° Grosso, por FrauEmprestimo 3, contas cauciocis4o - Antonio Pimenta Bueno
14000
PARTE COMMERCIAL
nadas, etc
3,504:480W0 Carta Geographica da,
Caixa matriz, filiaes e agenreepublica, pelo Dr. Crocias "
10 917:250$220
Cama,ra, Syndical dos Corre. Diversas
ckatt de Sá
. 104000
contas
1,018:254$570 Carta geral da antiga,
toros de Fundos Publicos
Penhores do emprestimos,
P,rovincia dó Mara•Capital Federal
5.971:128$650
de contas caucionadas,etc
nhão, pelo bacharel Franklla
MICTAI,
DO
CAMBIO
E
SMEDA
CURSO
Valores depositados
33,904:113$370
Antonio da Costa Ferreira, teMETALLICA
Caixa: em moeda corrente no
- nonte-coronel 'do corpo de estado • • •
3.530:778$050
cofre do banco
A' vista
• 90 d/v
aior de la classe, e outros
3$096
C rta da l3a,cia, de S
13 53/64 13 45/64
$obre Londres
60 392: 569$040
Francisco,organizadapela• ,
700
691
Pariz
•
. éommissão hydraulica, do enge. 861
852
D. Hamburgo
Tassico
iiheiro chefe W. Milnor Roberts
2$00Ct
703
.
Radia
Carta Chorographica
Portugal
370,- Capital declarado da Caixa
s
província do
3$611
:.
•
Nova-York
•
Filial
1,500:000$000 •;(1.a
Santa Catharina, por ,,,,
17$700 • Dopositos aprazo fixo e com
Libra esterlina, em lnoeda
,-José
Joaqiiiin
Machado
de
.
91i•
1$962
aviso
5,040648$160 / veira, 1842
Ouro nacional, em vales, por 1$000
••' .... • .4POQ
Contas
correntes
com
c
sem
... .
g• eo-hydrogra..
, CURSO OFFICUL DOS FUNDOS PUBLICOS
8.907:768,810 Carta
juros
phica da ilha, e ca.
.
E PARTICULARES
,
•
7,570:918$450 I nal
Diversas contas
de
Santa
Catha.
','
-'
:-'975000 Titulos em caução e depoApolices geraes de 5 0 /., miudas
rina, 1830
d••0'.*-- ••‘; woci
39.875:2425520 Cartas
Ditas idem idem do 50/,, de 1:000$
998000
sito
jesuiticas,
.
Ditas do Emprestimo Nacional
157:860$140
Lettras a pagar
padre Manoel 'da • Nobrega (1549 • .
de 1895, port
•
990000 Caixa matriz, filiaes e. agen4000
a 1560), deNalle Cabral
Ditas idem idem do 1895, nom
•995009
•
3.340:130$960 iChorographia,
cias
da Froi
Ditas idem idem do 1903, port
975$000
•-vincia ao Cearã, por
60.392:554040
Ditas do Emprestimo Municipal
J03é Pompeu do'. A. Cavalcanti..
do .1896, port
19G500
. lr'enal da 'Re- •
305$000
Ditas idem ideia ao . 1904, port
S. E. ou 0.-1110 de Janeiro, 4 do março Codig-ó,
publica dos 'Estados .
944:000 .do 1905.—Pelo London and Ripar Plata Bank,
Ditas ihscripções de 3 0 /o, port
Unidos do Etrazil, coa.limited, C. D,
Ditas do Estado de Minas Geraes,;.-.
versão -das penas, fiança, pron.:
de 1:000.$, 5 oh„ port
702$000 Dotal, sub-accountant,
",
1
•

