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Municipio de Triumpho

•

Primeiro supplento, Manoel Alves Freitas;;
Segundo supplente,Mareal Martins Vieira ;
Terceiro supplonte, Mauoel Martiniado
O Presidente da Republica dos Estados Medeiros.
Unidos do Israzil, para execução do decroto
Municipio da Gloria de Goit4
n. 431, de 14 do dezembro de 1890, decreta:
Ajudante
do procurador, Estevão Lio*
Artigo :talco. Fica creada na guarda nacional do municipio do Flores, no Estzulo do Cavalcanto.
DARIA
suogõ
Pernambuco, uma. brigtida -de- Infantaria.
03M a designação de 97°, a qual se coná tiMimicipio do Belmonte
tuirá do tres .ba.to.lhõss do sarvkao activo.
ns. 289, 290 o 291. o um do da reserva, sob
Ajudante do procurador. engenheiro Md
n. 97. que se organizarão com 03 guardas Rozondo da Silva.
qualificados BOS distrieto3 do referido muniMUnicipio de Prado
ezpio; revogadas as disposições em contrario.
A:todante
do procurador, André Teixeira
Rio de Janeiro, 20 de março de 1905, 17° da
dos Santos.
Republica.
sEcção D2 MINAS OEIIAES
FRANCISCO DE PAULA. RODRIOUE3 ALVES.
Crea uma brigada de infantaria de guardas
nacionaes no manicipio de Flores, no Estado de Pernambuco

blinisterio da Justiça o Negocio* Interiores
— Expediente das Directorias Geraes da
Contabilidade, do Interior, da Justiça—
Gabinete do Consultor Geral da Republica
do District° Federal.
Municipio da Januaria
&abra,
Ilinisterio da Fazenda— Titulos— Portaria
Primeiro supplente, JoA Comes Corrêa ;
—Expediente da Directoria do Expediente
.Se:zundo supplealo • Martittia.no lime&
do Thesouro Federal— Recebedoria do
Mont'Al vão.
Rio do Janeiro—Imprensa Nacional.
Ministerio da Justiça e Negocias
Mtmicipio de Prados •
Minitsterio da bfarinba — Portarias, exInteriores
Primeiro supplente, Rldolplio Cardos,
pediente o requerimentos despachados.
btinis(erio da Induziria, Viação e Obras
Por decreto' do 6 de fevereiro findo conPublicas — Expediente das Directorias cedeu-se a Cicoro da Costa a exoneração. que •Vastelig)iindo supplente, Rodriguos da.
Cernes da Contabilidade e da Industria .pediu. do legar de 30 ~p:ente do substituto Pon
T.:te.cc,olit;.o supplente, Martinho Pereira de
ode Obras o Viação.
do juiz federal na sédo ds 6:seção do Rio de Azevedo;
Janeiro.
NosiciAalo.
do procurador, Ildefonso• Teu-.
— Por outras do 20 do corrente mez foram xeira da Silva.
Itetteas PUBLICAS — . Rendimentos da Altanlega, da Recebedoria do Rio de Janeiro e doclarad os som elfeito:
Município de Sete Lagtias
la do Minas Gentes.
O decreto de 5 do setembro do 190 Lque noPrimeiro
~ato, Antonio Antero do
meou Manoel Rutin° de Faria para o logar
Cornes a Avisos.
de kudante do p:ocurador da Republica no
Jlegtinedsrititi()I;le;nte, Jorge Nunes -Casta.
Penni COAILIBRCIAL.
municipio da G1oria, de Goitá, na anão de
AtiNLINCIOS.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 5.487—De 20 DE MARÇO DE 1905
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores o credito extraordinario de
69:0008, para acquisição da grande tela
de Aurelio de Figueiredo, columemorauiva do • advento da Republica

O Presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, tuando da autorizaçã )
concedida polo n. III do art. 3° da
n. 1.145, de 31 do dezembro do 1903, resalvo abrir ao Ministorio da Justiça e Negogocins Interiores o ore fito extraordinallo
de 60:000$, para acquisição da grande tela
de Aurelio de Figueiredo, comMemorativa,
do advento da Ropublica.
Mo do Janeiro, 20 do março do 1905,
470 da Ropublica.
RIANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Sea&ra.

