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DIÁRIO OFFICIAL
Audiencia do recepção do Embaixador da Republica
dos Estados Unidos da America
• O Sr. Presidente da Ropublica, acompanhado do Sr. President() do Supremo . Tribunal Federal, das casas civil o militar
da Presidencia, (103 Srs. Ministros do Estado, Chefes do
Estada Maior do Exercito o do da Armada, com os seus respectivos secrotarios o ajudantes do ordens, recebeu hontem, á
1 1/2 hora da tardo, em audioncia s)lomne, no salão de honra
do Palacio Presidencial, o Sr. David E. Thompson, que, a o entregar-lho a Carta do Prosidento Roosovolt, acreditando-o
co no Embaixador Extraordinario o Plenipotenciarlo dos Estados Unidos da, America junto ao Governo da Republica dos
Estados Unidas do Brasil, leu o seguinte discurso :
(Traducção) «Sr. Presidente— Tenho a honra do apresentar a Vossa Excelloncia a Carta pala qual o Presidente dos
Estados Unidos da America me acredita na qualidade de Embaixador Extraordinario o Plenipotenciario junto ao Governo
dos Esçados Unidos do Brasil,
4 Estou incumbido polo Presidente do transmittir a Vossa
Excellencia a expressão dos seus melhores dese!os pela felicidade do Vossa Excellencia o do seu Governo e Pela prosperidade do Povo Brazileirot
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e A mutua confiança o boa vontade dos dons Governos manifestou-se do novo na resolução por ambos tomada do elevarem as suas respectivas LogaMs em Washington e no Rio de
Janeiro á categoria do Embaixadas. A amisado que do longa
data existe entre 03 deus paizes recebou assim uma nova coasagração. P0330 assegurar a Vossa Encliencia que o facto o'
muito agradavol ao meu Governo ó produziu um sentimento do
intensa satisfação em toda a ext oi nsão do meu pais, onde se
conhece a grandeza do Brasil, a habilidade dos SM estadistas e
a respeitabilidade do sou Governo, o onde tidos nós desejamos
ver cada dia estreitar-se mais a °Alisado entre as duas Republicas irmãs.
O meu Governo observa 03111 prazer o grande progresso
que ha nas condiçãos economiena deste pais, o provô que os
molloramentos. em execução e em projecto hão de trazer consideraveis beneficias ao Brasil. ; Os elementos de brilhante
futuro que o Brasil possue são qitasi illimitados e o desejo do
moa Presidente é que o VOS) pais venha a gosar de todos OS
frutos da sua natural grandeza.
of.A
. firmeza de mão com que . foi aqui reprimido o recente
attenta.do contra as libordo.dea publicas e o facto dó estar o
Brasil em paz com tedos os WM3 visinhos são motivo's de grande
prazer para o Meu Presidente, cuja. esperança ii que essa feliz
Situação se Mantenha o -que a paz o a proSperidade roinetà. •
sempre dentro das fronteiras desta esplendida, terra.
4 Nesta oceasião, permitta V, lEx. que do novo ou lho apresento as seguranças da minha particular considoração o
respeito e do prazer que pessoalmento tenho em sor o primeiro
Embaixador acreditado junto ao Governo do Brasil; o peço
-lambem licença para manifostaria minha profunda satisfação
pdo conhecimento que • tenho do V. Ex., Sr. Presidente, doa
chefes da sua administração e do povo brasileiro em geral.
Onde quer que do futuro o destino me calloque, um (les meus
mais ardentes desejos será sempre pela grandeza deste pais o
deste povo hospitaleiro.»
O Sr. Presidente da Republica respondeu.:
4 Sr. Embaixador.
•
Recebo com o mais vivo ,prasee a carta pela qual a
Presidente dos Estados Unidos da America vos acredita na
qualidade do Embaixador Extraordinario o Pienipotonciario
junto ao Governo dos Estados Unidos do Brasil.
(c O accordo a que com tanta solicitude o presteza chegaram
os deus Governos, resolvendo elevar siinultaneamento a Embaixadas as suas antigas Legaçães no Rio do Janeiro e em
Washington, e, C3MO Mito b3M dizeis, mais uma prova do
mutuo apreço e confiança, assim como uma nova affirmação
da amisado, que, jamais interrompida doado a
pendoncia, subsista felizmente entro os dons povos.
Posso assegurar-vos, interpretando fielmente o sentir unanimo des meus concidadãos o a politica tradicional do Governo Brasileiro, • que ha de ser sempre proposito do .Braz)
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mais intimas e importantes as suas rela,ções de amizade it
comrnercio com a nossa grande irmã, do Norte e cem a Europa
crendo procede toda a"nossa
<c Muito grata me foi a escolha da vossa pessoa para
meiro Embaixador dos EstadJi Unidos da .America no Brazil,:,
OvOSSO . zelo e patriotismo e as sympathias que tendes por este
paiz me dão a certeza de que carresmndereis plenamente ã,
confiança do Governo Americano e aos 1103Sos sentimentos dá
aminde. Sandanda-vos agora ao iniciardes a alta missão de que
estaca incumbido. , affirmo que em mim e nos meus Ministros
encontrareis o mais cordial apoio para o seu feliz desempenha,
c peça -s-;aanifesteis ao grande estadista que de novo se acha ã.
frente da VOT3a gloriosa Republica os . votos -que faça, como
todos os Brazileinas, pela sua. ventura pessoal e pela constante.
prosperidade do Governo e do Povo da. Estad Unidos ati •
America.
..
.
Por 'não estar funeci manda o Congressa e acharem-se ausentes Os Presidentes das duas Gamaras, deixaram ellea d2
c o mp areou •
S-ecretaria de Legação Sr. Domicia da Gama, addid,a
ao gabinete d3 Ministra das Relações Exteeiares, servia
de introducter diploma-Uca.
O Erni) dx-Ador foi aeompanhado dos setas secretaries e dointradLlebr criplomatic a, este em grand a uniforme, recebendo
tanta á entrada cama á saluicla d) . Palacio, as honras militares
que lhe eram. devidas. Peestadas pelo 21) batalhão de intata-faria em- primeira uniforme. O claso de E;tada, em que 'foi
coaluzida, era esc:a:tad) por um esquadrão da regimento de cavallaria, Lambem em primeira uniforme,

Toro ;iro supplente, capitão Lama RedilSegunde supplente, Antonio da Rocha ( Pra. ,
g.uos Perera;
•
xedes-;
Aju lauto do procurador, major Luz Fra,nTerceiro suppleute, Frmeisco de Araujo
ci Jeá (.13 Barros.
Lopes Cançado ;
Ajudante da procurador, Antonio Carlos
Maniciplo de Categuaz:cs
Firmian3 Ribeira.
Primeira aupplente, capitão Antonio Augato do Carmo;
Manieipi.) de Coneeiçito doSerro
Segunda suppleate, Benjamin Bonifa.cio de
Primeiro
supplent3, pharmaceutica José
Souza Guerra.;
'Terceira supplente, major Maneei Dias Jgnacio de Araujo Lima ;
Segunda àupplente, Ad.eolato Pacifico de
Lana;
Ajudante da procurador, major João Gua- Oliveira
Terceira supplente,Jeão Alves de Oliveira;
raná de Carvalha CDIV:O.
Ajudante da procurador, Camillo Lenis
.21Ianicipio de Mariana

Por dee .'atos de 13 do co7rente moa
!-Foram declaradas sem effeito os decretos
i- de 23 de julho, 7 de navenfaro e 19 de deOmbra do anno passal°, e 20 de taioreira
Oriclo, que nomearam Joaj Justiniaa) de
Valva. Evaristo de Souza Soa-e>.. Matheits
-Nogueiea. Acayaba, capitb Camilo Candida
íté Lei/is, Antonio Soa os Pimenta e Manoel
Seaundo supplente, capittia José Araujo d3
'osé Gome z, para os 1 ar,aae,s de eupplent.as
cló subitituto (1) juiz federal e ajudante da OIiv 'ira;
Terceira suppl ente, tenente-coronel Viiirocurador da Repubaca no municipio de
Narainl ia, cornarei de Mentes Claros-, e nau- cente Feereira de Suma;
Ajudante, da procunbr, João Bawdem
,nacipios de S. Joã Baptista e Villa. liraJunior.
-filia, todos na secção de Minas Geraes.
•O Foram nomeados supl.:dentam da su'Istituto
.1111micipio de S. J. -1a Baptista
do juiz federal e ajudantee cli peocuradar
Segundo supplente, Sertorio dos Reis Mi-da Republica
ra • da ;
SECÇÃO DE MINAS GEDAES
Ajudante lo pracurad
cermet José Leonado de Meia.
Alunieipio de Leopoldina
ilfaaicipio de Estreita do Sal
sapplente, Francisca cie Cas tro
Rodrigues Campos;
PrC
imeiro
supp!ente, caranel Alexandre, de
Segundo supplente„Reynaldo Matolla de
Melo abeai ;
Miranda; .
Segundo suplente, tenente Elias Theotonio
Terceira supplentá, Marrai de Bastos Baptista
;
,Freire; •
Terceiro supplente, tenente-coronel Vir_Ajudante do procarador, capitão Etnilia giiino
da Motta Leite ;
nisch.
/jAjudante do peocuradar, tenente Tiburcio
Municipio de S • Manoel
Pinto de Andrade.
Primeiro supplente, tenentetcoronel MaManicipio do Parc%
i atio:c1 Campista, de Medeiros; •
.. •
„noir° s4pijaC..01 Frai nci$Ccp Tccjuab
.-Segundo supplente. tenente-coronel Juve-- %I Pinto -de Souza. Franco;•I-

i

I
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Alvar esmeradamente, como o, tem feito até aqui, essa analrate ao preciosa para. elle e de que, por sua parte, os Estados
nulos • da America lhe teem dado provas: em mais- de urna
tircumstancia delicada. Si, como lembra.e3,. a resolução ha
pbuco tomada foi acolhida com intenso regosijo em VOSSO grande
Ila
aiz, corto é ta,mbem que pudestes testemunhar não haver ella
oduzido menor contentamento e applauso em tola a extensãa
dós
c" Estados Unido> da Bra,zil.
a Agradeço mui cordialmente 03 conceitas oTasequioses com
em nome do VOS3 ) Presidente, vos referistes 'aos peagres`Os deste pa.iz, á Nação Brazileira e aos homens que terra tido
At
parte no seu governo. A boa impressão que ao v0330 Preaidente
kmusa a firmeza mais unta vez pravada das 11333as instituições
libferaes, o prazer que sent3 ao ver • que o Brazil continua
sar d , as beneficias da pare 03 VÁS3 do prosperidade que em
-ken nome acabaes da exprimir. são nava.; demanstraçries do OS,L•l'aicci a) e carinhoso interesse que lhe inspiram, par igual, esta
• I et
"i as demais nações da noasa contineate. Tal-abem o GOV31110
:razileira deseja, tão sinceramente calmo o dos Estados Unidos
la Amaciei, que todas progridam em rianeza e poder, correNondendo ÁS espe,ranças dos que conhecem os reei-tesos naturae4
que elas diseiSem. Para isso ba3tará que, por uma nobre
.., . .a. r,
.,:
. - ... {emulação, procurem todas competi;' com o vossa admiravel
Wo na amor á Ordena e á liberdade, na respeit ) á. lei, na Cs Vrito de iniciativa o no ardor cara que sal:e entregar-se Ii,3
firas fecundas da paz-. Praced ando ' assina, entra 'ão cilas em
irai cpntacto mais frequenta umas c ma a> outras pelo desenvolvi);;
Ipento das suas induatria-c e da see commereia ; apeitarãe
f
n-Licla dia mais Oi laço; de confeaternidade que as devem unir
um pensamento do encardia e do cominai. progressO ; fa2ãO
kgm a - America Latina cresça na eatima da mundo o tornarão
i..
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Manicipio de Poros de Caldas

Ajudante do procurador, Alexandre da Silveira Xanda.

•

Manicipio de Babira de Multo Dentro

Primeiro ssipplente„ Dr. Alexandre.le.Carvalho Drumm.ond
Segunda supplente , José Lourenço da, •
Sura;

Terceiro supplente, Francisco de Assis
Drummond ;
Ajudante da procurador, -José Ca,semiro
Deummond.
Malticipio de Santa Luzia do Rio das Velhas

Segundo suppIente , Joaquim FrederiCo
Moreira,
Terceiro supplente, José Silvia° , Teixeira
de
nie
Ajudante procurador, Domingos it9
gales Lima de Ornellas.
Maraicipia de Montes !Claros
•
xePrimeiro supp19te, Ant9i3, Augx01

tlesta-feira
pt.
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•
Segundo_ supplen:te. José Gomes do Carmo
Município de (lixaram/
Filho ;
Primeiro supplon te, Ignacio Peret.o. Lima;
-13iimoiro supplonte, Azaria 3 . Ribeiro de
Terceiro supplento, Lucas Evangelista de
Segundo supplente, Joaquim Nogueira de
Souza;
Albuquerque •
;
Segundo supplente, José Pedro do CarAjudante do procurador, Pompilio Fru- Queiroz
Terceiro supplonte, Gregorio Victorino dos
valho;
etuoso de Souza.
Santos
Terceiro supplente, Normand•) de Oliveira
Município de BenjantiÁ Constant
• Ajudante do procurador, Estevão Pereira
Costa
Primeiro supplente, Zacharias Augusto do Azevedo.
Ajudante do procurador, Firmino (ia Costa Vieira.
Município de Molungic
Pereira.
Segundo supplento, Alfredo Pereira Carnauba;
Primeiro
supplente, Antoni ) José Nanes;
Município de Villa Drazilia
Terceiro suplanto, Antonio Martins de
Segundo supplente, Marcas Barbosa do
Ajudante do procurador, Vicente da Cunha Malte;
Mondonça ;
Terceiro supplente; Joaquim Lopes da
Ajudante do procurador, José Augusto
Rocha
Feijó Demovidos.
Monicipio de Tanuaría
Ajudante do procurador, João Cordeiro
Mignicipio de Pedra Branca
Aindanto do procurador, capitão Salvador
Cavalcante.
Caldos Wagaman.
Primeiro supplente, Ignaci) Mendes RaMunicípio de 8. .Joio de Uraburetama
•
bello ;
2111micipio do Carmo do Paranal&ylka
Primeiro suppl ente, JOrt g Antonio da
Segundo suppleate, José Florencio Moreira
Primeiro supplen,o, Pedro Ilenriques Bou- da Silva ;
Costa ; •
gleux ;
Segundo suppl ente, Benjamin Martiniano
Terceiro supplente, João Francisco do AzeSegundo supplento, Frederico Coelho vedo
de Freitas ;
Unto
Torc :iro supplento, Ant oito Ferreira
Ajudante do procurador, Salviano Vieira.
Terceiro supplonte, Isidro °soldo de OULima ;
Município
de
Canzocint
volva o Silva ;
Ajudante do procurador, José Rodrigues
Ajudante do procurador, Francisco CUPrimeira supplonte, Zeferine Celso do Car- das Chagas.
rubim Vargas.
valho Motta
Manicipio de Entre Rios
Se;gundo supplente, Francisco Plinio CooMunicípio de 8. Sellastiao do Paraíso
Primeiro
suppl ente, Marnede Nelson do
lhe
Segundo supplen te, Metara° Lisboa
Terceiro snpplente, Hiblebro,ndo aliado ; do Aquino
Terceiro suppient), Antonio Missouo de
Segundo suplente, João Evaristo do MesAjud int° do procurador, Julio Cicero MonPadua.
quita
teiro.
Terceiro supplente, Leoncio Co.4t ir do
Munícipio do Carmo do Rio Claro
Município de Trahiry
Mesoulta ;
Primeiro supplento, major Jcsé Astolpho
Ajudante do procurador, Avelino Gomes
Primeiro supplonte, Antero do Oliveira
da Silva Veia;
do Oavoira.
Rola
Segundo supplonte, Arthur Madureira
Segundo supplente, Joaquim Rodrigues
Manicipio de Arneirds
Terceiro supplonte, José Paulino Bueno. Chaves ;
Primeira
Ftsppleato, Loandro Custodio de
Terceiro suppleate, Saturnino Lopes do
Município de S. Domingos do Prata
Oliveica C.13L0
Prado •
Segundo supplente, Manoel Leonardo do
Ajudante do procurador, Miguel Fe..reira
Primeiro suppleno, M.me/ Mar:ins V1Araujo Chave) ;
da Ganha Galgorra.
eira;
Terceiro supplente, Henrique Alves FoiSegundo supplente, Manoel Coelho de
Município de Pacoty
tosa.
Lima;
Muni ipio de Assere:
Primeiro supp/onte, Adivaldo Francisca
Terceiro supplente, João Alves Ferreira,
Sampaio;
Tem 'iro supplonte, Raymundo Elyseu RoSegundo supplente, Manoel Theophilo do drigues
Ajudante do procurador, Josuino Gomes.
Albuquerque
Ajudante do procurador, Greg,orio ThattMunicípio de Varginha
Terceiro supplonte, José Lobato da Sil- ma.turgo do Oliveira. i
Primeiro cupplente, Maneei Joaquim da veira ,•
Município de Acarahis
Silva Bittencourt;
Ajudante do procurador, José Nogueira
Segundo snpplente, .103á Balbino Ribeiro; Sobrinho.
Terceiro supplente, ! Manoel Tavares do
Terceiro supplente, Justo Bonifacio NoJesus,.
Mitnicipio do Pentecoste
gueira.
Ajudante do procurador, Modesto FranPrimeiro supplen te, Francisco Paulino So- cisco Gonçalves.
Municipio do Guarani
brinho;
Município de Canindd
Segundo supplente, tonento-coronel João
Segundo supplante, João da Mota Nunes;
do Passon
Terceiro supplonte, Julio Campos CorTerceiro supri/ente, Pompilio Viriato ;
Terceiro suppIento, Major Annibal PorAjudante do procurador, José Paulino da doiro.
volva Marques.
Silva.
Município de &Write!
SECJÃO DO CEARÁ
ilimicipio de Aracaty
Primeiro supplente; Joaquim Alfredo PiSegundo supplente, Zacharias do Cintra nheiro.
Municipio de Senador Pompeu
SECO DA. BAETA.
Collares ;
Primeiro suppIente, Filmam Fornira do
Ajudante do procurador, Antonio Varella
Manicipio
de Monte Cruzeiro
Magalhães;
da Costa Lima.
Ajudante
do
procurador,
Gonçalo CorbiMunicipio de Viçosa
Município de Pereiro
niano de Mello.
Primeiro supplente, José Joaquim do
Primeiro supplento, Francisco José XaSECÇJX0 Dli GOTAZ
Carvalho ; •
Segundo supplente, Vicente do Espirito vier;
Municipio
de Bonfim
Segundo supplonte, Francisco Rodrigues
Santo Mo.galhaes Filho
Primeiro
supplente,
Joaquim Felix do
da
Silva
;
.Ajudanto do procurador, Luto da Silveira
•Terceiro suppionte, Augusto Ayres do Nas- Souza;
PrOlN.
Segundo supplente, Pedro Rodrigues do
cimento ,•
Município de Varzea Alegre
Ajudante do procu...ad r, CO3E8 Ayros do Moram;
Terceiro supp/ente, Viriato Teixeira de
Segundo suppiente, Ildefonso Correia Lima Nascimento,
França ;
.
Primo ;
Município de Santa (Juiteria
Ajudante do procurador, Joaquim GO1E03
Terceiro, supplente, Gabriel do Moram
Pinto.
Rego ,•
Primeiro supplento, Josino Domingues :
Ajudanto do procurador, Luiz Bezerra
Município de Porto Nacional
Segundo supplente, Florencio Alves de
Costa.
Segundo supp/ento, Denteio Pinheiro LeMesquita ;
••••
.
.• ,
Município de Meruoca
mos;
-• • Terceiro'supplonte, 431S Alve3. do Mesquita
•,
Ajudante do' procurador, DonjaMin 'AlveS
rtriMeire supplente, José Teixeira de AI- Netto ;
* .Ajudante do procurador, Djainaa Catimba. Bandeira.
buquerquo ;
1
•
Muniripio da Lavras