Jorovisorio Adolpho Ubaldino Xavier uma
gietição pedindo a oonVrea.0,0 dos cred wes,
;por se acharem satisfeitas todas as exigenMás legaos, a 'deferi. Em virtude do que
.i). 1S3011 — .3 3 o . presente edital pelo teor do
jual econvoéani-e 03 ore lores da fallencia
Io Fernandes,Pinheira & Comp.,estab decido
, rua D. .Manoel n.2,desta cidade.para se retinirem na sala das audiencias deste juiz ),
rua. dos Inv. :tilos ia. 103. no dia 9 de março
corrente, as ,12 horas da manhã, afim de
•deliberar° n sobr os credit is e, C3È sveri ílado° 3 e approvad is, e depais do offerecidos
ó inventario, balanço e 'exame de livres, assistirem á leitura d3 relatorio do syndico
provisorio, • deliberarem sobre concordata,
si for apresentada a respectiva proposta, ou
formarem contracto de união, elezendo um
ou mais syndicas e uma ca • nmissãa fiscal,
comnosta, da dons membros, arbitrando aos
syndicos, do aio logp, a com:missão a que tenham direito pelo trabalho 'que tiverem com
á liluidação da massa„quo deverá ser feita no
prazo que pelos credores lhes for 'marcado
na dita reunião, ficando citados pelo presente
&Uai os cr'ed ires por titulos ou obrig,açães ao
portador para doposita l -os em poder do syndica proa-is - orlo Ad )(pilo Ubal fino Xavier,
rua de S.P. dro n.59,até dons dias,pelo menos,
antes da reunião dos credores; sob pena, de
Dão serem admittidos a tomar parte nas
discussiies e doliberaçZies . que na reunião
foreni. tomada nem serem attendidas para
o calculo da mal iria ; advirtind i-se que
credores podem comparecer 'por si, SC113 praCuradores ou representantes legaes, na fiSi'ma,
dos arts. 47 e seus paragraphos, da lei n. 859,
do 16 do agosto do 1902,. 0200 a 203 do ragu- lamento n. 4.855, de 2 de junli de 1903, e,
não comparecendo. se -procederá com for
de direito. E, para constar, passaram-se este
o outros de igual teor, que 'serão publicados .pela imprensa e affixados pelo porteiro
43s auditorios, que de assim o haver cumprido lavrará a cornpotente certidão para
ser junta aos autbs: Dado e passado nesta
cidade do Rio ,de Janeiro, Capital cla Republica dos Estados Unidos do Brazil, em - 1 de
março de 1905.Eu,'Antonb Lopos Domingues,
escrivão, o subscrevi.— Julio de Barros Raja
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Scripcão, systenia penitenclarip,
cellulatsa,-ete., por um magis-.
• irado mineiro
.-Aniccionarlo Greographico das Minas do
• Brázil, pelo Dr. Francisco
Ignacio Ferreira
niccionariol3ib1iogra,phico Etrazileiro, con,tendo noticia das obras ó as
blographias de todos os escriptores brazileiros, pelo Dr.
Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, 7 grs. vols.
em 80 •

Diccionario dos ver• bos irregulares, por O
do R
Esboço13bao,"
"raphico
de AbraliãoLincoln,

traducção do capitão de fratata,
• Orozimbo Moniz Barreto

cabulas de La Fontaine, vertidas e annotadas *

pelo barão de Paranaplacaba,
2 grossos volumes em 80
Ci-enera a species, Orchidearum Norarumquas collegit,
descripsit et iéenibus illustra,vit, J. Barbosa Rodrigues, 2 volumes
historia Financeira, e

Orçamentaria do Intpelejo do 13razi1, desde a
sua fundação, precedida de

algums aponamentos ácerca, da
sua independencia, pelo Dr.
Liborato .de Castro Carreira,
1 grosso volume do 796 pags.,
em 80

flistonia dos tres grandes capitães da, antiguidade ( Annibal, Cesar o
Alexandre),pelo Dr .Cesar' Zama.
IlIugonia,nas — Popáias do
Victor Hugo, traduzidas por
poetas bra,zileiros, precedidas
da -Vographia do mestre, por
Mucio Teixeira
y 1.-• o ,g, 31.- aphie clu

Mout San-Francisco,

por Dum. Liais .`
instrucções para o serviço
de prohylaxia especifica da febre ,a,marella.

•

1$000

$300

6$000

Organização judiciaria, comprehendendo os deeretos n. 2.404, de 7 da fevereiro do 1897 e n. 2.579, de 16
de agosto de 1897

Exm. Sr. Ministro da Fazenda
sobre fiscalização das alfandegas,
por Leopoldo Leonel do Alencar.

dos Kriclianás, ethnographia,
archeologia, e geographia, documento 3, vocabulario, etc., por
J. Barbosa Rodrigues

1$000
5$000

3$000

defesas da redacção do Projecto
do Codigo Civil, da Camara dos
Deputados

7$000

Regulamento p.rocessuai da Justiça Sanitaria, decreto n. 5.224, de
30 de maio de 1904
Regulamento Sanitario, decreto n. 1.151, de 5 do
janeiro de 1904
Regulamento das
Companhias de Se10$000

Reforma 3Eleitoral—De-

4$00,

2$0011:
3$00C1,
1$003

ereto n. 1.269, do 15 de novembro de 1901, que reforma a legislação eleitoral e da outras
providencias

Reforma .5 u
do laistricto 11-Poder:ai.

dido de um projecto de lei preliminar, apresentado pelo Dr.
Antonio Coelho Rodrigues

Réplica ao Senado/
Ituy laarhosa sobre as
$500

$30)

•

Prosadores e Poetas
Latinos, polo Dr. Cesar
Zama
15$000 Projecto do !Oodigo
Civil Rrazileiro, prece1$000

n. 3.310, de 14 de outubro do
1887

Relação dos cidadãos
que tomaram parte no Governo s
do Brazil desde o anuo de 1908
4$000
a 1889, por M. A. G
Relatorio apresentado

Pacificação dos* Uri=
chanãs, passado e presente

$301
I$003'

Regulamento de marcas de fabrica, decreto

Mineiro,consolidação alphabotica o chronologica de todas
2$600
as disposições Sobre minas, Compreliende,ndo a legislação antiga
e moderna de Portugal e do
2$000
Brazil, pelo Dr. Francisco Ignaelo Ferreira, 1 grande volume
em 80
Re e ap it ulaçã':o em ordem
alphabetica do decreto n. 181,
de 24 de janeiro de 1890 (casamento civil) e dos demais que se
1$000 'seguiram , acompanhada do
texto da legislação em vigor e
de um formula,rio annota,do de
•6$000
alguns actos relativos ao casamento civil, por Manoel André!
da Rocha .4-

—Leis ns. 1.313 e 1.316, de 30
e 31. dezembro de 1904, que orça
a receita, e fixa a despeza
Republica para • o exercicio do
1905, e dá, outras providencias

uma

decreto n. 3.929, de 20 de teve reiro da 1901

Repertorio Juiidico

adaptação pelo Dr. Ruy Barbosa,
1 grande volume em 80.