•

Pernambuco ;
O de 2 d :janeiro ultimo, nomeando alisará AllglISM Ribeiro ajudante do procurador da Republica no mtuliciplo de Villa Nova
de Lima, na secção do Minas Gemes; •
03 do 20 do mez findo, pelos gulas foram
nomeados AthenOgenes Rodriguos Pampa e
Luiz Benclair ajudantes do procurador da
Republica DO3 municipios de Belmonte e
.Prado, ambos na secção da Bahia, sendo que
o sqtundo não acceitou a nomeação.
— Por outros ainda da mesma data :
• • Foram exonerados Esperidião Mariano de
Sá, capitão José Comas Corrêa e Levino Ant mio do Castilho: dos legares do supplentes
do substituto do juiz federal, o primeiro, no
municiplo de Alaga do Baixo, na seeção de
P3: . nambuco, visto haver mudado de resi13 03 dous unimos, na comarea, da
Januaria, na senão de Pernambuco ;
Foram 'nomeados supplentes do substituto
do juiz federal o ajudantes do procurador da
Republica;
szoçZo DE PERNAMBUCO

abeira
supplente, Chisnai:o Lourenço do
Moura
Ajudante do proourad-ir, major José For.
reina da Silva Campos.
:111itaicipio de Villa Nora de Lima •
Ajudante do procurador Eduardo lIentique Ciark.
8E040 DO riatutt
Monicipio dc Beldm

Primeiro supplonte, Rapnundo Barbosa
de Almeida ;
&gizado supplonto, Joaquim Barbosa Moatoiro
Terceiro suppleate, Manoel Luiz Teixeira ;
Ajudante do procurador, João Alves
meida.
Municipio do Peripery