11.
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— Foram nomeados para a guarda naponal
-

Foram transferidos: _
,
Na arma de artilharia, os capite a Soão de
CAPITAL FEDERAL
Siqueira. Menezes„ da L0 bateria da 40 batelho para o corpo db estado-Maior er Anto3° batalhão dá reaervas
nio Augusto- da 'Moraes desta corpo: pasra a
companhia — Alferes, Bento Dias
1° bateria daquele batalhão ;
•
Na arma de cavallaria, 03 capitãaa. Alvaro
de Souza Portugal do 20 esquadro. do 70 reESTADO DO PIAUITY
gimento para o 1° esquadrão do 1O e'CaComarca da Parnahyba
millo-Brandão, do 1° esquadrão do 10° para
02° do, 7° ;
25° batalhão, de infantaria
Na arma de infantaria, os majores Ludgela companhia — Tenente Eduardo Siaines ro Tos da Cruz do 21° hataIhã,o para o 29° e
:de Castro,
.Pedro Carolino Pinto da Alansida, do 290 para
a 210 ; os capitães Antonio- Ferreira do AzeESTADO DA I3AIIIA
: vedo, da 43 companhia do 20° para a 3° do
Comarca_ da Brotas
2i0; João Principe da Silva, da.3° companhia do 270 para a 4a do 20°; Manoel Onofre
35° batalhão da reserva
Munir
da 1° companhia do 100 para
_ Estado-maior —Tenente-coronel comua- a ia doRibeiro;
39° • e Joaquim Cavalcanti de Alba}dardo, Bernardo Dias Lima.
qaerque Dello, da l a companhia do' 39° para
;a 1° do 100,
Comarca da Ala goinhas
77° batalhão de infantaaia •
r 20 companhia — Tenent3, Livino de AmSECRETARIAS DE ESTADO'
aina.
Comarca de Curralinho

97° batalhão: de- 'infantaria,
y Estado-maior — Tenente-coronel cannuan.zi. ante, Ildefons3 José Barrota.
Cainarar

•

da feira dá Sant'Anna

• 438 brigada de infantaria

Coronel commandante, Abdon Alves d
ibreu.
Comarca de, Santo. Ainar0

61° regimento de cavalaria,
- ff Estado-maior —Tenanta-coronel e numa'Unte, o capitão Joaquim MC111034.1 FOILTJC..
a
a (.) Por decreto de 26 de dezembro do anno
proxinao passado foi mandado a,ggreg.ar ao
30 batalhão da reserva, da guarda nacional.
Capital o alferes Aleino José Piras,
1testa
visto nã,o ter sido aproveitada por occasião
s.da organização dada á mesma miliciaa-

Ministerio da Guerra
Por decretos d3 15 do corrente:
Concederam-se:
iko professor da Escola Preparatoela e de
sTactica de Porta Alegre major do quadro
'especial Adolpho Carneiro- da Fontaura o
iaccrescimo de 10. °/0 sabae oa vencimentos
lixados
para agalane cargo, accrescirna que
,
:aera, abonado a contar de 19 de dezembro de
j1904, visto haver completado na vespera
idesas dia 15 anuas de serviço no magisterio;
Ao enfermeiro-mar-da Hospital Militar da:
Bahia J036 Pereira Maciel a graduação- que
pediu de posto de alferes do exarcito, por
contar mais de vinte manos de bons serviços
e estar comprehendido no paragrapho unico
to artigo 49 daregulame.nto Tia baixou com
o decreto ia. 476, de 6 de agosto de 1891
A João Alves da Silva Corra, dispensa do
'lapso de -tempo para. satisfazer a importaneia do sello da patente que lhe confere as
-honras do posto do tenente do exercito, exadida em virtude do decreto de 12 de novembro de. 1904.

Iffinisterio da Justiça e Nego cios
Interiores
Expediente de 13 de março de 1905
DIRECTORIA Do' INTERIOR
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Manoel Simões Lopes, idem. —Idem.
Augusto Pereira da RoClia:
Deferide:
Dirigiu-se . aviso ao director da-Instituto- Na- cionat do Surdos Mudos.
Additamento ao expediente de 1 1 de mane
de 1905
DIRECTORIA DA. JUSTIÇA.

Autorizou-se:
O general commandante da brigada poT.t.
cial a providenciar sobre a baixado- serviço-,
nos termos do art. 187 do regulamento erre
vigor, do soldado Ismael Thomaz da Luz, indemnizando a Fazenda Na.ci mal da que estiver a dever-lhe;
O coronel cammandante superior interina
da guarda nacional no Estado de S. Paulo a
conceder guia de mudança, conforma requereu, para a. capital do mesmo Estado, onda, pretende fixar residencia, ao tenente-coronel
comnundanto do 300 batalhão- de inf artarla
da guarda nacional da comarca de Belém
do Descalvada,no referido Estado, Sebastião.
Ferreira.
— Recom.inendou-se ao: general, commaaadante da Brigada Policial que -providencia
; nasentido de sor declarado pala junta, medica si a molestia. d 3 que soffre o ex-2°'
gent g da mesma brigada,. José Francisco de
:Souza Magalhães', que solicitou reforma, fui
ou não adquirida em serviço.

sr-

Additamento ao expediente de 14 de man,
da 1905

Foi naturalizada brazireira o subdito inglez Ema Taomaa, de profissão inaritima.
Tranamittitase:
•
— Autorizou-s e o director do Archivo PuAo- general commandante superior da
blica Nacional, em referencia ackofileia da 3 guarda nacional desta Capital, para que
dá corrente m Jz, a despender a quantia de mande proceder, com urgencia, ás necas,400$ cora a acanistção daa obrai- constantes sarjas syndicanciaa sobre os factos denunda.prop esta que acompanhou adito officio, ciados, os ar.pais relativos á recla,maçãot
n correndo a despeza por conta da. respectiva apresentada. ao Ministerio da Marinha peto,
consignação orçamentaria—Objectos de ex- commandante do batalhão de infantaria de
pediante, livros, Somali e- enca,darnações- marinha, contra o procedimento que °filei.-~
•do actual exercicio.
e inferiores do 8° batalhão de infantaria:da— Declarou-se ao comi-raias-ui° fiscal' dos Tida- milicia tiveram para com o tilaria
emulas geraes de prepa,ratorios no Estado de •niteiro nacional invalido Euclides d.o Amarar.
S. Paulo, attendendo aa • requerimento de Be- .ramattando á respectiva Secretaria de Estada
nelicto Gianelli e á informação prestada o resulta •lo do inquerita, para ulterior deli-•
pela m'SIDo commissario, haver este minis- b n'ação de-st!. Min isterio ;
terio resolvido parmittir que o requerente
Ao general. commandante superior da
soja novamente chamado -para ó exame de guarda nacional no Eatado do Rio de Janeiro.
Marin.
para que informe, o requerimento em que
Carlos Vieira de Aguiar,. alegando . ter sitia
— Solicitaram-se:
nomeado para o posto de tenente do 63° baDG- Ministeria da Fazenda, afim de que, talhão de infantaria da guarda nacional da
pela Alfunfaga desta Capital sea despacha- comarca de Cabo _Frio, no referido Estado,
do-, livre de di,aiitoa, um voluin3 chegado-da declara que deixou de tomar passe no prazo
Europa, no vapor Carolina, e que contém ap- legal por se ter extraviado -a respectiva papualhos • de physica destinados 1. Escola de tente e pede lhe soja encedhla dispensa
Minas ; .
de lapso de tempo decorrido para aquella
Do Ministeria da Industria, Viação e Obras effeito ;
Publicas, afim de que seja concedido -transAo. 1 0 procurador da Republica na secçãa
porte ao-referida voluma • pela Earada de deste Districto, para que promova o Tia fiar
Ferro Central do Brazil, até á estação de a bem da justiça, os autos do conselho de inOuro Preto;
vestigação a que foi submettido o capitãa
Do mesmo ministerio, atendendo ao pe- do 70 batalhão de infantaria da guarda, nadido da cammissão incumbida pelos alumnos cional desta Capital Alfredo Corra Medina..
da Faculdade de Medicina da Bahia de re— Autorizou-se o general comrhandante
compor a respectiva bibliotheca, ultima- superior da guarda nacional. desta Capital a
mente. incendiada, para que nos Correios da conceder guia de mudança, conformo reRepublica seja concedida livra franquia quereu, para a capital do Estado do Amapostal para os manifestos de aplaudias a- zonas, onde pretende fixar residencia, ao capara as publicações que forem (arredadas á pitão da 1° companhia do 80 batalhão da
mesma faculdade.
mesma milicia Fanstino Itodolpha 01-0111C4k
Requerimentos despachados

Expediente de 15 de março da 1905
DIRECTORIA DA. JUSTIÇA.

João Luiz Esteres, solicitando naturaliza(*) E' publicado agora., por, ter havido
Foram restituldos ao presidente da Junta
;omissão no Mario Oficial de 4 de janeiro ção. Faça reconhecer por tabelliã.a a fir- Coramercial desta Capital os papeis que
ma d. ) requerimento, e sele can estampiLultimo.
acompanikkara o ofdleio n, 904, de 2 Ia anca
lhas fedenaes quatro doa documentos. •
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Joeiro findo, relativos ao recurso, a que foi dos portos do Estado do Maranhão, cabem os.
Dia 16 de março de 1905
dado provimento, interposto pelo syndicato vencimentos do mesmo cargo durante o. peSr.
inspector
da Alfanclega do Rio de Ja,-/
~anal dos productos de lacticinios minei- ríodo de 1 de janeira a 15 d 3 março de 1904,
ros, para archivameato doa sons. estatutos. conforme alteza a respectiva delegacia fis- neiro
N. 120—COMMULtia3-T03, para os devido‘
—Remetterarn-se:
cal, e quedam' portaria de 30 do janeiro findo,
Ao presidente do Estado de Minas Gema, foi nomeado para exercer intorinamento o effeitos, que o Sr. Ministro, tendo presenta
afim dosar tomado na consideração que me- logar de secretario da inspectoria de saudo. o recurso transinittido cone o vosso oficio
recer, o reaucrimento em que Rayriumd.o dos portos do Estado do Ria Grande do Sul o n. 760, de 23 de novembro de 1903„ o interposto por D nuingos Joaatilm da Silva &
.Alves Villela, preso na cadeia do.Uboaaba, Dr. Miguel Fornandes Moreira Junior. .
Comp. da decisão pela qual vos julgaste.%
—Remetteram-se :
pede transferencia do prisão;
Ao general conunandante da brigada poAo Sr. Ministro as actos, provas escriptos incompetente para autorizar a restituição
licial,. para os fins convenientes, a portaria o mais papeis relativos ao concurso reali- de direitos, na importancia de 3:341$025,
concediondo 90 dias de licença, para trata- zada para preenchimento do uma vaga de que de mais pagaram pelas notas de impor-.
mento de sua saloio, ao cabo de esqundra da inspector sanitario; sendo a seguinte a clas- tição. os. 7.255, do maio. 5.380 de junho,
mesma brigada Francisco Josd de Assam- sificação : em primeiro logar o Dr. João 3.730, de julho, tola a daquilo anno e corPedro de Albuqiumpie; em segundo o Dr. respondentes a 1.222 poças de pinho lançaWh;
Ao general commandanto superior da De. Carlos Games Vinda; o era terceiro o Dr. das ao mar polo capitão do navio inglez
King's County. entrado nes:o porto cai 19 do
guarda nacional nesta Capital, para que in- Vieira Romeiro
forme, o requerimento em que o te:lentoAo director geral da contabilidade a canta, dito mez de maio. procedente do Pensacola,
coronel Lida Tommasi pode guia do mis- na importancia de 834333, proveniente do resolveu, por despacho de 23 do fevereiro
dança para a cidade de Petropalis, no Estado aluguel do prodio da rua do Lavradio n. 122, ultimo, proferido em sessão do Coraellio do
do Rio de Janeiro, onde pretendo fixar resi- occupado pela inspectoria do serviço do pau- Fazenda e do accordo com o parecer deste,
dencia;
phylaxia tia ibbra ainasella, em fevereiro negar provimento ao al/udido recurso, visto
não terem os recorrentes satisfeito o que
Ao coronel commandante superior inte- findo
rino da guarda nacional, no Estado do Rio
Ao director do segundo distrieto sanitario exige o art. 70 das Instrucç5 os de 24 de seGrande do Norte, afim de ser informado,, o maritirno duas portarias: S32110 uma revo- tembro de 1901, mandadas observar por essa,
requerimento em, que o capitão José Cabral gando a do 16 de jan&ro findo, pela qual foi inspectooia em portaria n. 55, da mesma
Pereira Fagundes pode guia da mudança •nomeado João dó Souza Lemos para exercer data.
N. 121—Communico-vos, para os devidos
para esta Capital, onde pretende fixar ris- O log.sr dealmnarifo-porteiro do Lazareto
fins, que o Se. Ministro, attendendo ao
aidencia.
de
Tamandare,e
a
outra
a
que
nomeia
Fraunn••n•
ei3ca Martins de Almeida para o referido que ropiereram a 774a 'SI. John Rey
Mining Company, Limited e a Tlie Ouro Preto
Requerimento despachado
co.rgo.
Gold Mines of Brasil, Limited, resolveu, por
—
Germano Cridos do ~invento, soldada
despacho. de 6 do corrente, conceder isenção
da brigada policial, pedindo baixa do serReqicrimentos despachados
de direitos, de accordo com o disposto no
viço, n termos, do art. 137,. do regulamento
§ 36 do art. 2", combinalo com o final do
cai vigor. —Indeferido.
Dia 15 de fevereiro do /904
art. 50 das Preliminares da Tarifa, para o
matri
criam con 3t: nto
incl
US a reta ç o e que
Moreira
Barbosa.—Defertdo.
: Expediente de 15 de março de 1905
as referidas companhias pretendem impor,L. C. Figueira & Comp.—Indeferi:1o.
03111 destino aos seus *trabalhos de miHenrique Joaquim Gançalvos (2^ districto). tar
DIRECTORIA GERAL DE SArDE PrI3LICA
neração.
—Deferido.
N. 122—Communico-vos. para os fins conAntonio Fernandes da Silva (5 0 distrieto). venientes,
Accu saram-se os recebimentos.:
que o Sr. Ministro, attendendo ao
informação,
em
a
—Deferido da accordo
que
requereu
a Soada Anonyme das Mines de
•Ao director do 20 districto sanitario maCosta Pacheco & Comp. (5°. districto). — Mangandse de
Ouro Preto, resolveu, par
ritiino do officio n. 51, de 3 dó corrente •
Concedo GO dias improrooavels.
do 4 do corrente, autorizar o despacha,
Ao inspector de mole dos portos do 'EsCompanhia Saneamento do Rio de Janeiro. acto
livre de direitos, noa termas do § 36 do art. 24
todo do Maranhão. do officio n. 71, de 1 do —Deferido.
cornb:nado com o final do art. 50 das Precorrente;
D. Milita Teixeira Leite.— Certifique-se. liminares
da Tarifa, do material constante
Ao inspector do saloio dos portos do Esda inclusa relação e que a referida compatada do Sergipe do oficio n. 8, do 2 do
nhia pretende importar do Antuerpia pela
coorente ;
POLICIA DO DISTRICTO FEDERAL
vapor allonaão Meias, cora destino aos Cal
Ao inspector de saudo dos portos do Estado da Bahia dos °Oleias n. 100 19, de • Par actos do 10 da corrente, foram. trans- trabalhos de mineraç'ão.
— Sr. inspector da Caixa de Amortização:
27 de fevereiro findo e 6 do corrente,:
feridos: para a 9, circumseripção o 10 supN.24—Para que informeis a respeito, conAo inspector de saude doa portos do Es- plento da 73 circumse.lpç5,o urbana Amando
tado do Rio Orando do Sul dos ()Meios do de Araujo Cintra Vidal Junior, e para a 7e o forme resolveu o Sr. Ministro, por despacho
11 e 22 do fevereiro ultimos o O do cor- 10 supplente da 17° Alvaro de Muniz ; sendo de 20 do mez proximo findo, incluso vos rerente;
nomeados: 10 supplento da 17a o cidad5.o incito o requerimento o mais papeis em que
Ao inspector de saude dos portos d3 Es- João Baptista Rosa e 30 supplente da mesma &mordia() Antonio do Lemas pede provitado de Santa Cotharina da ofilcio• n. 2, do *•circumseripção o tenente Eduardo de Al- dencias no sentido de ser sanada a irregularidade de não se acharem assignadas pelo
1 do corrente ;
meida.
então inspector dessa repartição as cinco
Ao inspector d3 sande dos portos do Esapolicos da divida publica, do sua pooprietado de Maato Grosso dos officios de 12 do
•dado, do os. 12.186 a 12.190. do valor nojaneiro ultimo o do O de fevereiro lindo;
m:nal de 1:000$ cada uma e do emprestimo
Ao director da Estrada do Ferro Centrai
Ministerio da Fazenda
•de 1897.
do Brasil do officio n. 043, da 14 do corN. 25 — Do aceordo com o despacho do
Zante ;
,Directoria do Expediente do Thesouro
Sr. Ministro, de 12 de janeiro ultimo, comAo inspector geral das Obras Publicas do
•
•
munia-vos, para 03 devidos efeitos, qua
Peitoral
cilicio n. 224, de 13 do corrente.
foram depositadas na Theaouraria Geral
— Solicitaram-se providencias
EXPEDIENTE DO SR, DIRECTOR.
deste Thesouro as tres apolicoa da divida.
Do director geral de Obras e Viação da
Municipalidade para que seja vistoriado o. Additamento ao do dia LY de março de 1005 publica da União. do valor nominal do
1:000$ cada urna, do emprostimo de 1895„ de
prodio da rua General Pedra to 36;
Sr. inspector da Alfaie e o
c a do Rio de n3. 02.525 a 62.527, do propriedade do
Do inspector da Aliandega para que te- Janeiro:
Dr. Adalberto de Faria, oferecidas cai ganbam saltida livres de direitos 11 caixas e
de Jos6 Quinina
10 barricas, contendo artigos para loboraN. 119 — ConinlAinica-V03. para 03 fins rantia da responsabilidade
torioa o cimento, destinados a esta. dire- convenientes, que o Se. Ministra; attendenio de Souza Motta,, no lagar do agente do Cortoria geral, vindos de Hamburgo e Autua,- fi solicitação feita peta Prefeitura do Dia- reio da Parola-loa do Sul, Estado do Rio da
pia, nas vapores krinz. Eitel Priedrich e tricto Federal em oficio n. 244, de 14 do Janeiro.
— Sr. director da Casa da Moeda:
corrente, resolveu. por despacho do hoje,
Communieo-vos, para os devidoa
Do presidente do Banco da Republica autorizar-vos a porm;ttir, nos' termos do ' N. 15 —
para que seja demolido o predio da roa art. 30 da lei n. L313; de 30 dezembro effeitoss, que o Sr. Ministro, tendo presente o
ultimo, o despacho, livre de direitos, do-um •oficio da Caixa da Amortização, n. 10„ do 9
General. Caldwell n. 113.
—Communicou-se ao director gera/ da con- relogio vindo de Hamlairgo no vapor alie- de fevereiro proximo findo, resolveu, por
tabilidade que ao Dr. Pra:poisou Joaquim mão Sicilian. e destinado ao embellezaanento despacho do 1.7 do•onesmo mez, autorizar- vos
a providenciar para que sejam impressoa
Ferreira Nina, inspector interino de ando da praça do, Gloria..
•
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nesse estabelecimento, novos ¡dolos em sub"s-tituição das 12 apolicea de . _ o iip`cestimo
'dm 1897, do va,Lor n ominai ilõ 1:900$ Cada
uma, juro de 6„ 0/0 , papel, de- ns. 41.198 a
41,203e 15.303 a 15,303, 15.483, 15.&86 e
•29.178, pertencentes ao espolio de D. Anna
liaria da Silva, de ue d inventarante Ante:mio Manoel Ribeiro Valdozende e que foram
extraviadas.
- Sr. director da, Impron>a Nacional:
N. 18-Afira do que provideaciais a rospeito, reinetto-vos, do acc ordo com o despacho do Se. Ministro, de 2 do corrente, O
incluso telogrammo. do 1 do mesmo mez, em
que o delegado do Th soura em Londres ree/aina, contra, a falta do recebimento da lei
de orçamento e do Mario Official.
-Sr. director da Recebedoria do Rio do
N. 26-Communico-vos, para Os fins c mvinolentos, que o Se. Minis ro resolveu, por
despacho do 15 de fevereiro peoxinn paifado, proferido em sessão do Cons.:lho do
Fazenda o de accordo com o panem' deste,
eegar provimento ao recurso eas-officio inierposto pela Delegacia Fiscal no E8tadO d
Fspirito Santo, de sua dec:são dando provianonto ao que interpoz M. J. da Cunha, no¡gociante estabelecido neota, Capital, á rua do
Rosario n. 11, do acto da Inspoctoria
.Alfandega daqoelle Es'ado, que lho inewz a
.inulta de 1:000$, poe i nfracção do regulaonento dos impostos do consumo e cuja imsportancia foi recolhida aos cofre dessa repartição.
-Sr. presidente do Tribunal de Cont
N. 49 - Remetto-vos, para o> fins convenientes o em obodiencia ao dospacoo do
Sr. Ministro, de 23 do mez peoximo findo, o
talam° processo encaminhado com o officio
da Delegacia Fiscal no Estado do 111:nas Ge*ries, n. 4, de 28 de janeiro ultimo, e relativo ã fiança, ir) valor de 500$, prestada por
José Rosa do Aguiar, em urna c ',denota da
Caixa Economica com o deposito de igual
quantia, para garantia da sua responsabilidade e de seus propost)s no le gar de colleetor das rendas fedemos do municipio de
Araguary, naquelle Estado.
N. 50 - Remetto-vos, para 03 fins convenientes, e em obedieacia ao despacho do Se.
Ministro, de 6 de fevereiro ultimo, o incluso
-processo a que se refere o aviso do Mini>terio da Industela, Viação e Obras Publicas,
"o, 19, de 4 daqualle mez, e relstivo ci fiança
MO valor do 20:000$, prestada por Manoel
José Rollo, em vinte apolices da divida publica do l:000$ cada uma, para garantia da
responsabilidade de Marian o do Oliveira,
• -Guimarães na legar de fiel do pagador da
-Estrada de Ferro Central do Brazil.
N. 51-Satisfazendo a requ:sição constante
de vossos officios ns. 44, de 20 de feveeeiro
-do 1902, e 312, da 20 de novembro do anuo
subsequente, remeto-vos, para os fins convenientes e eia obedienda ao despacho do
Sr. Ministro, do 25 de fevereiro ultimo, a
•,inclusa relação dos responsaveis para com a
Fazenda Federal, Com as respectivas alterações, organizada postoidormente á, que
ovos foi enviada eia 18 de se t embro de
1899.
N. 52 - De aecordo Com O despacho do
Sr. Ministro, de 4 do corrente, remetto-vos,
•para os fins convenientes, o incluso processo
iransmittido com o officio da Delegacia Fia.ca! em S. Paulo, n. 50, do 10 de fevereiro
ultimo e relativo d fiança, no valor de 300$,
prestada por João Schmidt eia urna caderneta da Caixa Economica, do sua propriedade, com o deposito do igual importancia,
para garantia, de sua rosponsabilidado e de
seus propostos no carga de agente do Correio
guto • Amaro, - uaquelle EsVgla -• d u
4,44o.