2$000

.f

Regulamento para o
100000 consumo do agna, ,dc5$000 ereto n. 5.141, de 27 de' feVe-.reiro de 1904
Regulamento das -Capitanias dos Portos,

Parecer dai Senador
lati* 13arbosa sobre o CoCdigo Civil Brazileiro, 1 gr, vol.
Primeiras Licções de
Cousas, de N. A.Calkins (da.
5$000
40 edição americana), Versão e
3$000

• ''

Regulamento pa,rafis.
CalizaçãO do • consn.,
•
mo, decreto n. 3.569 • de 22:
do março de 1900
Regulamento de, lu :
dustrias e profissõeá
(novo), decreto n. 5.142, de 27
de fevereiro de 1904

Ordenança dos toques
de cometa o clarim,
¡Selo coronel Moreira Cesar
Orçamento cia receita
e despeza para 1002;

'Leis usuaes da Repu• blica, dos 3Estados
Unidos cio Etrazil, pelos
Drs. Tarquinio de Souza, lente
cathedratico da Escola Naval o
da Faculdade Livre de Sciencia,s
Juridicas e Sociaes do Rio de Janeiro, e Caetano Montenegro,
juiz do- Tribunal Civil e Criminal do Districto Federal, .1 gros*.
so volume de 992 .pags

li

pOoo Frederico polin,: official ;baleia
aposentado, da Secretária de
Estrade do Min isterio da Fazenda
(obra indispensavel a todos Os
6$000 funcelonarios publicos e advogados), 25 - gros, vols. em 80,
comprehendendo os anuas de
1865a 1889
Um velame em separado
Marcas de fabrica, decreto n. 1.236, de 24 setembro
do 1904, modifica o de n.
15$000
de 14 de outubro de 1887
Noticia 11-Iistorica, dos serviços, instituições o estabelecimentos do Ministerio da • 'Justiça
000
e Negocies Interiores

Instrxicções paru o
alistamento de eleitores na Republica—
Decreto n. 5.391, de 12 de de. zembro de 1904

•

Manual do empregado)
d.elFazeWclit, por 'Augusto

$500

Março — 1905

—Le; n. 1.338, de 9 de janeiro
de 1905 — Reorganiza a justiça.
local do Districto Federal — e
Decreto is. 5.433, de 16 de ja.neiro de 1905 — Manda oh ervitr
disposições provisorlas para a
execução da lei n. 1.338, da 9
-de janeiro

Marcas do fabrica o
de commercio —Lei nu-

mero 1.236, de 24 de setembro
do 1904—Modifica o decreto numero 8.343. de 14 de outubro de
1387,-Decreto n. 5.424; de 10 de:
ja,nehaa de • 1905eaApprova o regulamento para, a: execução da.
lei n..1.236,e de 24 de setembro
do 1904, solawk marcas 'de fabrica
O de commersio • "

$300

1$500

ros,decroto n. 5072, de 12
de dezembro de 1903

$500

1;50)0

1000
Regulamento das LoLei e Regulamento da
Vida • do Marquez clo
Reforma Ilypotheca,terias, decreto n. 5t107, de 9
1~ba,cenã.'•,(biog:raphia,),
3$000
ria
do janeiro de 1904
$500
poMtonio Augusto de Aguiar
Llcções do Physica,
Regulamento da,
unnallosso volume de 974 pags,
professadas no Lyceu de Artes o
Junta Commercial,
1.5$000
eln,...„; •
Officios, por Francisco Xavier
decreto n. 5.122, de 26 de ja1$000
: ` ‘cções para, as
• de Oliveira Menezes
)1/4 1$000 Insen
noiro de 1901
•
eleições rodei-nes—DeRegulamento do sello,
idei e Regulamento sobre desapropriações por necescre lA n. 5.453, de 6 de feve(de 1900), decreto n. 3.564, de
$500
sidade ou utilidade publica da
22 de janeiro . de 1900 •
$500
reiro de 1905
União e do Districto Federal, deReg ula mento para,
As vendas" superiores a 100$ teem o abaticretos no. 1.021, do 26 de
arrecadação do conmento de 15
fipekoja.
agosto de 1903, e 4,956, de 9 de
' sumo, decreto n. 3.622„ed 26
setembro tio 1003
$500
too do março do 19003k/m99.k
—prensá .Naálonal — 1965
Rio de Janeli'o :- ..1m
4
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