•

Primeiro supplente, Thomaz liebello de
Oliveira Castro;
Scundo suppleake, Estev7i.o Rabello de
Araujo o Silva
Terce:ro supplente, Dominps Coelho da
Municipiode Alageia de Baixo
Mello;
Ajudante do procu: id ir, Nels na Co :lha
Primeiro suppleato; * Francisce do Saltes
tiO RCZOOtiO.
•.•
Bispo do Oliveira:. •
!st
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41funicipio de Santa Philomcna
Tenente, o alteras Manoel da Silva Louzada ;
Ministerio da Fazenda
Primeiro supplente, Leopoldo Lustosa
Alferes, JOS4 Rodrigues Piras.
Cunha;
Por decreta, do 18 da . corrente, furara
Sogundo supplente, Pompeu Barreira da
•
100 batalhão do infantaria
nomeados
Macedo;
3' companhia — Tenente, o alferes Albino
Terceiro supplente, America 1;a:tosa;
Agilborto Moniz Telles, para o logar do
Ajudante do procurador, 'Manoel Soheiro de Azevedo Branco.
4° esc:ipturario da Deleoacia. Fiscal do TheLima.
13° batalhão do infantaria
! soura Federal no Estada do Maranhão;
O 40 eseripturario da Delegacia Fiscal do
SECÇXO Dt PARAIIYDA,
3a companhia — Tenente, o alteras Paulo
mosmo Thesoun no Estado de Pernambnco
Fada.
Municipio de Cana im Grande
Rodolpho Gpararapea Mendes 13asaos. parca
200 batalhão do infantaria
Primeiro supplente, maa;or Jovino de
identico Jogar na Alfandega da mesas) EsEstado-maior
—
Tenente-quartel-mestre,
o
Souza da O.
tado;
bacharel Honorato Ribeiro Valioso.
Antonio Francisco de Santa Rita Juniar;
Municipio de 3. Joito do Cariry
23 companhia — Capitão, o tenente João para
o legar de 20 eseripturaria da Alfaia.
Primeiro supplente, capitão Enéas Corrêa Lopos de Azevado ;
dega
do Paranaguá, Estado do Paraná;
Alferes, Antonio de Miranda Fornandas.
Lima;
O 40 escripturario da AI fandeg,a. do Ceara
3' companhia — Tenente, José Ferreira da Oscar José da Silva, para id.sntico /orrar na,
Segundo supplento, capitão Antonio de MoSilva ;
raes Coutinho;
Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no
Alferes, Henrique Moreira Ventura o o
Terceiro supplante, Adalino Raphael Cruz;
Estado de Pornaanbuco ;
feres
Bernardo
Pereira
do
Carvalho
Vias„ajudante do procurador, Luiz de Medeiros
Para a Aliando& do Santos : 3' asara.
coacollos.
Maracajá,
pturario, o 40 eso,apturario da mesma re2° batalhão da reserva
partição Antonio Paiva ; 40 escripturario,
BEN,I0 DO MARANIII0
4" companhia — Alferes, Salvador Desira Al /aro Tolentino de Souza.
Pannain.
Municipio de illcantara
70 batalhão da rosem.
Primeira supplente, Manoel da Vara Cruz
1° companhia — Alaras, J030 Carlos Nasilva Ribeiro;
Segundo supplente, Mariano Augusto Go- buco,
mes do Castro;
1° batalhão do artilharia de poaição
Terceiro supplonte, Mariano Conceição de
Ministerio da Justiça e Nego cios
1° bateria—Primeiro tenente, o 2 0 tenente
Araujo;
Ajudante do procurador, Antonio Neta) Antonio Andrade Monteiro.
Interiores
Segundo tonante, JOã9 Baptista do AnRibeiro,
Expediente
de
13 de março de 1005
drade.
Manicipto da Vargem Grande 23 bateria — Primeiro tenente, o 2° teDIRECTORIA GERAL DA CONTABILIDADE
Primeiro supplente, Rape:unida Antonio nente Josá Parada Figueira.
43 bateria—Primeiro, tonante, 02° tenente
Cardoso;
Solicitaram-se da Ministerio da Fazenda
Manoel Gonçalves dos Santos ;
Segundo supplento, João Luiz Ferro;
Segundo tenente, Virgiaio Josá de Mattos. os seguintes pagam altos
Ta•ceiro supplente, Candido Justino Mella;
Foram mandadas aggreaar :
Ajudante do procurador, João FranciscoDo 6:524a557 da folha das empregados da
Ao estada-maior da 1° brigada de aleita- Casa de Correcçã,a, em fevereiro;
Marque:3 Silva.
t laia da guarda nacional desta Capital o
De 13:996$415 das falhas do peaJoal subalSECÇIO DO CEARÁ
ca,pisão Acylino da Costa Jacques •,
terna do HoTicio Nacional do Alienadas, eM
Ao 1° batalhão do infantaria da mesma fevereiro
Manicipio de Crato
raiada o tenente Marcos Amolam. do Vaie,
Do 8 ; da folha do pessoal cncarregada
Ajudante do procurador, Joaquim Tavares ficando sem &feito a guia do mudança que dos reparos n e Inetituta Nacional de Mus:ca,
Campos.
lhe rara cone dida para a cidade de Nithoa3y, no Estada da Rio de Janeiro.
primeiro estabelecimento
3"
"111.fevereiro;
Municipto de Paeatalea
Foram deelarad s sam effe:ta
10 promotor publico bacharel Antonio MarO decreto do 18 do março de 1897. que ques da Costa Macia)
Primeiro supplento, Joaquim Eduardo;