.
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N. 53- De acemalo com, o despacho do
Sr. Ministro, dá 30 de setembol.o do armo passado, rematto-v'os,' para as. devido effeitas,"
o incluso processo rela.tivo„zi,.- /louça, no valor
de 8O0$,Peeat ida em garantia da responaabilidale do e icrivo da Cdectoria das roa-d is federaes do Angra do.í Reis o Poraty, no
.Estad o do Rio de Janeire,. Antonio Eloy de
Soáa; sendo parte em substituição dá anto•
riorin flf,e peestada par João Evangelista de
Mina e 200$ para reforço, representados por
urna apolice da divida publica do valor
minai do 1:000$ olforecida par Manool
Toisooira da Cunha Junloo, e o excedente por
100$ em dia.eiro com que o responsavel reforça.ea a primitiva fiança.
N. 54 --Remett o-vos, para os fins convi.nientes, em obediencia ao despacho do Sr.
Ministro, de 30 de janeiro ultimo, o incluso
processo rola' ivo 0. fiança, no valor do 330$,
prestada por Pedra Maria do Azaredo, em
uma caderneta da Caixa Economica com o
d posito de igual quantia, para garantia do
sua responsabilidade e de 8 3US proposto no
l igar de agente do Correio da estação de
saturnino Braga.
- Sr. insoertor de Seguros
N. 32- Para que inforrivia a respaito,
conforme determinou o Si'. Ministro, por
d aspada) de 4 do corrente, incluso vos remotto o processo encaminhado Cala o officio
da Delegacia Fiscal no Estado do Ri) Grand.:
do Sul n. 19, d) 20 de janeiro ultimo, o relativo ao levantamento do deposito de
20:000$, em apolices da divida publica,
feito pela The Iranchester Fire Assurance Company para earantia, de suas operações naquelle Estad
N. 33 - Remetto-vos, para os fins convanientes, a inclusa portaria de 2 do cor• ronte, prorogand) por um mez a licença em
cujo g,oso 8 3 ach ; o sub-inspector na 6' eircamscripção, Josa Julio Silveira Martins.
Si'. delegado fiscal na Bahia
N. 20 -Em resposta ao vosso officio numero 147, de 12 da novembro do mino passado, com o qual transmittistes o da alfan(Ioga, de 11 do mesmo non, tratando dal
• questões de classificação de mercadorias,
suscitadas durante Os mezes do setembro e
outubro daquelle anuo, declaro-vos, para os
devidos elfeitos e em obodiencia ao despacho
do Sr. Ministro, da 17 de fevereiro ultimo,
que as mercadorias cujos amostras acompanharam o citado officio e ora vos são davolvidas, comi excepção das meias, por terem-se extraviado na Alflindega, desta Capital, devem ser classificadas de accoado
com a informação junta por cópia,
pela respectiva inspectoeia.
- Sr. delegado fiscal na Espirito Santo
N. 12-Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro, tendo presente
o processo encaminhado com o V0333 OffiCi0
n. 02, do 19 do dezembro ultimo e em que
recorreis e.;-officio de vossa decisão dando
provimento ao recurso interposto Doe J. M.
da Cunha, estabelecido nesta Capital, do
acto da Inspectoria da Alfandega, d asse Estado que lho impoz a malta de 1:000$, mo
haver remettido a diversos negociantes nassa
praça 59 barris de vinho artificial como
natural estrangeiro, resolveu. por dospach
de 15 do fevereiro proximo findo, profelid.
em sessão do Conselho de Fazenda e de
accordo com o parecer deste, negar provimento ao dito recurso ex-offici
- Se. deleaado fiscal em Minas Genes
N. 38-Declaro-vos, para os devidos effeitos, que o Si'. Ministro, tendo presente o
processo transmittido Cem O VOSSO OffICIO
n. 31, de 10 de outubro do anno passado e
em que recorreis da decisão pela- qual man tivestes a da Collectoria das rendas federaes em Lavras, que julgou improcedente
O auto de, infgaçoão d .j refoulamonti) dos ia-

Mu-;o - i9t,0
. .
„
postos de comumo, lavrado pelo agente fiscal Mario 'de , Muino- ó 'Pactua contra JJ5.9
Raphael, estabelecido no distrioto de . S. João Neponanceao, •-roaálveia, por despacho de 15
do fevereiro -v i dro proforido em Seasio
do Conselho do Fazenda e de accordo cena
o parocer dostea "negar provimento ao allua
dido recurso -e:a-officio.
N. 39-Declaro-vos para OS devidos mre,:'
tos, que o Sr. Ministro,
tendo presente
processo tranamittido com o Vosso OlfiCi)
n. 44, do 8 de fevereiro do anuo passado, e
em que recorreis da decisão pela qual rel;ormostos a da collectoria doa rondas liale.siesi
em Rio Proto, que impoz a Francisco Spnelli & Filho, osta,beleeidos e a Santa [lia
de Jacutinga, a malta. de 300$ pela infracoão,
do regulamento dos i mpostos do consumo,
e instante do auto lavrado polo agente fiscal
Alvaro Americano de Almeida Catão, ri:Silvou, por despacho de 1 de fevereiro ultimo,
proferido em sessão do Conselho de Fazenda
e de accord ) com o parecer de s .0, negar provimento ao alludido recurso ex.officio,
N. 40-Para que se possa resolver sobre o
processo enviado com o VO330 officio ro 7, do
23 do. zineiro ultimo, o referente ao refaroo
de fiança do escrivão da collect Iria das rendas fedemos no municipio do Pomba Washington Jaymo Vieira Caldas, recommendevoe da aceordo com o despacho da Sr. Ministro, 'de 23 do mez proximo findo, pres..eis
esclarecimentos a respeito da anterior fiança."
de 500$. cuja approvação não consta na
Direot mia do Contai-lei use deste Thesouro.
- Se. delogad) fiscal no Parã:
N. 51-C mamai° o-vos, para os fins cone
venientes, que o Sr. Ministra, tendo prose it
o recurso encaminhado com o VOSSO Ofil,S)
n. 28, de 5 do abril do anuo passado, e interp isto por Oliveira Souza & Comp., nooedantes nessa no iça, da decisão da In zooctoria da Alfandega dosa) Estado, mandando,
de accded) com 03 par aceres da commisoão
de Tarifa o dos peritos por paste da Fazenda,
na, commissão arb:tral, classificar COM , de
al godão do phantasia,- bordado, aujeito
taxa do 7$ por latilograamma., do art. 473 (i
nota 55a da Tarifa, os tecidos que os recorrentes submetteram a dospacho pel m no,a,
do importação ri, 41.530, do dezembro do
1903, e para os colam pediram classificação
prévia, vos olveu, por despacho de 8 do favoreiro proximo findo, proferido em SW8 j.0 do
Conaelho de Fazenda e do conformidade co 1-1
o parecer doto, tomar conhecimento do a !I
cicio recurso, para o fim da serem cla
coados como bordadas a3 cassas ConifiL:133
das amostras sob lettra A, e do salpicos as
outras.
Ss. delegado fiscal em Pernambuco:
N. 43-Eia resposta ao vosso oficio n. ;01,
do 4 do novembro d ame) passado, 2 o:eatando a conceSaão do credito do 19; loSs;•;ka2
pira pagamento de vantagens que d
competir ao> empregados da Alfandega da
Estado. em lhe° do art. 11 da lei n. 42 il
10 do dezembro de 1890, pelo a-Lamont, ita
renda do exercido de 1903, comparada •
a de 1902, declaro-vos, para os fins conv
niontes e em obediencia, ao despacho do
Sr. Ministro, de 4 do corrente, que, tratand
aquelle artigo exclusivamonte do excesso da.
ronda verificada no exereicio de 1897, não
pôde ser concedido o alludido credito.
N. 44-Devolvendo-vos o incluso pr000ssoi
encaminhado com o vosso officio n. 17, de 10
do foverairo ultimo, e relativo á, fiança prestada polo encarregado da arrecadação das
rendas fodoraes no municipio de Caruard,
nesse Estado, Alexandre Francisco Freira do
Carvalho, recommendo-vos, era obedieacia
ao despacho do Si-. Ministra, do 10 do corrente, quo, providoncieis no sentido do sma
niéneioloO.
lavrado nova . termo' dm" gim
impor ta;iela do' sellõqueToihobrado "devendo

,'i

Sexta-feira d/
vir
essa delegacia, sempre que tratar de pro-COS103 desta natureza, declarar si o respon•sexo! é collector ou encarregado da arreca'dação das rendas federaes..
Sr, delegado fiscal no Rio Grande do
SUL:
N.61—Communico-voa, para os devidos fins,
que o Sr. Ministro, tendo presente o processo encaminhado com o vosso officio n. 227,
de 8 do novembro do armo passado, em que
'recorreis ex-officio da decisão dando provi'mento ao recurso interposto por Cunha Guimarães 8: Comp, do acto da Inspectoria da
Airandega da estiado do Rio Grande 113330
$ por
Estado, que lhes impoz a multa de 500
terem vendido a Alberto Ferreira Saraiva,
estabelecido naquilo, cidade, diversas lati"hdias de morta delia som os devidos senos,
;resolveu, por despacho do 1 de fevereiro
Proximo findo. proferido em sessão ch Con•selha do Fazenda o de accordo com o parecer
• ilesto. negar provimento ao alludido recurso
c.»-officio.
— Sr. delegado fiscal em S. Paulo:
N. 98—Communico-vos, para os devidos afeitos, que o Sr. Ministro, attendendO ao que
requereu a The Western Telegraph Company,
limitai, na petição encaminhada com o
• TO3SO officio n. 30, do 27 de janeiro ultimo,
* resolveu, por despacho de 20 de fevereiro
proximo findo, autorizar-vos a providenciar
para que seja despachado na Alfandega do
Santos, livro de direitos, de accôrdo com a
clausula XX do decreto n. 5.270, de 26 de
abril de 1873, integralmente mantida pela
do do n. 3.307, do 6 de junho do 1899, o
circular n. 22, de 21 do março de 1900, o
•material constante da inclusa relação e que
1‘ referida companhia pretendo importar
com destino ao serviço de sua estação naqiiolla cidade.
N. 90—Doclaro-vo5, para os devidos afeitos, que o Sr. Ministro, tendo presente o
processo transmittido com o officio n. 209,
de 8 de dezembro do 1903, o em que essa delegacia recorro da decisão pela qual manteve
•a da collectoria das rondas federaes em
Franca, que julgou improcodento o auto do
infracção do regulamento do solto, lavrado
pólo agente fiscal Antonio Vieira Barbosa
contra Donato Corbo, estabelecido na mesma,
cidade, resolveu, por despacho de 8 de fevereiro ultimo, proferido em sessão do Conselho de Fazenda o de accôrdo com o parecer
• deste, dar provimento ao' alludido recurso
ex-officio, para o fim de ser imposta ao infractor a multa do 100$, minimo do art. 13
da lei n. 1,144, de 31 de dezembro do 1903.
• ( N. 100 — Communico-vos, para 03 fins
Convenientes, que o Se. Ministro, tendo presente o processo encaminhado com o 'VOSSO
,tiffido n. 352, do 3 de dezembro do anao
passado, e em que recorreis da decisão pela
qual confirmastes a da cffiectoria das
• rendas fodoraes do Campinas, nem Estado,
julgando improcedent3 a denuncia apresentada por Antonio Rodrigues Corrêa contra
.Magulho Luigi, por infracção do rogula•anento annexo ao decreto n. 3.564, de 22 de
janeiro de 1900, resolveu, por despacho da
15 do fevereiro ultimo, proferido em &HÃO
do Conselho de Fazenda e de accôrdo com o
parecer deste, negar provimento ao dito recurso ex-officio.
' N. 101 — Communico-vos, para os fins
convenientes, que o Se. Ministro, tendo prasente o processo encaminhado com o v0.330
'ómcio n. 323, do 25 de outubro da anuo
ximo findo, o em que recorreis da decisão
pela qual confirmastes a do collector das
rendas fedoraes de Nuporanga, nesse Estado,
que julgou improcedente o auto lavrado em
14 de julho do 1903, pelo agente fiscal Au:Uni° Vieira Barbosa, contra Luiz Osti, por
infracção do regulamento doa impostos de
consumo, resolveu, por despacho do 1 de
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fevereiro ultimo, proferido em sessão do
Conselho de Fazenda o de accôrdo CM o
parecer deste, negar provimento ao dito
recurso cx-cifficio.
Requerimento despachado
Francelina, Amalia Severino, pedindo entrega de um titulo de montepio da marinha. — Entregue-se mediante recibo.
• Inspectoria de Seguros
EXPEDIENTE DO SR. INSPECTOR

•Dia 10 de março de 1905
•
Ao director da Imprensa Nacional :
N. 118—Devolvendo, afim de ser conferida,
a conta remettida com o officio n. 130, de
15 do preterito, e pedindo a devolução, com
a possivel brevidade, afim do se: encavado
o balanço do exercido do 1904,
Despacho cm 10 de março de 1903
Anchener und Manchener Feuer Versicherungs Gesellschaft.— A supplicante está habilitada para abrir uma agencia na copilai
do Estado do Rio Grande do Sul, sem dependendo. do licença, não permittindo o regulamento vigente o estabelecimento de duas
agencias no mesmo Estado, nos termos rias
qu eridos.

Ministerio cia Marinha
Por portarias do 16 do corrente:
Foi exonerado Hermonogililo de Voseoucotios do cargo do segundo continuo da Secretaria da Inspecção do Arsenal do Marinha do
Ladario em Matto Grosso ;
Foi nomeado Alberto de Castro para exercer o cargo acima referido:EXPEDIENTE DA PRIMEIRA SECgO

Dia 9 de marco de 1905
Ao Miniaterio da Fazenda rogando providencias afim do que:
Por conta do orçamento do actual exercido, seja habilitada a Contadoria da Marinha com a quantia de 200:000$, constante do
pedido que se lho remotto o que ainda se
torna necossaria para occorrer ao pagamento
do varias despozas durante o corrente mez
(aviso n. 301);
A' Delegacia Fiscal em Porto Alegro seja
concedido o credito de 34160, por conta das
competentes rubricas da orçamento de 1904,
para °ocorrer ao pagamento do soldo o raÇ303 ao marinheiro do 2a classe, invalido,
Pedro Rodrigues (aviso n. 362).— COMMUnicou—se i, Contadoria e a alludida Delegacia
(offieioans. 363 o 364) ;
Reiterando, visto tornar-se urgente, o pagamento dos concertos na usina do gaz do
balizanionto illumine.tivo do Rio Grande do
Sal o nos pharoes do Bujuret, Estreito, Capão
da Marca, Christovão Pereira e Itapsan, o
não haver sido ainda habilitada. a Altandoga
da cidade do Rio Grande CAD os credites
destinados a tal pagamento, na, importando,
de 5760$, quanto d uzina,, e na de 1:104340
quanto aos alludidos pharoes, o pedido feito
nos avisos ns. 2,012 o 2.047, de 21 e 23 de
novembro do anuo passado, e n. 203, de 21
de fevereiro ultimo (aviso n. 365).
— Ao Quartel General da Marinha, communicando que o Sr. Ministro ora autoriza
o Cemtaissarikdo Geral do Arrolado, a mandar
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fornecer ao navio-escola Caravelias 03 ar.)
tigos c mistantes do pedido que veia annexce
ao officio n. 97,4a secção, de 15 do mez proximo passado (oficio n. 355).
— Ao Conunissariado Geral da Armada,:
autorizando a mandar adquirir, afim do serem distribuidos as escolas do aprendizes
marinheires o corpos do marinha, 12 exemplares da—Carta Descriptiva—de Albino Alves Filho o Julio Verdussen, á razão do 30$:
cada exemplar (aviso n. 339). Coinraunicou.se á Contadoria (aviso n. 360).
—Ao Arsenal de Marinha desta Capitol,art
torizando a mandar carregar ao actual 'MJSire da oficina do pyrotechnia Ro.phael Pedro,
de Alcantara, a balança do precisão, coleava .
co:npotentes pes3s, existente naquela officina •
e que está figurando como falta na conta da
fallecid) mostre Joaquim Pereira Barrozo;;
o bem assim para que, na referida conta, se
levem á despeza, 03 mencionados objectos,i
determina que opporttinamente faça remetter á Contadoria da Marinha, CAD O respectivo termo de carga, unia copia da portaria
que baixar em cumprimento do presente
aviso (aviso n. 336). Communic3u-se ti Contadoria (aviso n. 367.)
. .
— A' Delegacia Fiscal no Estado do Pard,
transmittindo as folhas do pagamento dose'
officia.es o praças do encouraçado Floriano.,
relativas ao mez do novembro do annos
findo, o que deixaram do ser recolhidas a •
essa repartição pelo cominissario de 3 3 classe
Edmundo Victor Maciel, por motivo de força
maior (oficiou. 350),
— A' Administração dos Correios do nig
-MetoFdral,siun;evmt
conferida, a conta ( l a via) dos sellos para •
franquia da correapondoncia desta repartição
do que tratou no oficio n. 201, l a secção,
do 17 do fevereiro ultimo (oficio n. 357). — A' Delegacia Fiscal no Estado de São
Paulo, declarando que o credito de 46$20C
tem. por fim occorror ao pagamento da
conta a que se referem o requerimento (1
documentos que so lhe remettem, prove-.
nientes de passagens o transporte de bae
gagens do director do meteorologia, de uni"
sou ajudante e uma praça da armada na
S. Paulo Railway Company, Limited (avise
n. 358),
—A' Capitania do Noto da Paraliyba, determinando, visto haver • o fornecod ir de
mau timon toa á Escola de Aprendizes Marinlisiroa desse Estado, Benevenuto C. do Nascimento, admittido com ) seu SJCIO o cidadão
Aprigio Brazilia,no do Carvalho, passando o
seu estabelecimento commerciaLa girar sob.
a firma de Benevenuto Carlos St Comp., que
providencio no sentido do ser transferido
para esta firma, deado que ella mama as
respectivas obrigaeões, o contracto celebrado
com o supradito fornecedor (aviso n. 364.
—Ao Dr. Francisco Saraphied da Nobrega
agradecendo a c ommunicaçã,o feita a este
Ministerio do haver assumido no dia 19 do
mez proximo passado a administração do
Estado da Parahyba, no impedimento do
respectivo governador Dr. Alvaro Lopes Machado (aviso n, 369).
— Ao governador do Estado do Sergipe,
agradecendo o offereciimento feito a este Ministeria do dons exemplares impressos da
collecção das leis e decretos desse Estado
promulgadas durante o anuo findo (aviso
n. 370).
— Ao general de brigada José de Siqueira
Menezes, agradecendo a communicação feita
a este Minis'.orio de haver assumido, no dia.;
23 do mez proximo passado, o cominando da,
brigada policial do District e„ FM‘exal. (aviscki.
n. 371).
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• 'EXPEDIENTE DA , SEGUNDA SFICçãO
- - Dia 15 de 3naroá • de 3005 .
Ao Supremo Tribunal Militar:
.Declarando que tendo sido mandados addi, eionar, por aviso desta data, ao capitão-tenonto reformado Virtulino de Magalbã is Moreira Sampaio, os poriodos decorridos do 16
de, março de 1876 a 13 do março de 1877 e
do 28 do fevereiro do 1878 a 5 de dezembro
'desse anuo, durante os quaes estudou com
aproveitamento, como alumno paisano, na
antiga Escola de Marinha, fica o seu tempo
de serviço elevado a 2) anuas, 1 mez e
4 dias o que lhe dá direito a percepção do
mais duas quotas, além das com quo fei raformado.—Communicou-se ao Quartel General o Contadoria.
Toansmittindo cópias das. decretos de 8 do
corrente mez, promovendo a 1 0 t ;meato o
1° tenente graduado Mario do Amaral Gama
o a 2° t enente o 20 tenente graduado João
Camila° Martins Filha e graduando em 10
tenente o 20 teneote Oscar do Assis Pacheco
e em 2° tenente o guarda marinha confirmado Oscar Luiz (vos Santos Dias.
• — Ao Q :artel General deolar mio ter sida
deferido o requerimento em que o aluinno
pensionist gratuito do Hospital da Marinha
desta Capital José de Cargueira, Dane° pediu
exoneração do serviço (avisa n. 333).
— A Carta Maritima„ transmittindo o
relatorio apresentado pelo guarda-moinha
confirmado Augusto Victor Barroto e referente á viagem de instrucção por ello feita
mo paquete Porto Alegre do Companhia N1V0
Lloyd Brazileiro, até Montevidéa (afficia n,
337).
--EXPEDIENTE DA TERCEIRA SEC(f1.0

Diu 15 de março de 1905
Ao Quartel General da Marinha, communicando haver fallecido e 11 11 d) correato mez, o capito-tenente hon arado,
1° tenente reformado, Ilaymunda Jos) de
Souza Loba, ajudante da Inspectoria da Arsenal de Marinha do Ladario, segundo telagra,mma recebido da inspectoola do mesma
arsenal na,quella data (oficiou. 28r)._-Nete
s
sontida expediu-se oficia á. Cinta lona da

Ministerio da Guerra
Expediente de 11 de marco de 1005
Ao Sr. Ministro da Fazenda:
Communicando que o Ministerio da Guerra
não se oppiio ao despacho na A' fandaoa do
Rio de Janeiro de 500 caixas com d:ymarnite,
pertencentes a Mayrink Abreu & Comp., e
das explosivos constantes do roquerimento
de John Moor 3 & Comp., que se envia ;
Pedindo providencias para que seja, posta
ã disposição da Reaa,rtiçãa Geral dos Tolographos a quantia de 900$ para pagamento
de 4.000 kilogra,mmas do fio de ferro, destinados á cammissão do linhas telegraphicas
,de Matto Grossa, annullando-se essa quantia
no credito do 100:009$ distribuido á. Delega:sia Fiscal em Matto Grosso, por conta do
•§ 140,
— Ao director geral de engenharia, appro'vando a proposta que faz do capitão do corpo
de engenheiros Ensino do Azeredo para encarregar-se das obras do que necessita o
çawtel do infantaria na capital do Estado
do Maranhão.
—Ao commandante da Escola Preparatoria
A3 de Taetica do Redengo, permittindo aos
£oldados do 20° batalhão de infant iria Antonio Sampaio Xavier e Egydio Lambert,
4uo estão 4 st2 disposição, prestar exames
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vago-a a ge- do aritlimetica e. aluelle. do
•
20 armo de franeez.
—Ao cammandonte •do Collegio Militar:
Mandato lo desligar.- oaalumno Carlos Pacheco de Si Junior conforme pediu o major
Cardos I, :efluo de Si.
POrmittinib iv) alumio Luiz Carneiro
Monteiro pre-star exames da arithnutica, e
geographia.
—Ao intendente geral da guerra, permittind o despacho, na Alfandaga, do Pira, de
clavMas pertancentes a B. Lavy Comp. o
na do Corum'et, de 6.000 cartuch as de propri alado dc Josetti & Nunes Dias.
•
— Ao chefe do Estala Maior da Exercito:
Declarando
Qac o titulo de propried alo do carneiro
eu qaa foi sopalOado o corpo da Marechal
iti tia) Sergio Macod. a da Fontoura, Costallat
deverá sor passado em nome da, esposa do
M.031110 Marechal, convinda que se declare
haver 'sida doai. pela Governo da Republica
Que é transferia, paoa a Escola Preparatua a da T ;coca do Realongo a matricula
do ah: uno da Militar Edgard Duque Estrada.
M.Luda,ndo recolher ao 150 e 330 bata1113e3 do infantaria, OS offic:aes constantes
das rela,ç5es que seroai Atem, exceptuando
unicamente os que não puderem fazei-o por
m itiva de ordem superior ; e substituir nos
ditos corp as talas os offieiaos que 83 afastaram por motivo de malestia o que, em virtude de parecer da junta medica, não mais
p,ssam a cilas voltar.
Per mi tilado :
Ao tenente a arogada ao 7° batalhão de
infantaria .Ari i Olympio Sampaio gozar
no municipio do Cruz Alta a licença de 90
dias que obteve p ara tratamento de saude ;
Aos abrimos da Escola Prepara-toda, e de
Tactica de Porto Alegra Carlos Xisto Pereira, João Ferreira Mendes, Angelo Francisco Natare e ao cabo de esquadra do 250
batalhãa de infantaria Manoel Bornardino
Dutra prosar na dta escala exames vagos,
0.3 datis primeiros de inglez (2° ano )), o
terceiro do dos m'ia de aluado:lha e o ultimo
de arithinetica e desenha linear
A03 soldadas d) Asylo dos lnva,'Idos da
Patria • J35,0 da Silva e Emalai) Mia de
Azevedo, residir na cidade de Itagually.
n) Estado do Rio de Janeiro
Transferindo, na arma de cavallaria,
alferes Arthur de Mello Centena, do 2 0 reoigimonta para o 50 e lesto corpo para aplane
Julio Augusto da Silva.

i :: ,

DirectOria Geral da Industria •
Eepédiertiede':16 de uizcdço de 1905;
fteãetterad-Se Ministório• da Guerra.'
03 orçamentos das despazas exigidas pe/al
collocaçã, de um telephone no edrticio da Es-.1
e da Militar do Brazil o substituiçãa do que!'
exist no gabinete do quartel general dol
com-manda do 4° districto militar; solicita,n-!
do-se-lhe providencias para que seja pasto.
no Ti:esmoo Frderal á disposição da Directo-,
ria Geral dos Telegraphos a quantia di.V•
372,700, em que importam as referidas das-,
pezas.
— Communicau-se ao mesmo ministeMG:
haver a Repartição) Geral dos Telegraphaal
providenciado no sentido de serem a aaati)31
03 HG kil s natros de linha telegrap ir a do'
Estado de M mito Oro :50 canstruidos nas peaximidades da. estaçla denoiniaa, ,h « M3.2*
garida
-

Requerimento despachado
José Carlos do Mallo. pedindo por cortildo a patente pertencente a Joaquim Barliardes da Silva Borboleta, denominada —
Faia., Borboleta. Compareça na 10 secção
dasta Directoria Geral, para prestar welarecimentos.
Directoria Geral de Obras e ViaçãO
Expediente de 10 de março de 1905
Ao chefe da commissIa • canstructora
Avenida Cea trai declarou-se que fie Lna ap-,
prova ias a proposta do accordo amigaverl.
para casão do posso do perdia ri. 121 da;
rua S. J03(5 e as minutas das escripturas c1e•
venda do terrenos marainaas áquella ave--1
nida a D. Francisca Augusta Penaiva, dos
Santos e a Antonio Fernanda; do 3 Santos,
Dociarou-so ao engenheiro fiscal
Estrada ia Ferro Minas e Rb tor sitia ap
prova!1 o pr )C(330 da tomada do contas dá,
mesma estrada rol ativo ao 2° semestre
anuo passado.
;1

—

HISTORIA NATURAL
A. tenacidade da vida, entre
as formigas

TJma natualista americana,. Mlle. A.-M.
Fialde, deu a caleocer ultimamente o resula.
talo do clivaras experieacia,s salino a tonaci- : •
dado da vida co ;r.e ai formigas. Taes experioncias foram WlillOPJ3a3 o variadas, 14 as,
apenas na mcionaroi as principaas.. Eis. poio que Mito. Fielda constatou a
Ministerio da Industria, Viação e meio:imanto,
resoolt a da resisteacia á asphyxia par subme ra). 05s arvomos, porém, que, para ciliObras Publicas
cia deve-se afogar as formigas
om a au a esterilizada ou distill :da; de outro
Directoria Geral da Contabilidade
01)10. fazem-se invasties microbianas, que,.
são, a0,03 tia asphyxia, a causa vordadoioV
Expediente de 15 de março de 1935
da morto na submersão. Mlle. Fialde entko
eliminou esta causa de erro, afogando SIAS
Ao Ministerio da Ra= Ta, foram solicita- formigas e .11 agua distilladaa
dos os seguintes pagamentos
Operando assim, ella verificou que a rosisDa 2 91 —G — 8 ou 1:5973813, ao cambio tencia é malta grande, segundo a especio ou
de 13 23/32, a Balinha) R adelgues Otz Comp., individua.
Em 13 Stenamma fulvum que ficaram
fon :cimanta á Estrada do Ferro Central do
Bra,zil cai na y ambro ultimo (avis) n. 782)
quatro dias debaix) d'agua, 17 vo'taram
Da 2 33 — 3— 7, ou 5803140 ao cambia da vi la e 12 sobreviveram. Do 11 outras for1323/32, a 1-limo iRc Comp., fornaciinanta á migas da mesma espoai°, submorsa,s seis
mesma estrada em outubro ultimo (aviso dias, seis voltaram á, viela mas apenas uma
se restabeleceu. Emlim, de 12 gStena,mmaa
n 783);
ainda, afogadas durante oito dias, seta conseguiram escapar. Vd-se, por ahi, que a3
Requeri»zento despachado
inundaç5o3 não devem ser tão fata,e3 ás forTrajano do Medeiros Sc Comp.—Compa- rai tas. quanto se poderia acreditar.
.M.31:3 Reide operou ainda com seta aCamroçam na priinaira S-.:OçÃo desta directoria,
ponatuspenusylva.nicusa que elle submergiu
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oito dias; quatro reatabaleOam-se "comp'etao
mento. Do uni maio geral, os individuoa
que resistem melhor á submersão sãO OS que
se distinguem por Soa maior talha. Sua
resistencla considerava], sob:estudo comparada á do homem, que não resisto a uma
submersão do 15 minuos, como o mostra a
estatistiea dos postos do gamam° de afogados, em Pariz. A resistencia das formigas
á inanição não é menos notava'. Trata-se
sómente da inanição alimentar, porque a
privaçã.o da agua as mata rapidamente.
Ma.s, si as formigas privadas de alimento
toem agua á sua disposição. podem viver
varies dias. Nas exporiencias do Mello. Fielde, as firmigna foram guardadas em latas
de Potra esterilizadas e que, de quatro em
quatro dias, eram lavadas com alcool, para
impedir o desenvolvimento da bolor. do
cujos insectos cilas poderiam se alimentar;
as latas oram ventiladas o conservadas na
obscuridade ou em luz fraca; unia espon a
saturada de agua dava ás captivao a agua
accessaria.
E' preciso notar qua, de um modo geral,
iião se observam signa as do onfraquecimanto
gradual entro as formigas inanidas: guardam ioda a actividade o toda a força, parece, até o 11 n, cahoin do reponte, em voz
do dsclinarem Ontamente. A raiiatencia é
muito longa em certos casos. D. 30 «Oremato gast 'inadata» 10 sobreviveram durante 10 dias e 1, 18 dias. Em 13 «Campanatas herculanous pintas» 2 viveram 7 dias;
2, 14 dias; 1, 18 dia;; 1, 23 dias; 2, 24 dias; 1,
26 dias e 1, 29 dias.
E' bano notar, para honra batas intslizos
victimas da physialogia, que sua C3114140
não as incitou a extremos, deanto dos qua )8,
outr s animaas, e até o homem, não recuam
110 canibalismo.
Em 9 aStenamma fulmino» a risist meia
variou do 18 a 46 dias. Este ultimo algarismo é muito superior ao que Se obteve paa
o cão, por exemplo, que pôde viver uns 30
dias som como. com a condição da bobar,
segundo J. V. Labordo. Em 8 aCamponatus
ponnsylvanions» a tanacilade vital variou
de 14 a 47 dias. 03 dons individitos, que soffroram 47 dias dejojuin, estavam mais gordoa que seus congenare ' M otoa mais ceio.
Em 10 aFarmica lasiodeo a resistencia variou do 10 a 39 dias. Urna rainha desta osp)ele viveu exactamont o 00 dias e, durante
esta dura prova, dia con i,lanoti sou &nolo
pondo olguna ovos.
Da g Farmica ruam subsericoa ao lado
de una indivilua que reaissia 10 dias, um
outro resistiu 71 dial e oa :roa mais do 110
dias, vivendo ainda no ilin do ;to tempo, no
momento oin que Mile. Fiolh cammunicava
seus resultados. Entre os Camp inatas
Molie Fielde obteve igualmente reaistencias
do 100 dias. Talvez cartas espades esta,am
melhor, que outra:, em estado do resistir ao
jejum ; podia sor o caso para a « F. fu a;
mas é certo Sambem que do um individno a
outro, na mesma, espada, ha differonças cansileravels na aptidão para viver de privaorsaa. Assigno.lemos, amiba, as experionelas
de Mello. Field° sobro a tenacidade da vida
entro ai formigas estropiadas. As mais informantes, seguramonto, são as que dizem
respeito á d3oapitae.b.'0. A cabeça co,tada da
4 Formica tasca» permanece viva durante
um certo tempo : as antennas se agitam
ainda sota horas depois da separadas do
tronco. O facto é interessante ; mas, ovidenmente, não so Oda esperar unia sobreviveiseia, notarei da cabeça : esta não encerra,
quasi, provisões de renova.
O corpo privado da cabeça pôde apresou2 ir uma bobrevivencia n ita,vol. Sem duvida,
elle encerra provisões, mas, o que mais interessa, neste MO, é a actividade do orgaal3M0 decapitado, .1 a indicação do alta grão

de organização dos e.entroa Derv0309 %A:Aves. Charlea Janet citou •uma formiga
que viveu 19 dias som cabeça. Milo. Fielda
observou fadas anitlogoa, vendo uma (Sienammaa viver 10 dias, uma (Formicaa 15
dias, etc., sem cabeça. Do sete aCamponatusa decapitadas, troa viveram cinco dias ;
duas, 21 dias ; uma, 30 dias e uma, 25 dias.
Até o ultimo dia, pouco mais ou m moa, estas
formigas passeavam em Sua prisão, andando da direita e da esquerda. Mlle. Field°
encurtou ainda suas vietimas polo outro lado
do copa, retirando-lhes o abiomen em legar
da calo aga.
Nino Caso a sobrevivencia foi monos longa,
mas é ainda raspei lavei.
As formigas privadas do abdamen não pa,receai dar pela sua mutilação; vão e voem
com) de coatunao, fazendo sua tarefa ocoupando-se das jovens, lutando com as intrusas, fazendo a limpeza do compartimento
etc.
A aolorevivencia varia; pode nãa ser sinão
do cinco dias; Mas foi do 14 dias para uma
rainha, Stenamma». que continuou a comer
como se tudo tom) normal nella.
O apetite, em todo o caso, o era.
E' preciso observar que no conjuncto das
expecionclas do Mita. FieMe, as fonicas e
as obreiras testemunham uma rasistoncia
vital muito superior a dos machos.
(Da La Araturo.)
Senry de brarigny.