Segundo supplento, Daniel Alvas do Moura; privou Manoel Vaz Madeira do peste do
De 71a da fornecimento de ura retrato
Terceiro supplento, Miguel de Brito Lima; capitão do 1° esquadrão d 20 regimento de para este. Secretaria do Estado.;
Kudanto do procurador, Raymundo da cavalla.ria da guarda nacional desta Capital,
Do 200$ de publicaçaios feias para a firo-.
Costa Pinheiro Cabral.
ficando o mesmo ornejai aggragada ao 1 0 re- etoria Geral do Sande Publica, eia feverolan
•imenta da mesma arma da referida miDo 115E880 do gl fornecido ao Internato
Menicipio cio Qui4ard
ida a
do Gymnaáo Nacional, de 31 do -março a 15
O decreto do 6 do fevereiro ultimo, na abril do anuo passa,do
Primeiro supplente, João Baptista de
pare era que namaat Salvador Dasiré
Lima;
De 04‘.5517 de fornecimentos feitoa 0.3 IaSegundo supplente, Bernardino da Silva Pannain para o posta do 20 tenente da 33 ba- stituto Nacional do Musica, em dezembro
teria da 1 0 regimento de artilharia do camPereira;
De 900$ do despem do p:o npte paga Terceiro supplente, Rayrnundo Venanclo panha da guarda nacional desta Capital, manto na Faculdale do Medicino. do Rio da
•
visto
salto
ter
aceitado
a
ameaça°
;
da Silva.
Janeiro.
O decreto da 22 de agosto do ann3
Mandou-so restituir as cauç5as
— Por outros do 20 do corrente:
;iraxim pa,ssada, na parte em que nomeou sitalas no Thosoura dos seguintes nego.
lida Pinheiro Machado para oposto de ciant de 1:000$ do Luiz do „indento SobriForam nomeados para a guard nacional: lione
tenente da 3_4 companhia do 200 batalhão do nho; de 500$ de Moreno, Borlida Comp. o
Capital lederal
infantaria da guarda nacional desta Ca- do 200$ de Luiz do Andrade Sobrinho.
pital.
urgem
1° batalhão de infantaria
Foi privada de posto do alferes da
Requerimento
despachado
Estado-maior—Capitão-ajudanto, o tenente 3a companhia do 200 batalhão do infantaria
Arisaides Bento Barbosa Serzedello.
da guarda naci mal desta Capital, no3 terIrmloa.—Não podem ser at4
Antunea
mos do art. 05 § 1°, da lei n. 602, do 19 da tondidoa por ser illegal o que pedem..
•
5° batalhão do infantaria
setembro de 185
0, Ascendia° Saboia, de AlEstada-maior — Tenente-secoota.rio, o a/- meida.
feres Miguel Pinto de Figueiredo.
Foi transferido, como aggregado, para o
Expediente de 14 de março de 1.905
la companhia — Alferes, Manoel Luiz Fiel estado-maior da 43 brigada da infantaria da
DIRECTORIA DA CONTABILIDADE
Gonçalves.
guarda nacional deat Capital o capitão da
2' companhia — Tenente, o alferes Pedro 24 companhia do 80 batalhão da mesma
Solicitaram-se do Ministerio da Fazenda
Maria do Avivado;
arma da referida muleta Francisco Moreira 03 seguintes pagamentos:
Alferes, João Duarte Pinheiro Junior.
Pacheco.
Do 5:724200 do pessoal da lancha da ciai
33 companhia—Tenente, o alferes José AlFoi reformado, com o soldo por inteiro, do lenda do alienados O do que esteve cal ser.*
fredo Alves Ferreira ; •
aceordo com o art. 74 do regulamento an- viço extraardinario ;
•
.A/ferea, Ernesto da Silva Reis.
nexo ao decreta n. 4.272, do 11 do dezembro
Do 14:693$570 do fornecimentos, em noa
43 companhia — Capitão, o tenente João do 1001, o soldado da brigada policial desta vembro e dezembro, Directoria (Arai d4
1Uot;
Capital AliphaJoaajo Saga,
13..11.Waal
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•
Do 30$ do passagens concelidaa pela Estrada de Ferro Central do Brazil ; •
• De 110$ do assoio o conservação do Laboskatorio Bacteriologia°, em fevereiro ;
De 230$ de trabalhos realisados no Supoma) Tribunal Federal ;
De 800$ para ajudas de custo que deixou
de receber, do 1902 a 1003, o deputado pela
Bahia bacharel Eduardo Pires Ramos
Do 4:067$800 do fornecimentos para as
obras do Instituto Nacional de Musica
D3 1:094$300 do fornecimento; e trabalho
•
no odificio do Sanado Federal ;
Da 36$100 do despezas do prompto pagaMento no Instituto Nacional de Musica;
De 500$ do aluguel do prodio das enfermarias de varidosos do hospital de S. Sebastião, em fevereiro )
De 500$ do despozas miadas no Museu Naci :na!, em fevereiro ;
Do 1:000$ ao Dr. Julio Monteiro e de 250$
aos Drs. Ernesto Bandeira do Mello e Luiz
Bandeira do Gouvêa, por serviços pres'.ados
á Directoria de Saude Publica, nos liospitoor,
na armo findo ;
. Do 5:847$060 da foonecimen tos feitos para
obras do dosinfoctoriso 'ciistrietal, em janoir o.