SEÇÃO JUDICIARIA

N, 22—Relator, o Sr: desemUrgador
Unia; pacientes, • Eduardo . Gomoso Bailar.
mino da Cunha COrtes e JoseCtotano
—Decisão identioa ai do n. 10.
N. 20—Relator, o Sr. desembargador Ataulpho; paciento, Manoel Pinto, —Decisão
ido:dica á do n. 10.
N. 18—Relator. o Sr. desjmbargador Montenegro; pacienta, Francisco Fran Min de 011voira.—Dociaão identica á do a. 10.
N. 16—Relator, o Sr. desemOaroador Dias
Lima; paciente João Vieira.—Decisão 'dont:loa á do n.
N. 32— Relator, o Sr. desembargador
Ataujoho; paciento, José Buço,— Decisão
identica á do n. 10.
Recursos de habeas-corpus

N. 1—Relator, o Sr. desembargador Pias
Lima; recorrente, Joaquim Alves Martins;
recorrido, o juizo. —Der tia provimento ao
recurso para, reformando o despacho de'
folhas, conceder ao recorrente a ordem de
soltura.
N. 3—Relator, o Sr. desambargador Ataulpho; recorrente, o juizo; to:Corrido. Domingos
Voietttili.—Não tomaram conhecimento dó
remedo por não ter elle Iogas*.
N. 5—itolator o Se. desembargador Dedsworth ; recorrente, o juízo recorrido,.
Jou.° Miguol.- Deeisa,o identica á do n. 3.

NOTICIÁRIO •

Tribunal de Contas—Se33ão extr tordinaria, em 15 de março do 1905 —
Preatdoncia do Sr. director Rad.)! plana Padillia—Representante do Ministe. io Publico,
Clõaoto do .41„pp aliava°
Do. Montei o° do Barros Lima --Ooere.tario,
SESSÃO EXTRAORDINARTA. DA PRIMEITtA
Conto Noves.
CAMARA EM 16 DE MARÇO DE 1903
Presentes os Sr;. director Dr. Viveiros de
Presidencia do Sr. desentScr.gador Espinoda Castro o sub-d 'redoma J. M. da Silva Partilho o Dr. Francisco abobada, no exercido
--Secretario, o Sr. - Dr. Ruam-isto Gon:aga
Interino dos cargos do diroctor, este da
Compareceram 03 Si'.
S desembargadoras le directoria e agulho da 23, foi aberta a,'
Dia s Lima.Dllswoth, Ataulpha, Montenegro
e procurador geral do District°.
P0190Sr. Do. Viveiros de Castro foi aproo
8e331
sentado o aocordão, cii:a redacção ficou
JULGAMENTOS
approvada. lavrado ua processo de tomada
Habcas-corpus
de contas. jatando na sesoão extraordinaria
N. 10 — Relatar. o Sr. desembargador anterior. do dialoga) da armada Dr. Artista.
Montenegro; pacionte, Maxindano Gouçal- Pires do Amarien, considorandoo quito com
'VOS. Não tomaram conhecimento do po- a Fazenda Federal.
— Relatados pelo Sr. stib-director J. M.
dida por não estar devidamente instruido.
N. 12—Relator, o Sr. desembargador Do- da Silva Portilho:
Minist )rio da Fazenda—Avisos:
d itV‘Orth; paciento, Joaquim Josd Lapas.
N. 17, da 18 de fevereiro ultimo. conDacisão ideada.% do n. 10.
N. 14 — Relatar, o Sr. desembargador sultanda sobro a abertura do credito do
Ataulpha; paciento, JOSO Prata Fornira.• - 30:706$233, para occorror ao paoamento do
diffcrença de vencimentos •de apisentadoria
Deciaaa identica á do n. 10.
N. 30 . — Relator, o Sr. desembargador ao bacharel Francisco !geada do Carvalho
Montenegro; pacientes, Romualdo Elcu- Moreira (Barão do Penedo), em virtude da
torto dm Santos, José Caetano Junior, accordão do Supremo Tribunal Federal, de
Bellarmino da Cunha Côrtoa, Manoel Ma- 30 do maio de 1903.-0 tribunal mandou
voltar o processo á 23 siab-directoria, para
chado da Silva, Manoel Fornandaa
Antonio dos Saltos Cordeiro, Joaquim Pe- informar sobre 3 apastilla a que serenarem "
reira Brandão, Emiti° Ick o James William os pareceres.
Na. 19,23 e26, do 21 o . 28 do dito mez o
Bruce.—Docioão identica 8 do n. 10.
N. 28—Relatar, o So dosunbargador Dias 2 do comento, consultando acerca da aberLima; pacientes, Bellarmino da Cunha ~- tura dos credita.; do 22:032ta, destinados ás
tas, Miguel Telles do Menezes, Florimo Fran- dospezas com o custeio o installaçã.o, o :Ia
cis° ) Bezerra, João Claudio da Costa, Ale- do —paosoal— o —material—, da Mesa do
xandre Manoel doa Santos, Antonio da Silva, * andas da Villa de Salinas, balda de TuAlfredo da Silva, Antonio dos Santos Cor- toya, no periodo de manai a dezembro dono
deira, Antonio') Moura, Domingos Lopes da annoo e do 347:554324 e 20:000$. suppleCruz, Constantino Rodrigues, Manoel Collaço montares, o primeiro 4 verba Mesa de
Gonçalves, Manool Alves da Cruz e Jasa Cae- Rendas eCollactoria*—, o b segundo vorba
tano Junior.—Daciaão identica á do n. 10. —Ajudas de misto—, do exercida de 1904.N. 26—Relatar, o Sr. desembargador Do- O tribunal foi de parecer que os credites
dsworth; pacientes, Alzemira .103G da Costa, podem ser legalmente abertos.
Alfrodo Nioolao e Manoal Martiniano da
Informações da 23 1mb-directoria de ConCosta. —D 'sabão identica á, do n. 10.
tabilidade do Thesoura Federal
N. 24—Relator, o Sr. desembargador Do- •Do 5 de dezembro do anno proximo passadoworth; paciente, Miguel Cozar.—Docisão do, sobre a concessã3 11, Delegacia Fiscal do
identica á do n. 10.
• malsino thes)uro no Estado do Maranhão da
aw.GINIP
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_Crédito de 7:362$666, para pagamento, pela
verba 32°, a .D. Hermina Francisca dos Reis
e Silva, de pensiies do meio-seldo e montepio
,não recebidas na periodo de 3 de junho de
1897 a 31 de dezembro do 1902.-O tribunal deixou de registrar a despeza por se
haver liquidado importa,ncia, inferior á que
é devida á parte ;
.
Da 12 e 14, attinentes á concessão dos credites de 401$846 á Delegacia Fiscal no Estado
do Espirito Santo e de 973a630 á no Estado
do Rio Grande do Sul, para pagamento de
dividas de exercicios findos de que são weilo: rei os filhos do falecido telejaphiata da
Repartição Geral dos Talegraphos Francisco
'de Oliveira Guimarães e D. Maria Rebello
da Silva.- O tribunal autorizou o registro
da distribuição dos credites de 404479 e
,,937$254, excluindo as importancias de 479 e
376 róis, demais contempladas na classificação das despezas.
De 2 de fevereiro ultimo, referente á concessão á Delegacia Fiscal no Estado da Parahyba. do credito de 60$, para despezas da
verba 31 a -RePOSIOeS e restituiçties-do exercido do 1904, a que se refere o officio ia. 11
'da mesma delegacia, de 23 de janeiro ul;timo.-0 tribunal fez regis + rax a distribuição do credito na importancia de 49$, excluindo a de 11$, por achar-se prescripta
parte da divida de que se trata ;
De 21 do mesmo mez, 3 e 8 do corrente.
relativas á concessão dos credites de 1:000$,
Delegacia Fiscal do Thesoure Federal no
_Estado de Santa Catherine. e de igual quantia á Delegacia do Maranhão, para despezas
da verba 33, e de 1:257$500 á Delegacia no
Estado do Rio Grande da Norte, idem da
verba 4°, do exercido de 1904.-0 tribunal
s ordenou o registro da distribuição desses
credites.
alinisterio da Marinha
Aviso n. 232, de 17 de fevereiro findo, solicitando o pagamento de 25:263$970, em que
sommam varias .facturas de fornecia:tonteá
;feitos ao Ministerio em 1904.-Havendo
Sido registrada a quantia de 23:540970,
resolveu o tribunal sobre a quantia de 1:723$,
de uma factura de Wilson Sons az Comp.,
: sob n. 3,721, á qual recusou registro, por insufilciencia do saldo da verba 253.
-Relatades pelo Sr. sub-director Dr.Francisco Machado:
Ministerio da Justiça e Negocies Interiores: •
Aviso n. 919, do 14 do corrente, em resposta ao officio do tribunal, n. 42. da mesma
data, e insistindo pela urgencia da abertura
do credito da 600:000$, a que se referiram os
avisos ns. 808 o 864, de 4 e 10 deste mez,
'destinado á reconstrucção da Faculdade de
Medicina da Bahia, em vista do dever que
'cabe ao Governo de providenciar immediatamente, afim de que não permaneça
paralysado um serviço . perfeitamente organizado, e provido com dotação orçamen.aaria para sua manutenção. - O tribunal, attendendo ás ponderaaBes feitas no
supracitado aviso, justificativas da aber•tura do • mencionado credito, foi de parecer
que agora pôde ser elle legalmente aberto,
cri-vi do art. 40, a 3^, do decreto ire 589, de 9
de setembro de 1850; observado, porém, o
•final do art. 25, g 30, do decretou. 2,792, de
20 de outubroede 1877, quanto aos recursos
de que possa dispor o Thesouro Federal para
fazer face lis despezas a que a operação se
, destina. Foi voto vencido o do Sr. Dr. Viveiros de Castro, por entender que a despeza
não é tão urgente que absolutamente não
possa aguardar a votação de credito pelo
• Congresso Nacional, para a sua realização-,
nos termos do a 2° do art. 25 de decreto
• :legislativo n.2.792, de 20 de outubro de 1877.
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- Ordens de pagamento, sobre as quaes
proferiu despacho de registro,- em lb do
correntes o Se. prssidento deste tribunal
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas-Avisos
N. 585, de 22 de fevereiro, pagamento
de 893$292 a Domingos Joaquim da Silva
& Comp.,' de fornecimentos . á Estrada de
Ferro Central do Brazil, no mez de julho do
anuo proximo passado •
N. 584, da mesma data,' idem de 1:391$700
a diversos, idem, idem, nos mezes de outubro e novembro ultimes;
N. 660, de 8 do corrente, idem de 45$480
a Gonçalves, Campos & Comp., idem, idem,
em dezembro ultimo
N. 610, de 28 de fevereiro, idem de 11$304
a diversos. idem, idem, em novembro e dezembro ultimes;
N. 601, de 27 de fevereiro, idem de 191$780
a Bifano, Rocha & Comp., idem, idem, em
outubro ultimo
N. 611, de 23 de fevereiro, idem de 14$160
a Rodrigues & Comp., idem, idem, em novembro ultimo
N. 583, de 22 de fevereiro, idem de 215$726
Socidtd Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro.

de gaz fornecido á Estrada de Ferra Central
do Brazil, no 20 trimestre da esmo proximo
passado
N. 548, de 21 de fevereiro, idem de
3:099$911 a diversos, de fornecimentos á Inspecção Geral de Obras Publicas, de outubro
a dezembro do aúno proximo passado ;
N. 675, de 8 do corrente, idem de 4$819
Socidtd Anonyme du Ga: de Rio de Janeiro de
gaz consumido durante o 4° trimestre do
anno proximo passado. com a iluminação
do edificio onde funcciona a Inspecção das
Obras Publicas ;
N. 678, da mesma data, idem de 4:633$530
á Estrada Ferro Central do Brazil, de carvão
Cardiff fornecido em dezembro ultimo á Estrada de Ferro do Rio do Ouro
N. 671, da Mesma data, idem de 86$400
Domingos Joaquim da .Silva- & Comp., de
fornecimento á Inspecção das Obras Publicas,
em maio do anuo proximo passado ;
N. 677, da mesma data, idem dc 9:940$300
a Pantaleãe do 'Luca, de dormentes fornecidos á Estrada de Ferro do Rio do Ouro,
em novembro e dezembro ultimes
N. 664, da mesma data, idem. de 237$ á
Companhia Novo Lloyd Brazileiro, de passagens concedidas por ordem deste ministerio, em abril, maio e junho do anno praximo passado
N. 662, da mesma data, idem de 281$250
á mesma, idem idern, em abril o maio do
an no proximo passado
N. 667, da mesma data, 'idem de 38$300 a
Luiz Macedo, de objectes fornecidos á Directoria Geral de Estatistica„ em dezembro
ultimo
N. 668, da mesma data, idem de 52$500 á
Imprensa Nacional, de publicação do editaes
da Directoria Geral cie Estatistica, em junho
e dezembro ultimes;
'N. 665, de 8 do corrente, idem d o 135$ á
Companhia Novo Lloyd Brazileiro, de passagens concedidas por ordem deste Ministerio,
em julho do anuo proximo passado ;
N. 603, do 27 de fevereiro, idem de 9$400
á S. Paulo Railway Company, de transportes
concedidos por ordem deste Ministerio, em
outubro ultimo ;
N. 670, de 8 do corrente, idem de
2:150$365, a diversos, de fornecimentos á
Directoria Geral de Estatistice, no 4° trimestre do anno proximo passado ;
N. 612, do 28 do fevereiro, idem de
508$050 a Francisco Alexandre Pinto, do trabalhos executados em 1904 na Estrada de
Ferro Central do Brazil ;
N. 666, do 8 do corrente, idem de 12:500$
á Empreza Viação do Brazil da subvenção
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relativa ás viagens iniciadas nos dias I e 15
de janeiro ultimo e realisadas pelos paquetes* Conselheiro Vianna o Prudente:de Moraes.
- Ministerio da Justiça o Negocies Interiores
Aviso a. 848, de 9 do corrente, pagamento
de 4:203$, das folhas, relativas ao mez dC
fevereiro ultimo, das gratificaçães aos ea •
aminadores, auxiliares e serventes cocar
regados dos exames de praparatorias afia
ctuados no Externato do Gymnasio Nacional:
-Ministerie das RelaaZies Exteriores Avisos ;
N. 48, de 7 de fevereiro, pagamento . de
121$194, a diversos funccionarios da Secretaria de Estado deste Ministerio, de gratificação por substituição, no mez de janeira
ultimo
N. 82, do 2 do corrente, idem de 80$, á,
Repartição Geral dos Tolegrapho a do estabelecimento dos apparelhos telephonicos na
Secretaria de Estado ;
N. 74, de 23 do fevereird, idem do
1:120$, á Marcenaria Brazileira, do fornecimento do moveis para uso da mesma Secretaria.
N. 80, do 2 do corrente, idem do 330, a
A. J. Pereira de Barbed, do fornecimento •
de saccos de panno verde para pastas para
o expediente da referida secretaria.
- Ministerio da Fazenda:
Aviso ri. 14, de 3 deste mez, credito (13 •
3:000$á Delegacia Fiscal no Estado de Pernambuco, para pagamento de gratificaç5ea
aos escripturarios da Alfandega do Rio de Janeiro Joaquim Fernandes da Silva e AnMini. de Souza Castro, pelos serviços que
estão prestando em commissão deste Ministerio na referido Estado,
Officio n. 103 da Delegacia Fiscal em Parte
Alegre, do 8 de julho do 1903, credito do
200$ aquela delegacia, para pagamento de
funeral ou luto que compoto á D. 'lateral
Alio o Ubatuba. em 1895.
Informação da 23 Sub-directoria de Contabilidade do Thesouro Federal, de 12 do fevereiro, pagamento do 5$ á companhia Rio de
Janeiro' CilyJmprovements, de concertos 'em
um lavatorio da Directoria do Expediente,
em dezembro ultimo.
Exercicios findos-Requerimentos:
Da Companhia Cantareira o Via(ão Minai
nense, pagamento de2:180$, de fornecimentos
de agua ao Ministerio da Marinha, noa me- .
ercicios de 1898, 1899 e 1902;
De Manoel Joaquim Machado, idem de
3:061$182, de gratificação a que fez jus coma
professor do Collegio Militar, de 1899 a 190;
'Do tenente Ca,nclido Forjai, idem do 234$,
de diferença de etapa vencida em 1893. • •
-Ministerio da Guerra: •
Aviso n. 319, • de 18 de maio, credita
de 8:857$612 'á Delegacia Fiscal em Matta
Grosso, para pagamento do dividas em ca..
ercicios findos.

Pagadoria do Thesouro Federal - Pagam-se hoje as férias do re-

censeamento e de exames de preparatorios
relativos ao mez de fevereiro findo.

O submarino U.orlixan-Cora.,

munieam de Bizerta que esse submarino •
acabado fazer uma notavel e interessante
experiencia em pleno mar.
Immergido ás G horas da manhã, só voltou
á tona da agua ás 6 horas da tarde, tendo-se
conservado, portanto, doze horas consecuti-,,
vas mergulhado. • A equipagem nada saffresta
com essa longa ima-len-ao e o ma.chinis.,nas
funecinnou per£eitamente durante toda'
manobra.
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MARCAS REGISTRADAS

RENDAS PUBLICAS

Externato do Glirninasio
• Na,ciónal
EXAMES DE SEGUNDA -ÉPOCA

N. 1.421.
Cur41:5-3c Harvey, Lisnited, fabricantes de
exp o ;iv )3, estabelecidoa em 3, Gracechurch
St. Lo idrea, SUCCO33)ros de Charles W. Curtis,
fabrican'm d spolvora, negociand ) sob a firma
de Curtis's 8c Harvey em 74, Lombard St.,
apr isentara a marca acima para ser registrada. A marca consiste mu uma etiqueta
do fôrma quadranrular, tend ) na parto ouet: Harvey, no
peeior 03 palawas
centro duas espingardas cruzadas cana as
palavras Trade d esjuerd:a o Marlt adiroita;
na parte inforior AS louras P, E, o por baixo
do -tas a palavra, Gumpowder. Esta marca
que, serve para distinguir a paleora e outros
praductas da fabricação e commercio doe
depa4tantes é aprasentada em renovação do
re Ostro da marca n. 154, reeistrada em :30
da janeiro do 1890. Rio de Janeiro, 2 do
janeiro do 1035. - Por procuração, Moura
& Wiison. (Sabre uma estampilha do 300
rél.s.)
Apresentada na Secretaria da Junta CM11inwcial da Capital Po loral, d, 1 hora da
tarde de 2 de janeira do 1905.-0 secretario,

ALTANDIOA DO IDO

Renda doe dias 1 a 15 de

março de 1905

Idem do dia 18:
Em papel.. 187:8438238
Em ouro...
55:3554673
••n••nn•n

Em igual periodo de 1904.

Cesar de Oliveira.
Registrada sob n. 1.424,yor detpacito da

Junta Commercial, em sessao do bojo. Pagou
no primeiro exemplar 6$600 de solto por estamenhas; Rio do Janeiro, 13 do março
do 1905.- O secretario. - Casar de OliVeira.
(Ao lado' 0 carimbo da Junta Coime• •
da14.

Segunda-feira, 20 do cortente, ag 11 horas;
da manhã, serão chamaddá para ptovad
de grego e logina aluninee do.
2.970:1148802 esc:Migas
01 anue.
Secretaria do Gymnasie Nacional, 10 do'
março de 1905. - Paulo Tavares, SOOPOn
222:9988911

8.279:1728308

RECEBEDORIA. DO RIO DE JANEIRO

Renda do dia 16 de março de 1905
Interior
14:1248138
Consumos
4:69'8750
1468800
12:000000
1:4858000
1948000

1008000
1:1258000
588s000
4/03000
4:250* 00
1:9305000

Extraordinaria

Deposito
Renda com applicação especial

28:989$550
1:8238250
248000
7248095

Total
Differença para menos

11.1.11.1n1.1

Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral do Sande*
Publica, convido os proprietarios, arrendatarios ou seus procuradores, dos predioe
abaixo mencionados, a comparecerem nesta
directoria geral, dentro do prazo do 10 dias,*
contados desta dataallin de tomaram conhecimento das intimações qud lhes foram feitas
pelo inspector sauitario dá zona em que se
acham situados os referidos predios, sole as
penas da lei:
Rua Senador Pompeu n. 33.
Rua Senador Pompou 0. 35.
Rua da Prainha n. 48,
Rua Augusta n. 12,
Rua Ceará n. 4.
Rua Borges Monteiro n. 9.
Rua D. Clara n. 9.
Rua Tenente Costa n. 44.
Rua D. Clara n. 1.
Rua S. Luiz Gonzaga n. 275,
Rua José Bonifacio a. 11,.
Rua Ceará n. 8.
Rua Ceará n. 10.
Rua Borges Monteiro, esquina da rua'
Niemeyer (terreno).
Rua Dr. Bulhões ns. 45 e 47 (tarrou) no9
fitados).
Rua Anua Barbosa, esquina da rua Graniu,
(torrou';).

Estrada Itararé n. 23.
Durada da Ponha n. 36.
Estrada da Ponha n. 15 e dos contiguos. ,
Rio da Janeiro. Secretaria da Directoria'
933:519$159 Geral
do Saudo Publica, 9 do março do
1:053:7448825 do 1905. - Pelo secretario, Olympio de Xistneyer, cliefo do sução. .
120:2255888

43:8858323
Total
Renda de 1 a 15 de março. " 889:834836
Em igual periodo de 1904

tarjo.
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Fumo
Bebidas
Phosphoros
Calçado
Perfumarias...
Especialidade a
asar de Oliveira.
pharmace a •
R vistrada novamente seb a 1.421, por
tieas
despacao da Junta Commercial, em sessão de
ha,:, Pagou no piem:dr° ex emplar 64;600 do Conser vas
a p r e itampilhas. Rio do Janeira, 27 de Cartas dejogar
..
fevoreiro do 1905. - O s)crotario, Casar de Chapaos
•
Oliveira. (Ao lado estava o carimba da Junta Tecidos
Registro
C ammercial.)

N. 1. 14.
Adrian ) Ita n is Pinto & Irmão estabelecidos oas Villa Nova do Gaya, reina de Portuga raereaantadas n esta Capital por soa basta . procurador o Se. José C instante, voem
apra estar á Moritissima Junta Cammercial
a tivarca acima coitada, adoptada pelos supjp ic-tntos lura die.tineuir o vinho do Porto
d eia fabricação,a qual consiste no seguinte:
, ractangulae em fundo branco com
cá cantas arred.indad xs destacando-se ao centro em tinta preta um dragão com as azas
abortas e °norma lingua p..oveniente, garras
douradas poma:ia: sobra duas insigniae do
fu alo prateado, tendo uma a cruz do Malta
ao centro o outra sete castelles vormelhaa
03 1 11 cinco quinas dourada; na meio sobro
Alibi) branco. Ni parto superior ld-se a palavra « Vinho do Porto » em types pretos e
apú; em cem vormolha s)mbroado de dourad•a os dizeres «Ramos Pinto». Na par ;e inte 'kir em tinta preta o nome Adrian() Ramas
Pinto, seguindo-se uma facha flutuante destacando-se ao centro os dizeres Fornecedores
da Casa Real da qual pende uma conciso"cão. NO3 quatro angulos acham-so medalhas douradas de exposiOce. A roferid
marca poderá ser usada em variegadas 06res o tamanhos nas gaerallas do vinho do
Pato do sua fabricação, afim de bem distinguir e mollior garantir os som direitos do
,priedade e cana:floreio. Sobro uma astarnpilha de 300 raie. Rio do Janeiro, 18 de fevereiro do 1005. -Josd Constante,•
Apresentada na Secretaria da Junta Com
parcial da Capital Federalats 2 horas da tardo
de 18 de fevereiro de 1905.- O secretario,

Dl ;animo .

EDITAES E AVISOS
Internato do Gi-ynana,sio
Nacional

De ordem do Se. Dr. director geral de
Saude Publica, convido os propriotarlos;
arrendatarlos ou seus procuradores da predio abaixo mencionado a comparecerem
nesta directoria geral, dentro do prazo de 1(1
dias, contados desta data, afim do tomarem
conhecimento da intimação que lhes foi feita
pelo inspector eanitario da zona em que se
acha situado o referido predio, sob as penas
da lei :
Rua S. João Baptista n. 49.
Secretaria da Directoria Geral de Saude
Publica, 11 de março de 1905.-Pelo secretario, Olympio de Niemeyer; chefe de secção„.
(6.

De ordem do Si'. Dr. director, faça publico
aos interressados que, na secretaria deste estabelecimento. acha-se aberta a inscripçãopara
os exames do admissão á matricula de qualquer armo do curso, os quaoi serã.o effeetuados na primeira quinzena de abril prostra°,
devendo os requerimentos vir instruidos com
certidão de idade e attoetado da vaccina e de
que não sorro do moio :tia contagiosa.
De ordem do Sr. Dr. director geral de
Secretaria do Internato do Gymna,sio Na- Saude
Publica, convido os proprietarios, arcional, 16 do março do 1905.-Pelo secreta- rendatarios,
ou seus procuradores, doa pra.
rio, Salathiel Firmino Gonçalves.
dias abaixo mencionados a comparecerem
nesta directoria geral, dentro do prazo do 10,
contados desta data, afim de tomarem
Segunda-foira, 20 do corrente, ás 10 horas dias,
conhecimento das intimações que lhes foram.
da manhã, ser5,o chamados para prestar feitas
inspector sanitario da zona 0%,
azamos escriptos os alumnos d3 1 9, 20, 30 e que sepelo
acham situadas 03 referidos precitos,'
40 senos, das seguintes disciplinas: francez e sob as penas
da lei:
desenho do 1 0 ; inglez, francez e arithmetica
Rua Vinte e Quatro de Maio n. 22.
do 20 ; inglez, trame= o geograptda do 30 ;
Rua do Costa Lobo n. 42 (barracão).
inglez e desenho do 40 anuo.
•
Secretaria da Directoria Geral de Saude
Secretaria do Internato do Gymnado Nacio- Publica, Rio de Janeiro, 15 de mar(?) do
nal, 16- de man) de 1905.-Pelo secretario, 1905.-Polo secretario, Olympic) de Igientsyer,.
Firmino Gonçalves» . ' _ l• • chefe. dó todo.
S.a/atida
•,) 1
111.M.Me
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:Directoria, Geral de Saude
Publica
INFRA.cOES DO REGULAMENTO SANITAitio

•Foram intimados a satisfazer nesta dire'atonia geral, dentro do prazo de cinco dias,
às multas que lhes foram impostas ou, findo
esse prazo, se verem processar, de accordo
-com o regulamento em vigor:
' Pela 2a delegacia de saude:
.Alberto Predial, residente á rua da Quitanda n, 107, proprietario do predio da rua
Tavares Bastos n. 28, multado em 200aa por
ter violado o inteedieto affixado no referido
predio de sua propriedade, alugando-o e
fazendo-o habitar em seguida, infringindo
assim o art. 308 do citado regulamento.
Pela 6a delegacia de saucle
' O visconde de Cardoso da Silva, residente
rua do Areal n. 11, multado em 125$,
por ter deixado de cumprir o termada ineimação n. 13.660, para melhoramentos no
predio de sua propriedade á rua do Areal
n. A 11, infringindo o § 2° do referido regulamento.
Pela 9a delegacia de saude
Manoel Albina Pereira, res:dente á rua
Pre idente Barroso n. 55, multado em
125$, por ter alugado os predios de sua propriedade á rua -Capitulino ns. 1.A. e 1.B,
sem ter communieado á respectiva delegacia
de saudo, infringindo a lettra a do art. 87
do regulamento sanitario.
Secreta a da Directoria Geral de Saude
'Publica, 17 de março de 1905.-0 secretario, Dr. .7. Pedroso.

Tribunal de Coanta,s
Pelo presente edital é intimado o exagente do Correio de S. João de Souza, no
Estado da Parallyba, Raymundo Nogueira
Pinheiro, pára, no prazo • de 30 dias, contatados da publicação deste, recolher aos cofres publicos a quantia de 20$, alcance
apurado no processo de tomada de suas contas, relativo ao periodo do 1 de agosto de
1900 a 1 de setembro de 1901, a cujo pagamento o condemnou este tribunal, por
accordão de 3 do corrente mez.
Terceira Sub-directoria do Tribunal de
Contas, 17 de fevereiro 'de 1905.-0 subdirector interino, Pedro Gurriti Pessoa, (•
Tribunal do Contas
Polo presente edital é intima-lo o ex-coTlector interino das rendas federaes no municipio do aluzaanbinh a no Estado de Minas
Gemes, José • Maximiano Villas-Boas da
Gama, para, no prazo de 30 dias, contados
da publicação de;ste, recolher aos cofres
publicos a quantia de . 1:030$538 e mais 03
juros de 9 % pela mapa, accrescidos e contados sobre a irnportancia de 657$388, provenieno do alcance apurado no processo de
tomadas de suas contas, relatiVo ao penedo
de 1 dejalho de 1895 a 2 de maio de 1897, a
cujo pagamento o condemneu este tribunal,
por accordão de 3 do corrente mez.
Terceira Sub-directoria do Tribunal de
contas, 17 de fevereiro de 1905.-0 subCirector interino, Pedro Gurriti Pessoa.
(.

13riga,-(1a, Policial da Capital Directoria, das Itenclas Pu.
Federal
blica,s do Thesouro Federal
O conselho administrativo receberá no
dia 21 do corrente, ás 11 horas da manhã, A FORAMENTO po Tartaaero DE MARINHAS,
propostas em duplicata o fechadas (sendo
ONDE ESTÁ EDIFICADO O PREDIO N. 155 DA
urna selada) para a fornecimento cio arreiaRIJA. VISCONDE DO RIO BRANCO. EM NITHE menti) durante o corrente anno, a saber:
rtoY, REQUERIDO PELA. FIRMA RIODADES
Para montaria do officiaes, sellins, com& cru%
pletos (preço por peça.)
••
Para montaria de praças,sellins completos
Por esta directoria s3 declara que, tendo
(preço por peça.)
sido concedido aos Srs.. Riodados ac Cruz o
No arrolamento para montaria cio officiaes, aforamento do terreno de marinhas onde
•
deverá ter colares e para praças, bolsa com está edificado o preclio o. 153 da rua Vis• espoliada para munição.
conde do Rio Branco, em Nitheroy, são conOs concurrentes deverão enviar até a yes- vidados tolos os confrontantes e demais in, pera, requerimento dirigida ao cominando teressados a vir nesta directoria apresentar,
da brigada, pedindo para serem admitta dentro do prazo de 30 dias contados da
dos, jun t ando ao mesmo o respectivo bilhete data do presente edital, OS doc
umentos ou
de imposto, do ultimo semestre.
provas, que po3SUirem, contrario3 ao mesmo
Até ás 3 horas da tardedo dia anterior ao aforamento, findo o qual prazo não se attenda concurrencia deverão depositar na conta- dará a reclamação alguma.
doria da brigada a quantia de 500$, para
Directoria das Rendas Publicas, 16 de
.garantia de suas propostas, sem o que não março de 1905.—Antonio P. Cardoso de Meserão acceitas.
(•
nezes e Souza, director interino.
Na assistOncia do material encontrarão os
concurrento3 qualquer e:clarecimento a
respeito.
-. Quartel á rua Evaristo da Veiga, 16 de Alfanclega, do liZio do Janeiro
março de 1905. — Manoel Pereira de Souza,
EDITAL DE PRAÇA N. 14
(•
major assistente.
•
Pela inspectoria da Atfandega do Rio de
Janeiro se faz publico que, ás portas dos armazens abaixo, no dia 8 de abril de 1905,
Tribunal de Contas
ao meio-dia, Se hão de arrematar, livres
Pelo presente edital é intimado o ex-al- de direitos e no estad) em que Se acharem,
moxarife do extineto Arsenal de Marinha do as mercadorias Seguintes:
Estado de Pernambuco Sobastião José BeARMAZEM N. 10
zerra Cavalcante, para, no prazo de 30 dias,
Lote n, 1
contados da publicação deste, .recollier aos
cofres publicos a quantia de 891$090, alcance
FP: 1 barrica n. 31, vasia,
apurado no proce.sso de tomada de suas conPMG: 1 barrir, idem; Vindos de Bordos no
tas relativo ao exercido de 1898, a cujo pa- vapor illagellan. descarregados em. 30 de
gamento o condemnou esto tribunal, por setembro de 1903.
aecordão de 3 do corrente mez.
Lote n. 2
Terceira Sub-directoria do Tribunal de
•Contas, 17 de fevereiro de 1905. — O suladiEL&C: 1 caixa n. 1.000. contendo amostra
' reator interino, Pedro Gurriti Pessoa..
de ,aarrua, miaeaal pe:auclo 1 kilo ; viada, cI
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Hamburgo no vapor S. Pauto, descarrega
em 451e maio de 1903.
AV a, 1 dita n. 6, contendo 20 kilos dee •
livros para leitora; vinda do Liverpool
vapor Byron, descarregada em 24 de novena.*
bro de 1902,
Lote n. 3

•

JDS,C—Santos : 1 caixa contendo 10.350
grammas de sardinhas em conserva ; • vinda
de Hamburgo no vapor Persia, descarregacU
em 16 de dezembro da 1902, .
Lote n. 4

RB: 8 caixas no. 65/72, contendo verniz.
não especificado, em latas, pesando bruta
270 kilos; vindas do .Marselha no vapor
Poiton, descarregadas em 1 de fevereiro de.
1904,
Lote:n. 5

L: 1 caixa contendo azeite de Oliveira. eni
latas, peando bruto 48 leitos; vinda do Hamburgo no vapor Meeltlemburg, desearregada,
em 1 de fevereiro de 1904.
Lote et, O
BS: 1 caixa n. 254; contendo estampas não
especificadas, pesando bruto 33 kilos ; vinda
do Bardéos no vapor Cordiltdre, descarregado
em 17 de janeiro do 1904.

Lote n. 7
TO-102: 1 caixa, contendo uma lata cont
oieo animal para lubrificação, pesando brutit
42 kilos ; vinda de Bordéos no vapor Cordillére, descarregada era 17 de janeiro da

1904.

ARMAZEM N.