torto das °encrencas havidas nos exames
do preparatorios ultimamente oiti rroalizo,dos, que envie a. esta secretaria do Estado
o exemplar da Rolha racial em que foi publicada a nominata a que se refere o n. VI,
do art. 4* das instrucções em vigor.

totaoi de cathedratico, Sony razão, irando
até hoje tema sido praxe abonar-se aos aliam.
bre do magisterio dos insatutos de ensino
militar o pagamento do respectivo orcanado, desde que sejam aproveitados em com-.
missa° federal, mormente sendo esta de caracter mato.
Dos papeis que me foram presentes, vé-so
Resiucri
3 (levada(?),
que o aviso de 8 de dezembro do 1900 manFrederico Augusto da Silva.-0 requeri- dou que se abonassem ao Do. Crus os vaumilitares eorrespondentes á. gramento foi remettido ao director da Recebe- cirnontos
doria do Rio do Janeiro, para os fins de que duação do tenente-coronel em commissão
trata o art. 46 do decreto n. 3.564, de 22 activa de engenheiro?, O que a direcção geral de Contabilidade da Guerra considerim,
do janeiro de 1900.
Condido Aniceto da Costa Frade, porteiro até certo ponto avisadamente, corno uma
da Escola de Minas, pedindo seja admittido opção.
Do onde me parece que o peticionara acmatricula, como alumno gratuito, na E.1cola do Pharmacia, seu filho Antonio Frade conluiou a estes proventos, que lho foram
Sobrinho.—Indeferido, visto que o filho do concedidos pelo Ministe:io da Guerra, OS
requerente não satisfaz a exigencia do que lhe foram marcados pelo Ministerio;das
Rolações Exteriores.
art. 125 do codigo do Ensino em vigor.
Não obstante, pretende ainda ter direito ao
Horacio Dias Lacerda, alagando haver
sido approvado no; exames do 1° anuo do ordenado como membro do magigerio, sob
Gymnasio de Barbacena o pedindo pormissão fundamento de que o aviso de 23 do janeiro
afim de concluir.pelo system de exames par- do 1901 manda abonar o ordenado do stal
odiados, os prepo •atorios necassados para a cadeiras ou aulas aos docentes, quando em
matricula no torso odonalog,ico.—Aguorde commissties estranhas ao ensino.
A regra que encontro firmada, relativaa resolução do Congres;0 Nacional.
mente a serviços prestados por funccionaries
de um ministerio ciii C31111111US da outros..
El:perianto do 21 dt, março de 1905
é que toes funccionarios nada recebem polo
ministerio de que foram destacados. Avises
DIRECTOMA DA JUSTIÇA
de 20 do junho de 1861 ; 1 de junho, 4 de
julho e 12 do outubro do 1803; resoluções do
TralISMi t iram-se : •
28 tio janeiro de 1871 e 22 do outubro de 1873.
Ao consultor geral da Republica, para
Diz, porém, o requaronte que a commissão
consultar com o sou parecer, 03 papeis rela- que exerceu ora mix ta, isto é, pertencia aos
tivos ao pagamento da respectiva commissão dons ministerlos; mas esta alagação não se
aos Drs. Lincaln Moura dos Santos. Casario concilia conaa lettra do aviso do 29 do sePereira e Gustavo Gaivão, ex-z-tdminisf,rado- tembro de 1900, que poz aquelle funcciores interinos d Banco de Cradito Real do nario intoiramante á disposição do Ministorio
Brazil ;
das Relações Exteriores.
Ao Ministerio da Fanado cópia do Oleio
O citado aviso do 8 de dezembro do 1900,
dojtOz municipal da ItabaSana, sobro a en- que
o considerou em commissão activa do
treoa de dinheiros recolbidoa ao cofre dos engenheiros,é,
portanto. puramente thoorico,
orpriana da Delegacia Fiscal em Sergipe ;
o só podia ter por elfc..4o converter o ordeAo juiz fodead na noção do Pernambuco, nado
vencimentos militares, o que nãe
com a portaria de eacquotar, da qual deverá. muda cm
a ossencia da acumulação.
ser pago o salto competente, afim de ter o
Ora, de accordo com a doutrina que susdevido cumpri monto, sondo opportunamente
devolvida, a carta rogatoria expedida polo tentei., quando director geral da Directoria
juizo de direito da comarca da Villa do do Intorior da Secretaria da Justiça o NegoCondo, em Portugal, as justiças do mesmo cios Interiores, accoita polo então Ministro,
Estado, para no ,ne3.ção de louvados e ava- Sr. Epitacio Pos•oa, que a mandou consubliação do bons portenoentes ao inventario a stanciar no relatorio de 1900, pags. 238 e
que ae procede por obito de Rosa Joaquina seguintes, continuo a pensar que, tratando-se
dos serviços de que se trata, ao Dr. (Mut.;
da Silva ;
Ao juiz federal na sekti') do Rio do Ja- não cabia, nem cabe a duplicata do vencineiro, o decreto de 19 do dezembro ultimo, mentos que pro`.ende.
Daamelle estudo ficou, a meu ver, provado
devidamento apostillado. pelo qual foi nomeado o capitão João de Olivoiro Cintra para que a lei n. 44 13, do 2 do junho do 1892,
o jogar de 1° suppionte do juiz substituto no apezar das suas obscuridades respeitou.
ento hismunicipio da S. João da Barra, na referida conforme se pód verificar dl elem
torieta a aspereza da disposição do art. 73
sução.
da Constituição, o que a accumulação dos
Vencimentos sã Mie é vedada quando corRequerimento despachado
responde a funcções amimas quo so comJol'o Antonio Nunes.— compareça nesta pletam, reconhecido, como deve sor, o principio da unidade da funcção ou inter:apeiodirectoria,
denc:a dos serviços.
Esta doutrina vigora ainda. no Ministerie
Gabineks do consultor geral da Ropublica da Justiça. que expediu o aviso que traz a.. •
—Rio do Janeiro, 10 do dezembro de 1904. data raconto do 3 do setembro de 1903 declaSr. Ministro da Guerra
O lento da rando que o lente Sr. Antonio Olyntho dos'
cadoica, do 1° anuo do curso especial Santos Pires, posto á dispoSiçãO do Miniskrio'
da, Escola Militar do Brazit, tenente-co- da Industria, afim do lazer parto da c ouronel Dr. Luiz Cruls. pede pagamento do missão beazileira de S.Lulz,não tinha direito .
ordenado do seu cargo no mogisterio, cor- a vencimento algum de seu emprego por
rospondente ao perimi° decorrido de 1 do conta do Ministerio do Interior, durante ai
janeiro do 1901 a 31 do março de 190? du- prazo da mesma commissão.
rante o qual esteve á disposição do Minislerio
E' este o meu parecer, o fica assim ressoou-.
das Relações Exteriores, na qualidade de
o vosso aviso u. 3, de 22 (to junto) no-A
primeiro commissario da commissão de li- .dido
ximo findo.
mitos com a Bolivia.
Saude o tratem:dado. — T. A. Ararips
Allet,
,,a o requerente que, durante CS30 po-7
•
•
'rlodo, deixou de receber os • sena vouciMentos
.11D

A•dnumento ao expadiento do 17 d3 março
de 1905
DIRECTORIA. D3

mamou,

Declarou-se:
Ao director da Escola PoIyachnico do Rio
de Janeiro, em refarencia, ao °Meio n. 44,
de 15 do corrente mez, em que participou
::ao só haver sido assaltado o edificio dogmas escola, mas tombem que já solicitou
providencias do chefe de policia, _que este
ministerio aguarda a communicaçao do resaltado das investigações a que se procederem para avaliar a importanda dos prejuizos causados.
Ao commissario fiscal doa oxames preparatorios no Est olo da Bahia, em referencia
ao tologramma de 13 do corrente 3110Z, quo,
desde que examinadores dosignados pela,
congregação do Gymnasio pediram e obtiveram dispensa, as suas vagas devem soo preenchidas mediante nomeação. feita pelo
commis.sario fisco/.
Ao mesmo comais:3Mo, em referoncia ao
telegramma de 9 do oorrente mu, que o
:tio do 28 de janeiro ultimo, a respeito do
\Oral domar Pereira, tratou de um caso especial, sem caracter revocatorio das decisO
anteriores, sobro o modo do julgamento de
exames.
Ao delegado fiscal do favo .no junto ao
Colina Anoldeta, em Nova Friburgo, para
os devidos fins, que esto mitoiste:io resolveu,
de acco:do com o art. 382, n. 27, do Codigo
dos lustitutos Ciliciam do Ensino Superior e
Secundado, approvado pelo decreto n.3.890,
de 1 de janeiro de 1901, sett, admittido no
dito estabelecimento, como alumno interno
gratuito, na p .imeira vaga que ao der, o
snenor Antonio de Almeida Lacerda, satisibitas as exigencias regulamentares.
—Foi nomeado, de amai() com o art. 35
do regulamento manca° ao decreto n. 3.902,
do 12 do janeiro de 1901, o Dr. Antonio do
Prado Vailadares, para exercer o apr de
essistente da cadeira de clinica propodeufica da Faculdade de Medicina da Bahia.
—Foi dispensado o De. Alberto alylaert do
Jogar que interinamente exercia, do assistente da cadeira do clinica propadeutioa da
Faculdade de Medicina da Balda,
---Recommendou-so ao commissario faca!
dos exames de preparatocios na Bahia, em
refecendo ao oficio n. 8, do 15 de janeiro
deato,anno, com o qual tro.asiiiittin o Mia,-