Lote n. 8

11

DJAC: 10 caixas, contendo azeite doce ah'',
latas, pesando bruto 226 Mios ; vindas da
Ilavre no vapor Corsiect, descarregadas era
30 de dezembro de 1902.
Lote n, 9
VOV: 1 caixa, contendo vinho até 24 grama
pesando bruto 5 kilos ; vinda do Havre no.
vapor Paranaguá, descarregada em 23 de janeiro de 1903.
Lote n. 10

AVC: 4 caixas ns. 2 e 5, contendo • lã
frouxa para bordar, pesando 542 kilos ,; vindas de Hamburgo no vapor Betgrano, deseara
regadas em 23 de março de 1903.
Lote n. //

ESC: 1 caixa n. 4.914, contendo papel ora
dinario para embrulho, pesando bruta 1/.
Mios ; barbante de linho, pesando bruto
270 graminas ; vinda de Hamburgo na vapoa
Pernambuco, descarregada em 12 de janeira
de 1003.
fwte n. 12
Me: 1 reaixa n. 3.233, contendo imana,
quedos não especificados, pesando bruto 145
kilos ; carteiras de couro sem aros, pesando
bruto 3 kilas ; caixas de papelão vasias, .
pesando bruto 3 kilos '• vinda de Hamburgo
no vapor Petropolis, descarregada em 9 da
maio de 1903.
Lote n. 13
J.M,C:• 10 encapados ris, 112/21, contenda
estoiras para forrar soalhos de carros, pesando liquido 306 leitos; vindos da Hamburgo
no vapor Corrientes, descarregados em 4 de
novembro do 1904.
Lote n„ 14
E.S. : 10 caixas no. 9.064/73, contenda
cognac em garrafas, pesando bruto 108 leitos, •
vindas de Bordéos no vapor Atlantique, descarregadas em 1 de dezembro de 1901.
Lote si. 15

LDBF : 1 caixa, contendo 69 panos de sapatinhos simples de algodão para crianças,
203 pares de sapatinhos do pellica até
22 centimetros ; vinda de Hamburgo no
vapor Corrientes, descarregado.. cal 31 de
membro de 1903,
Lote ti. 16

AOT: 1 caixa n. 172, contendo sabão em,
pó, pesand o bruto 106 kilos; vinda do Havre
no vapor' Corsiea, descarregada em 7 de eum
•
tubo act 1903,
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Lote n. 17
Pucicirppert & Comp.: 1 caixa, contendo
,garratias de vidro ordinario, escuro, pesando
40 kilos; vinda de Hamburgo no vapor Petropolis, descarregada em 10 de Julho de
1903.
Lote n. 19
CL: 1 caixa n. 9.239, con tendo obra de
forra batido, pintado, posando bruto 120
,kilos.
Idem: 41 ditas, sendo 26 com obras de folha de Flandres, em laminas, pintadas, simples. pesando liquido 2.782 kilos e 15 coa'tendo folha de Flandres, simples, pesando
liquido 1.650 kilos; vindas de Hamburgo no
;vapor P. Walclemar, descarregadas em 26 de
agosto de 1903.
Lote si. 19
Sem marca: 1 caixa, contendo sardinhas

em conserva, posando com as latas 31 kilos;
vinda de Hamburgo no vapor Cordoba, doscarregada em 5 do junho do 1903.
Lote n. 20

ABC: 50 caixas ns. 8.389/438, contendo
-cognac em garrafas, pesando bruto 1.009 kilos; vindas de Bordéos no vapor Amazonas,
descarregadas em 25 do abril do 1903.
AVISO

No dia do leilão, 03 objectos que toem de

ser arrematados ou suas amostras estarão
disposição dos Srs. pretendentes que quinarem examinar, bastando para isso dirigirem-se, antes do leilão, ao fiel do aranuem .
Lavrado o termo de arrematação, outragarão o signal de 20 0/e em dinheiro, reoe'tende deste um . conhecimento extrakido de
talão.
Todo o despacho de arrematação será pago
em papel.
Altandega do Rio de Janeiro. 16 de março
de 1905.— Pelo inspector, Francisco Manoel
Pernandes, ajudante.
3511niseterio do Marinha
Estados Unidos do Brada
ILEPARTIÇIO DA CARTA MAILITIIM.

Aviso aos navegantes il. 10

Estado da Bahia—Boia recollocada
Aviso aos navegantes que foi recollocada
em sua verdadeira posição a bola verde que
assignala o casco do Geamania, na Bahia de
Todos os Santos, e que havia garrado, conformo aviso desta repartição, n. 9, de 8 do
corrente.
Posição da bola:
Pharol de S. Marcello... 20° S W
Igreja do Monte Serrat... 16° 8 E
Directoria de Hydrographia, 15 do março
do 1905. —Olho» Bulha°, director.
(.

Clommissa,riado Geral da,
Armada
COSTURAS

Esta repartição distribue costuras, no dia
18 do corrente, ás senhoras matriculadas
sob os na. 141 a 150 das terceira e quarta
categorias.
Commissariodo Geral da Armada, 16 de
março de 1903.-0 secretario, Pedro Nunes

Corrêa de 34.

11nn•11

Hospital de Marinha

De ordem do Sr. contra almirante graduado Dr. director do Hospital de Marinha,
convido os candidatos insoriptos para uma
vaga do escrevente a comparecerem ao
Quarts1 General do Marinha, na Inspeetoria
de Saude Naval, na sextarteira,17 da corrente. ás 11 horas.
Hospital do Marinha, 15 do março de
1905. — O tenente almoxarifa, Gentil de
Alencar4

DAM e Francisco Casemiro Alberto da Costa,;
EDITAM .
assuidor das cautelas as. 2 a 10,:
Vara
Primeira
Commereial' como
de 1.1i acções cada cautela, da mesma'
e do valor de 100$ cada acção nó
De convoca* de credores da fallencia da firma companhia
portador, que, de aecordo com o art. 70 dos
Aguiar Pereira Comp., estabelecida 4r545 estatutos
da referida Companhia Ferro Cama
dos Ourives si. 177, para reunirem-se na Carioca, ora
juntos como documento n. 1, e
sala das audiencias deste Juizo, ct rua dos na conformidade
do convite feito aos &mioInvalidas n. 108, no dia 31 da março cor- nistas pela ex-directora,
pelo
rente, ds 2 horas da tarde, para o fim de Dr. Arthur Aivim, comorepresentada
e Dr.
elegerem um ou mais sy~,s definitivos, Frederico Augusto Liberalli,presidente,
como secretario,
que liquidem os bens da massa, na fdrma e publicado na imprensa (documento
n. 2),
abaixo
para se reunirem em assembléa geral offlO Dr. Pedro de Minutara Nabuco de liaria no dia 28 de fevereiro do corrente sano,
Abreu, juiz da la vara commercial, - desta os aupplicantes, 10 dias ante de effectuar-se
cidade do Rio de Janeiro :
a referida assembléa, depositaram as cauPelo presente edital convocam-se os cre- telas de acções ao portador, da mesma comdoras da &Remia da firma Aguiar Pereira panhia, acima enumeradas, no escriptorlo
& Comp., estabelecida á rua dos Ourives respectivo, rua de Riachuelo n. 117, como
n. 177, para reunirem-se na sala das au- provam os documentos soba. 3 a 11.Acontece,
diencias deste juizo, no dia 31 de março cor- porilm, que, realizada aquella assembléa gerente, ás 2 horas da tarde, á rua dos Invall- ral ordinaria, no dia e Sacai designados sacoudos is. 108, para o fim de elegerem um ou vocação (documento n. 12), e procurando os
mais syndicos definitivos que liquidem os supplicanta, após a reunião, retirar as suas
bens da massa ; sendo que os credores po- já referidas cautelas de acções ao portador,
dem ser representados por procuração e um it vista dos recibos que exhibiram e aqui
sia procurador poder& representar um ou juntos, (documentos na. 3 a 11) lhes foi declamais credores,sob pena de á revelia se proce- rado no escriptorio da companhia que as
der COMO for de direito. E para constar pas- ditas cautelas -haviam desa,pparecido do cosaram-se o presente edital e mais deus de fre em que tinham sido depositadas, facto
Igual t sor, que serão publicados e afanadas °ocorrido quando ainda o dito cofre se achava
na fôrma da lei. Dado e passado nesta 451- sob a responsabilidade dos referidos ex-diredado do Rio de Janeiro, aos 14 de março de ctores Dr. Arthur Alvim e Dr. Frederico
de 1903. E ou, Francisco de Boda de Almeida Auxusto Liberalil, os quaes não o haviam até
Corte Real, escrivão, o subscrevi.—Podro de entao entregue d, nOVII directeria,. eleita na
Alcantara Nabuco de Abreu.
alludida assembléa geral ordinana de 28 de
ibvereiro ultimo. E' evidente, portanto, que
De citapflo, com o prazo de um asno, aos ter- os supplicantes estão desapossados das refeceiros interessado* da Companhia Ferro Car- ridas cautelas de acoties ao portador, de que
ril Carioca, para falarem aos termos de são proprietarioa, por motivo estranho &
uma acçao de reivindicaçao, a requerimento sua vontade cã disposição da lei,e que houve,
de .lodo Francisco de Ledo Castro a outros, no caso,recusade restituição daquel les titules,
cabendo a respectiva responsabilidade direna fdrma abaixo
ctamente aos alludidos ex-directores da comO Dr. Pedro de Atontara Nabuco de panhia Dr. Arthur Atoam e Dr. Frederico
Abreu, juiz do direito da 1* vara com- Augusto Libsraili, os quaes, C3M0 adminismorcial desta, cidade do Rio de Janei- tradores; que eram eatão,respondem pessoalmente pelo deposito daquellas tisulos. E
ro, etc.:
Faz saber aos que o presente edital virem para obterem novos titules e impedirem que
que, por este juizo e cartorio -do escrivão que a outrem sejam pagos o capital e os respeeste subscrevo, 83 processam os autos de uma ctivos rendimentos, tudo nos termos do
acção de reivindicação, a qual foi iniciada decreto n. 149 B, de 20 de julho de 1893,
peia petição do tear seguinte: —(Exm. Sr. propõem os supplicantes a presente acção,
Dr. juiz de direito do commercio—Dizem requerendo a intimação: a) da actual direJoão Francisco de Leão Castro, por si, como ctoria da Companhia Ferro Carril Carioca"
possuidor da, cautela n. 16, de 400 anões ao pessoa de seus directores commendador Odeportador, da Companhia Ferro Carril Carioca, rico José da Costa e Dr. Joaquim Egas Munia
do valor do 100$ cada uma, e pela Compa- Barreto do Aragão, para que não panhia Edificadora, como possuidora das cau- gue o capital nem os juros ou dividendos dos
telas na. 22 e 23, cada uma de 100 acções ao titulos alludidos ; ó) do presidente da Ca.portador, da mesma Companhia Ferro Carril mana Syndical de Corretores para que tatu
Carioca, do valor de 100$ cada acção; Mario titulas não :sejam admittidm em negociações
'glacio Guimarães, possuidor da cautela na praça ; c) dos ex-directores Dr. Arthur
n. 25, do 100 acções ao portador, do valor Alvim e Dr. Frederico Angusto Liberalli,
de 100$ cada uma, da mos na companhia; responsaveis polo deposito ; e d) por editai,
Agostinho Adolpho da Silva Guimarães, pos- quem interessado for, tocha para Asilarem
suidor da cautela n. 24, de 100 acções ao aos termos da mesma acção, afim do que
portador, da mesma companhia e do valor 848111 expedidos novos titulas aos supplide 100$ cada urna; Gastão J. Chaves Faria, cantm e pagos os resmtivos juros ou divipossuidor da cautela n. 18, de 300 seções dond" sendo condemnidos nas custas os
ao portador, da mesma companhia e detentores dos titubs referidos e os que se
do valor de 100$ cada uma ; Casemiro oppuzerem ao pedido. Protestam os suppliJ. P. de Molezas, possuidor da cautela cantes pelo depoimento dos supplicados, sob
n. 13, de 50 acções ao portada., da mes- pena de confessos, carta do inquirição para
ma companhia e do valor de 100$ cada uma; fora e todo o gen oro de provas permittidas
João T. Gomos Guimarães, possuidor da cau- por lei. (Com 12 documentos). Ri), 14 de
tela n. 17, de 300 acções ao portador da março de 1905.— .Raymundo de Pennafort
mesma companhia e do valor de 100$ coda Caldas, advogado. (Estava legalmente sauma ; J. Casemiro dos Reis Costa, pomuidor lada). Distribuição : Distribui& ao Dr. juiz
cia cautela n. 11, de 700 acoties ao portador, da la vara, em 14 de março de 1905.-43 disda DICSIlla companhia e do valor de 100$ tribuidor interino, F. A. Martins, Despacho:
cada uma ; a Companhia Edificadora, Per Sim. Rio, 15 de março do 1905.— NaNco de
seu representante, como possuidora matadas Abreu. Em virtude do que se passou o.rls.r.
cautelas as. 19 e 21, de 200 acções ao por- sente edital, polo qual são citados os e
tador cada cautela da mesma Companhia cetros Interessados da Companhia Ferra
Ferro carril Carioca e do valor de 104 cada carril Carioca, para, (teatro do paza do mo;
4.11..11n111
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anuo reclamarem ou allegaremo sou &reit)
sabre as cautelas já referidas, depositadas n)
cofre da mesma companhia, tudo de conformoldada - com a petição - nosta trallSoript e,
. para gila expirado aquelle praza virem
l a audio ,: aia, _deste juiz), que teat legar na
-Foritm_desta • Capital, ã rua . dos Invalides
- --n. 108,. ás terças e sextas-feiras. ao Meiodia, faltar aos tomos de uma acção de rei. vindicação a requerimento de João Francisco
de Leão Castro e outras accionistas da mesma CamPanhia Forro Carril Carioca, sob
pena de zi, revelia serem expedidos novos titalos e entregues aos supplica,n tas condemnados os terceiras interessados nas custas,
aquelles que se oppuzerem ao pedido da prasente aeção.Para constar passaram-se o presente edital e mais doas de igual tear, que
serão publicados e affixadas na farina da lei.
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 15 de março do 1905. Eu, Francisco de Roda de Alma': Carta, R ,al, escrivão, o subscrevi.— Pedro de '11x:untura
) 2Vabuco de Abreu.
De interdicfflo de Carlos Fettenhel
; O Dr. Zacharias do Rego Mont3iro, juiz
, de direito da I a -vara de wpkitas e ausentes da cidade do Rio de Janeiro, etc.
Faz saber a todos 03 que o presente edital
virem, que, por sentença deste juizo datada
, de 13 do carrente mez e anno, foi declarado
interdicto Carlos Fraenkel, e incapaz de r
•ger o administrar sua pessoa e bens, ou
fazer qualquer contracto, a respeito defiro
pelo que, serão nullos o do nenhum elfeito
todos os contractos, avenças e convençõcs
com elle feitas, sem assistencia da curadora, sua mulher, D. Adalina. Magalhaes
Fraenkel, e autoriza,ção deste juizo, E, para
que não se allegue ignora,ncia em tempo
algum,mandaram-se passar o presonte ed i
o mais doas iguaes, que serão affixados
riOs Rogares publicoa desta cidade, e publicadas nas folhas de maior circulaço, do
que se juntará acatada° aos autos. Dado
e passado nesta cidade do Rio d o Janeiro,
aos 14 de março de 1905. E, eu Joaquim
Fer2eira Venoso, escrivão, o suircrevi.—
Zacharias do Rego Monteiro.

esp olia dos finados Antonio de Souza o :tiara.%
da Conceição, e vao à praça -a re- queriaiento do iuventariante dativo, Da. Arthur Barbalao Uchôa Cavalcanti, visto não ter
vido licitante na cegunda praça, afim de
°ocorrer ás . despesas do inventario. E para
que chegue - ao. conhecimento çlae todos, pás-.sarani-se este edital o mais doas iguaes, que.
sarão publicados nas folhas do maior circulação desta Capital, e' affixa,dos polo dito
otlicial do dia no logar do coStumo, de que
dará certidão do o haver cumprido para se
juntar aos autos. Dado o passado nesta
cidade do Rio de Janeiro, aos 16 da março
do 1905. E eu Joaquim Ferreira Venosa,
escri ,./ão, subscrevi.—.Zacliarias do Rego Monteiro.

SOCIEDADE& -ANONYMAS
Companhia . Garantia .
RELATORIO DO ANNO DE 1904 QUE mus: ApRE...
SENTADO Á ASSEMBLIJ: A GEL:AL DOS:SRS: AG-

CIONISTAS NO DIA 18 DE MAInO . DE 1005

.

Srs. accionistas — Cumprindo Os preceitos
estatuidos na lei organica da Companhia
Garantia, a directoria vem, mais urna vez,
apresentar-vos o seu relatorio aromai, dandovos conhecimento do reaultado das operaçies do anno proximo nade.
Capital

PARTE COMMERCIAL
Camara. Syndieal do g Corre.
toros au ti n andost'ablicas da
CiLpital Federal
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA
METALLICA

90 dlu
A' vista
Sobre Londres
13 29/32 13 25/32
Paria
687
693
» Hamburgo
847
857
• Italia,
702
» Portugal
366
• Nova-York
3$587
Libra esterlina, era moeda
17$650
Ouro nacional, em vales, por 1$000
1$949
CURSO OFFICIA.L DOS FUNDOS PUBLICOS
E PARTICULARES

Não soffrea ai teração o capital de 2.500:000,3
com 20 °,/o realizados,
Pendo de reserva
Foi augmen lado • com 10:000$ — achando.
se , portanto, elevado hoje a 55:000$000.
Apolices da divida publica
Continaa a ser de 510, o numero do apolices da divida publica que es'a, companhia
possue, sendo :
Apolicea do 5 la
500
nas de 9 °//0
10 510
e 20 contos em inscripçbes do
3 °/0

20

530
Total actualmente
Dos referidas titulas, continuam em depoApolices geraes de 5 0 / 0 , miadas
9851;000
Ditas idem idem do 5 0/o, de 1:00% 1:002$000 sito, no TIIOSJIHO Federal, 200 apolices da
juro de 5 °/c, conforme determina o regulaDitas do Emprestimo Nacional
de 1895, port
992*(100 mento das companhias de seguros,
Ditas idem idem de 1805, nem.
OperaNes
Ditas idcaa idem da 1897, nom._ 1:000.5000
1:022$000
Ditas do Emprestinto Municipal
O> contrantos effectuados no anno que redo 1896, port
19%000
Ditas idem idem de 1896, nom..,
200$000 latam as, elevaram-se a 75.858;850$664,
Ditas idem idem de 1904, port
310000 senda
Ditas inscripções de 3 0 /0, port
951$000
10 seme3tra
Ditas do Estado do Rio do Janeiro, de 50%, 6 0 / 0 , part
435$000 MaritiDe praça com o prazo de 10 dias (.3 4 praça)
Ditas idem idem idem, de 100$,
Me.;
8.219:04%000
4 Q /0, port
50.750 TerresO Dr. Zacharias do Rogo Monteiro, juiz
35$500
27.139:771$333 35.388:811$3ã
tres
do direito da 1 3 vara do orplelos e ausentes, Banco da Republica do Brazil....
Dito da Lavoura e Cominarei()
nesta cidade da Rio de Janeiro, etc.
do Brazil
112$000
Faz stber aos que o presente edital de 33 Dito Commercial do Rio de Ja2 0 semestre
praça, com O prazo de 10 dias virem TF; o
neiro
1345750
°tildai de justiça que estiver de dia aa juizo, Comp, Tecidos Brazil Industrial
220$C00 Marititrará a publica prégão da venda e a,ia'ematimos...
6.556:30%000
Secretaria
da
Camara
Syndical,
16 de
tação em praça publica, no dia 28 de março
TerrasJosti
Claudio
da
Silva,
março
de
1905,—
do corrente anuo. ás 12 horas da manhã,
30.913:730331 40.470:03%331
tres
syndico.
depois da audiencia, ãs portas do predio
-75.858:850664
rua dos Invalides n. 108, a qu :no mais dar
junta, dom Corretores
sobre o pred i co terno em fôrma do chadat á
A tatalidado dos pramios provenientes de
rua Pernambuco n. 14, Engenho de Dentro,
COTAÇÕES DO DIA 15 DE MARÇO DE 1905
seguras maritim os e terrestres foi, em 1004,
tendo da frente 5 01 ,80 e 6 ,, ,55 de fundos,
Assacar de Balda, branco, crystal, 380 de 300:22%970, sendo
construido de pedra, cal e tijolos, com porta
por kilo.
e uma janella de frente, duas de um lado e reis
1 0 semestre
Dito de Sergipe, mascavinlio, de 285 a 300
uma do outro, tudo com portadas de madeira, dividido em duas salas e doas quartos, reis por kilo.
52:076$180
Dito de Maceio, crystal amarello, 300 reis Mara timos
forrado e assoalhado, com um puxado ao
95 .352$120 148:028$300
TdiTOSL'OS
lado nos fundos, com dous metros noventa e por kilo.
Dito idem, crystal branco, 330 reis por
cinco centimetros por 2 0a20 d 3 largura. O
predio esta edificado em um terreno que kilo.
20 semestre
Dito de Pernambuco, mascavinho, 333
tem do fronte 10 01 e de fundo 30"',65; todo
reis por kilo.
fechado, avaliado tudo em 4:000, e vaa,
39:301$510
Dito da Bahia pulverizado, 440 reis por
terceira praça com o aba fam nito do 20 o/0
112 : 900$160
152: 201*(370
Ter re str
pela quantia de 3:200$000. E quem o 1113sIllo kilo.
Café, 7$500 a 7$600 por arroba.
pretender arrematar devera, comparecer no
300:2'29,P70
Oleo de mocotó do Rio Grande, 650 reis
dia, hora e Jogar acima mancionados, advertindo-se ao arrematante, -o disposto no arda por kilo.,
.Reseguros
de Janeiro, 16 de março. de, 1905.
Igo '550, §- 2 0 da regulament 737, d o 5 dc —.JRio
oão Severino dt .Silva,. pre.sidaute.
novambro de 1850 (linhoiro á vista ou fiador
ReSOÀ*Drira.ithLse valores Maritim.iá
tires dias), pertexiceate o diO pve,ilio ao Sebastiao S. da Rocha, secretario.
rOves na imnortancia de 1.532:500000.-
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Perdas e avarias
TO3 val0003 pagos, por liquidação de sinistra' elevaam-so a 114:5953500, durante o
do lindó, sendo
Sioisyos torres- .
tro
108:618;$:330
Sedaras
maritis. •
s
5:94313930 114:595,3560