"Irfarço" as 190.1 -13Csat•
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• Gabinete do consultor geral da Republica—
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1904. •
Sr. Ministro da Guerra' — Restituo-vos
os papeis e telegramma que acompanharam os avisos desse Ministerio, de 21 do
setembro ultimo o 2 do corrente, relativos ao
seguro do material de guerra destinado á
fortaleza da Lago e embarcado em 1899 no
vapor Paraguassii que soffreu avaria grossa,
e a proposta feita por Clemens Mullee sobre
a liquidação do mesmo seguro.
Contineó a pensar, na conformidade do
parecer gim emitti em oficio de 22 de maio
do anno passado que a responsabilidade dos
damno3 °ocorridos no alludido material devo
recaliir inteira na pessoa do contractante
Clemens, desde que esto não provou ter empregado as precauções e diligencias de que
trata o art. 104 do Codigo Comnaercial.
Quanto ao aviso de 23 de agosto do 1901,
para cujo contexto chamais a minha attenção, cabe-me accrescentar que em nada modifica a situação juridica oriunda da manifesta negligencia do referido contra.ctanto.
O allud do aviso apenas autoriza o delegado
do Thesouro Fede.tal, em Londres, a defender
directamente os interesses do Ministerio
Guerra, e, na i npossibilidade de assim proceder, a transigir com Clemens Midler de
modo a não - haver projuizo para a Fazenda
Nacional, submetido o acto á consideração
do Ministerio, para a respectiva approvação.
E' claro, porém, que tal autorização não
excede, nem podia exceder, á capacidade da
propria administração ; e esta, Uma vez que
haja reconhecido não assistir ao reclamante
direito ao pagamento que pede, não tem
competencia para reloval-o daquella responsabilidade, . assumindo o onus do um pagamento indobito.
Saud° e fraternidade.— T, A. Araripe

•unior.