PABECEU.DO CONSELHO FISCAL

Srs. accionistas — Conforme preceitua

art. 32 dos estatutos, o conselho fiscal dá
Companhia Garantia (Examinou as contas,
balanços o documentos da Companhia, relativos ao anuo do 1904, acha.nd ) tudo em boa
ordem.
Os livros 03tal bom escripturado4 com
clareza, conferindo os saldOs do todas as
contas com os balanços.
Lucros. e perdas
Succinto comb é, o relatorló 'da digna dire. A receita pra) foi do . 492:3773890, sondo : ctoria v03 eselar.•corá sobre a3 opesações do
anno proximo findo.
Pronsiós do seCumpoe-nos saliontar aqui que a conta
s: ,gunos
300:229$970
Lucro; SUSp2ns'33 foi elevada a 199:9513750
Excessos do prao o Fundo de Reserva a 55:000$ o que pretas
207:i10
roserva total de 254:951750.
SalVad
4:2893100
O conselho fiscal tem, pois, a satisfacção
-Retorno do avade vos propôr:
rias3: G98.',k
Que sejam aprovados 03 actos da diroctoJuros
27:310.000
ria. contas e balanços do anno social findo.
~ices do segaRio do Janeiro. 2 de março do 1905. —
• , • rás
2; 82.(000
Baldo do 1903
153:837.37 l0 492: :moo Antonio Josd Alves (Joelho.—Aknoel Antonio da
..Á •
:A

-----

desluzo ful de

2n:1763140

Emp •oza, Maritimu.
•13razileira,

-

ASSEMBLU OBEAL ErntA0B,DINARIA.

Convido 03 S.:s. accionistas para uma
reunião 'de uma assembléa geral extraordinada a roalizar-se em 21 do corrente mez,
no escriptorio d emprem, d. rua da Alfandega n. 32, sobrado, tendo por fim approração de contas e _eleição da directoria e
conselho fiscal.
Ficam á disposição dos Srs. accionistas
documentos exigidos por loi .
Canal° Bittencourt, presidente*

Imprensa Nacional'.
Acham-se ã venda na Thesouraria, desta !
repartição:

As minas do 13 razil o
sua Legislaçfi,o, pelas

Dr. J. Panda CAlogeras. 1* vo- ,
63000
!
Aponta meu tos para o Die1904
BALANÇO EM 31
•cionario Geographico do Brazil„
Activo
polo Dr. Alll•cdo Moreira Pinto,
2.000:000900
Accionist Is
contendo a descripção de todas
Apolices da Dias cidades, villas, edificios, etc ,
vida Publica... 295:013:P70
3 grossos volume;
. 20$009
Doposito n ) TheA estonographia Intersonso (em aponacional
(system Gabeis..
2000003000 495:0433770
berger ). parto portugueza,, com
liee3)
28 estampas autographo.das, por.
30/a
20:0003000
InscripOes do
Alberto Pfeil
53000
7503000
facções do Banco da Republica
Constituição Moral o..
12:8003000
Deveres do Cidadão,'
Juras a receba' (de ap)lices)
lhano) • Commerpor J0345 da Silva Lisboa (viscial 'do Rio de
conde do Cayra), 1824, 4 vo120 .'?.133140
Jona] e.)
lume; (raro;) •
83000
C,onsolidação dai; Leis
Banco (1) Com02:4240)0
morei)
das Aleandegas o Me- 1
sas do Rendas
Caixa • 10:331$210 ;202:0433650
0000
• ----Constituição o Loja OrLottrasa recobor 42:870?,220
E..anica.s da Republica 53030
6:74300 . 7 49.6143050 earta f.,tré ographica do
Seániado
Rraz.11, pelo coronol Co:ai4:5903800
Anula omSant c/r
rado Jacob do Niemoyer
14000
3:0003000
Mobilia e cofre3
Carta aeographica do
1:5038000
pr .sso3
Goya,z, pblo brigadeiro Ray- •
293260 • nutrido José da Cunha Mattos • 43000
Soll03
Reconstrução do
Carta Goographica do
.. 7:833$320
prodlos
Matto rosso, por FranSinistro a verifi14003
cisco Antonio Pimenta Bueno
9:301$220 Carta G/cographica, da
1:4703900
car
Republica, pelo Dr.. Cro2.738:6863750
Somma
103000
ckatt de Sá
Costa Pereira.—Avelino Coelho da Costa.
DE DEZE1113110 DE

Liquid )
271:20137W
.que fui d:stribuido com ) segue
'Dividendos 700 o
71 0
* • 50.000g:000
'Porcontagem
10:030i000
Fundo de moram, 10:0OR'-S00n
'Thosouro Federal
1:2503000 71:2503000
r

Saldo para 1005

. 199:9513750

Transferencias

Os termos d transforenola exarados no
• ',respectivo livro, f)rarn:
•
Par v tilda, 1-1 tormo3.. 80 acçõos
62 s.
ror al vorá, 8 »
• -22 trino.., 142 acen33
Directoria

Tend ) toominalo o mandato da actuai,
etropro-vos e'e•r•L. a nova direetwia, para o
trionuio de 1905-1007,
Coussiko
Tgualmento tfondos do eloger os membros
da conselho fiscal para o anno de 1905.
• A03 11103;1103 S3ni0:03 esta dirsctoria se
coiffossa grasa e reconhecida pelo &Be l a auxilie que sompro lhe prestaram, em prol dos
interess os s )Cia03.
E.npregados
03 doveres

reContinuam todo:a cumprir
lativo; aos 80113 respectivos cargos, a contento da dirocsoda.
Agencia cru Sant ls
• Nenhuma alteração se dou na nossa agen-eia em Sant os. continuando o prestimoso
.Sr. Lidz AyreS da Gama Bastos a dosempeMar as suas Ihncções do agento coas a sua
habitual soliclndo o maxima seriedade.
Requen.s temi sido o; ne..mcios rea!izados,
os rasurados obtidos são lisonjeiros.
E' de 61:215:a57(' o saldo de resultados apreMultado peia; me ma agem ia. até 31 do dezeMbro findo, com) verificarei; do amimo
rjápec'ivo.
‘o,
. Conclusa°
.1.,Srs. accionista,: — resumo, domo-vos
Selencia do movimonto geral duran to o anno
fiado o Piemos que as nossas informaçõos
;bis satisfarao. bem C31113 03 resultados demon ,trados. Si. no onitanto. carece:dos de
* ontras explicaçõrs, toemos maximo prazer
em vol-as mioistrar.
do Janeiro, 1 do março de 1905.— Os
directores, Antonio da Silva Parreira.— Luic
É da; Santos Dias. —A. J OCarvatho Lima,

•

Passivo

2.503:0003000
Capital
55:0003000
Filado de reserva
13:1108000
Dividendos a pagar
25:0003300
Dividendo 710
5:0008000
Directoria
6258000
Imposto sobre o 71* dividendo
199:9513750
Lucros suspensos: salda
2.798:0803750

Somma

S. E. on 0.—Rb do Janeiro, 31 de dezembro de 1931.—G. P. latia° de Buem, guarda
livros.

Carta geral da antiga
Provinda, ao Maranhão, pelo bacharel Fro.nklins
Antonio da Costa Forroira, to.
nonte-coronel do corpo de estado
-maior de 1 0 classe, o outros

33003 .

commis.são hydraulica do engenheiro chefe W. Milnor Roberts*

23000

José Joaquim Machado do 011veira. 181 0
Cal` t tt. geo-hydrogra.

.."4$000

Carta da Bacia do S
3Fra,neisco,organizada pola

Carta chorographicri
da provin eia do ..
Santa Catharina, por

phica, (la, ilha o ca.
nal do Santa Catha,..
rima, 1830 •
josulticas, do
Sociedade .A.nonyrna Gatmeta, Cartas
padre
Manoel
da Nobreza (1549
do Noticias xs
o, 1560), do Voai: Cabral
De accordo com o que dismem os nossos Chorographia da Provinda do Ceará, por
estatutos, convido os Srs. accionistas a roaJo 3. ,á Pompen de A. Cavalcanti.
nino:11-.3o no dia 31 do corrente em assembléa
geral ordinaria., para apresentação de contas CCA11470 Penal da Re- 0.
publica *dos Estados
da directoria o eleição do conselho fiscal.
Rio do Janeiro, 14 de março de 1905.—;:1 Unidos do Rrazil, coa- •
AN NUNCIOS

.0$000

44

Ifenrigue Chaves, prosidgite,

•

(•

versão das penas, gma, ta-sw
-,....,

23009
1$000.

.
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scripção, systema penitenciaria,
etc., '• por um magistrado mineiro

raloclonaino Geogrn,phico das Minas do
ll •azil, polo Dr. Francisco
Ignacio Ferreira
loolonarionibliogleaVídeo 13razileiro, contendo noticia das obras e as
biographias de todos os escriptores braziloiros, pelo Dr.
Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, 7 grs. vols
em 80

Allecioniario dos -verbos irregulares, por C
do R
Esboço Iliocoraphico
de Abrallão".nineoln,

traducção do capitão de fragata
Orozimbo Moniz Barreto

Fabulas de 1..." Fontaine, vertidas o annotadas
pelo barao do Paranaplacaba,
• 2 grossas volumes em 8.3
Glonera a species, 01.6 idearum Norarninquas collegit,
descripsit et iconibus illustravit, J. Barbosa Rodrigues, 2 volumes

Historia Financeira e
Orçamentaria do Mnperlo do 13.ra,zil, dosde

•sua fundação, procedida do
algums aponamentos ttcerca da
•Sim indepen !anela, pelo Dr.
'Liberato de Cas ,,ro Carreira,
'1 grasso volume de 796 pags.,
. em 80
'instoritt dostres grani

dos tsapitães da an ti.41"uldade ( Annibal, Casar o
Alexandre),polo Dr. Casar Zama.
nugonlanas — Poesias do
Victor Hugo, traduz hlas por
poetas brazileiros, precedidas
da biop;raphia do mestre, por
Mucio Teixeira
lIydro wo raphle da

Ilaut 8%1-Francisco,
por &fim. Liais
In strucções para o serviço

sdo prohylaxia especica da febre amarella

InfRtrucções para o
alistamento de eleitores na Republica—

Decreto n. 5.301, de 12 de dezembro do 1904

1 3L015

usuaos da Republica dos Estados
Unidos dol3razil, pelos

Drs. Tarquinio de Souza, lento
eathedratico da Escola Naval e
da Faculdade Livre do Sciencias
Juridicas e Sociaes do Rio do Janeiro, e Caetano Montenegro,
juiz do Tribunal Civil e Criminal do Districto Federal, 1 grosso volume do 992 pags
13Liel e Regulamento da

Reforma IllypothecaMoções; do Phylisica,
professadas no Lyceu de Artes o
()Meios, .por Francisco Xavier
do Oliveira Menezes
e Regulamento sobro desapropriações por necessidade ou utilidade publica da
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Manual do empregado
delrazonda, por Augusto

S$000 Frederico Colin, oficial maior,
aposentado, da Secretaria do
Estado do Ministerio da Fazenda
(obra indispensavel a todos 03
6$000 fünceionarias publicos o advogados), 25 gros. vols. em 8°,
comprehendendo os annos do
1865a 1889
Um volume em separado
Marcas do fabrica, deereto n. 1.236. do 24 setembro
do 1904, modifica o de n. 3.346,
15$300
do 14 do outubro do 1887
Noticia IIistorica dos serviços, instituições o estabeleci1$000
mentos do Ministerio da Justiça
e Negocioa Interiores

Organização

$500

comprebondondo os decretos n. 2.404. do 7 de fevereiro do 1897 e n. 2.579, do 16
de agosto do 1897

Ordenança dos toques

5$000 tio corneta. o clarim,
pelo coronel Moreira Casar.

Orçamento da receita
o despoza para 100:01

—Leis na. 1.313 o 1.316, de 30
1$000 e 31 dezembro do 1904. que orça
a receita o fixa a despem. da
Republica para o exoreicio do
1905, e dá, outras .providencias

5$000

3$000

2000
15$000
1$000

Parecer do Senador
Ruy tlarbosa sobre o Codigo Civil Braziloiro, 1 gr. vol.
Primeiras Lieviles de
Coxtmas, de N. A.Calkins (da
40' edição americana). vero o
adaptação polo Dr. Ruy Barbosa,
1 grande volume em 80
Pacificaçõo dos Urichanãs, passado e presente
dos Krichanás, othnographia,
archeologia o geographia, documentos, vocabulario, etc., por
J. Barbosa Rodrigues

Prosadores o Pootas
'Latinos. polo Dr. Casar
Zama
Projecto do Codigo
Civil 13razilei iro, precedido de um projecto do lei
apresentado polo Dr.
Antonio Coelho Rodrigues

Réplica do Senador
Italy 13arbosa sobro as
-s00

14000
3$000
1$000

União e do Districto Federal, decretos no. 1.021, de 26 do
• agosto do 1903, o 4.956, do 9 de
„ $500
jotembro do 1903 •

defesas da redacção do Projecto
do Co-ligo Civil, da Camara dos
Deputados

Regulamento ',rocessuai da Justiça S!tni•
taria, decreto n. 5.224, do
30 do maio de 1904
Regulamento Sanita,rio, decreto n. 1.151, de 5 do
janeiro do 1904
Regulamento das
Companhias de Segu ros,docroto n. 5.072, do 12
do dezembro de 1003
Regulamento das I_Ks
torias, decreto n. 5.107, do 9
do janeiro do 1904
Regulamento da
Junta Clominercial,

Regulamento paralisa
eitlizatgio do eonsu.
mo, decreto n. 3;569, do 22
de março do 1000
Regulamento- de
dustrins o profissões
(novo), decreto n. 5.142, do 27
de fevereiro do 1904

Regulamento para. o
100000 consumo do agua, de5$000
ereto n. 5.141, do 27 do fevereiro do 1904 .
Regulamento das Ca•
pitanias dos Portos,
$500
6$000

$500

4000.
• $300

decreto n. 3.929, do 20 de fevereiro do 1901

!VOO

n. 3.346, do 14 do outubro de
1887

$500

Regulamento do marcas do fabrica., decreto
13,epertorio Jur idleo
Mineiro,consolidatdo alpha-

botica o chronologica do todas
2$000 as disposiç5os sobre minas, comprelmodendo a logislação antiga
e moderna de Portugal o do
2$000
Brazil, polo Dr. Francisco 'gamelo Forreira,, 1 grande volume
em 80
Recapitulação em ordem
alphabetica do - decreto n. 181,
de 24 de janeiro do 1890 (casamento civil) o dos demais que se
1$000 seguiram , acompanhada do
texto da legislação em vigor o
do um formulario annotado de
6$000
alguns actos relativos ao casamento civil, por Manoel André
da Rocha

Relação dos cidadãos

que tomaram parte no Governo
do Brazil desde o anno de 1808
a 1889, por M. A. O
Itelatorio apresentado ao
Exm. Sr. Ministro da Fazenda
sobre fiscalização das alltudeg,as,
por Leopoldo Leonel do Aloncar.
31E101 toral —Do1$000 Reforma
ereto e. 1..269, do 15 de novembro de 1901, que reforma a legislação e!eitoral o dá, outras
5$000
providoncio,s
4$000

no rornin J u d iciania

4$0')

2$000

3$000
1$000

• $50Q

do District() Federal

—Lei n. 1.338, do 9 do janeiro
do 1905 — Reorganiza a justiça
3$000
local do Districto Federal — o
Decretou. 5.433, do 16 de janeiro do 1905 — Manda obsorvar as
disposições provisorias para a
execução da lei n. 1.338, do 9
7$000
do janeiro
"Marcas do fabrica e
do commerclo — Lei numero 1.235. do 24 do setembro
$500
do 1904—Modifica o decrete numero 8.343. do 14 do outubro do
1887.—Decreto n. 5.424, de 10 do
1$500
janeiro de . 1005—Approva o regulamento para a execução da
lei n . 1.233, do 24 do setembro
da 1904, sobre marcas do 111,hrica
$500 e de commorcio

$500

Vida do 1Slarquez de
lIarbaeona (biographia),
por Antonio Augusto do Aguiar
uni grosso volume de 974 pags,
em 8°

4009

4000
5$000

decreto n. 5.122, do 26 de janeiro do 1904

Regulamento do seno,

1$000

(do 1900), decreto n. 3.564, do
22 do janeiro do 1900

Re gula. mento para
arrecadação do consumo, decretou. 3.622, ed 26

$500

de março do 1900

$300 1 Rio de Janeiro — Imprensa Nacional — 1905

Instrucções para as
eleições rodei-aos—Decreto n. 5.453, de 6 do feve-

$500
reiro de 1905
As vendas superiores a 100$ teem o abatimento do 15 0/0.