Gabinete do con s iiltor geral da Republica
e---Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1904.
Sr. Ministro, da Guerra—Forem-me poesentes os dons °Meios juntos do disectoo
Colonia militar do Alto Uruguay, sob
ns. 4040 405, ambos de 7 de julho . ultimo,
nos quaes consulta:
• - 1. 0 Como devem ser considerados os
colonos, que, possuidores de titules definitivos de lotes do terras, se ausentaram
para legar não sabido, antes da publicação do regulamento em vigor ;
2.° Corno deve aquella administração
proceder relativamente aos bens immoveis, semoventes e moveis, deixados
por colonos que se ausentaram som licença ou Padeceram, e as bens deixados
por aquedes que Padeceram, quando em
transito pela referida colonia
. 3.° No caso de competir á directoria
-a arrecad • ;ção demos bens, corno deve
ser feita a despem com a cooservação
dos mesmos, quando necessaria `principalmente„tratando-se de animaes.
Tendo examinado os 'respectivos papeis;
respondo
O titulo definitivo a que se refere a consulta era um dos meios legaes de adquirir a
propriedade . reconhecido pela legislação
anterior á Republica e que a nova legislação
não alterou. O colono, pois, em nada differe, no exercicio desse direito, de qualquer
outro cidadão ex-vi do art. 72 § 17 da Constituição da Republica. E'o que se verifica do
• decreto legislativo n. 733, do 21 de dezembro
de 1900, art. 9° §§ 2°, 3° e 4°. O art. 10
desse decreto manda respeitar os direitos
• adquiridos por força de leis anteriores.
O disposto no art. 38 e seguintes do regulamento para execução do citado decreto,
..annexo ao decreto is. 4,662, de 12 de dezem-
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bro de 1902, não se pode entender applicavel
senão ás CODCOSiõeS provis :ries, porque, ao
ntrario disto, teriamos direito novo creado
por acto do Executivo, o que incorreria na
sancção constitucional.
A jurisdicção competente para a arrecadação, inventario, administração e liquidação dos bons do defuntos e ausentes, nos territorios das c olonias portencontes á União,
é a local, conforme opinei em meu parecer
sob n. 28, em resp-sta ao aviso desse ministesio, do 20 do junho de 1903, é a estadoal,
que procederá de accordo C3TO as leis do
processo que houver estabelecido o Estado
em que a colonia estiver encravado.
A essas justiças compet s o processo, até Os
mesmos SO20 ii declarados vagos. quando
da especie se tratar, e devolvidos á Fazenda Nacional, caso em que dovo cessar
aguei la competencia para dar legar á das
justiça; flodera,es, cabendo, todavia, a estas
°Melarem desde o seu inicio, nos processos a
bons vagos, especificados no art. 11 do regulamento n. 2.433, de 15 do junho de 1859,•
em vigor, conforme tem decidido o Supremo
Tribunal Federal. Accorda,m de 26 de junho de
1893 e 2 do sotemboo de 1903.
Portanto, o director da Colonia não tem
competencia para nomear depositario; e
desde que se verifiquem as hypothesos da
consulta, o que lhe cabe fazer é acautelar
pelos meios regulamentares , os bons do defunt ) ou ausente, tel-os sob a sua 'guarda,
até que a autoridade judiciaria providencie
sobre o sou destino.
Quanto ás . d.)speza-3 nocessarias á manutenção desses bens e realizadas pela administração da colonia, estas deverão ser
liquidadas no juizo do inventario, como de
direito.
Fica assim respondido o vosso aviso de 15
de outubro ultimo.
'Saud° e fr sernhlade. — T. A. Araripe

Junior,

POLICIA DO DISTD,ICTO FEDERAL

Por actos de 22, d) coreente
Foi nomeado iaspector seccional interino
da 12° circaunssripção Manco) Ribeiro -õda
Silva
Foi exauri:oleio do Togar de l o supplente do
delegado da 3° circumscripção suburbana
o cidadão Antonio Pereira do Amaral Costa,
e nomeado para suhstituil-o o cidadão José
Justiniano Cardos) de Carvalho ;
Foram exonerados os inspectores sucionaco da mesma circimucripoão Antonio Teixeira da P.iixão e José Luiz Duarte, o nomeados. para substituil-os interinamente os
cidadãos Deoclecian) J03é, dos Santos e João
Odora de Souza.

IVEnisterio da Fazenda
Por titula de 16 do corrente, foi nomeado
Alberto Rudge para o Jogar de cobrador da
Recebedoria do Rio de Janeiro.
— Por outros de 18 do corrente':
Foram nomeados:
João Damascono Barbosa, para o legar de
agente fiscal dos impostos de consumo na
9° circurnscripção do Estado de Santa Catharina
Delphino Coelho de Souza Calvo, para identico legar na 90 circumscripção do Estado do
Maranhão.
Foi dispensado Alvaro Tolentino de Souza
de identico legar na 9 e circumscripção do
Estado de Santa Catharina..

•
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Março — -19-0
. Por portaria da mesma data, foi prorogado por dou s mem a licença em cujo
gomo se acha o agente fiscal dos impostos do
consumo na 33 circurnscripção do -Estado do
Pernambuco, Thoodorico de Oliveira.
;Directoria do Expediente do Thesouro
Federal
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 22 de março de 1005
Sr. Prefeito do Districto Federal : •
N. 5—Tendo este Ministerio approvado
concessIo de aforamento feita por essa Prefeitura a D. Maria Eludia Fialho e Pedra
Carlos Fialho, do terreno de . marinha
praia do Flamengo ri. 4, excluidai a.parte
necessaria á Avenida Beira-mar, de qi-ice
tratam os papás enviados com o vasa()
feio n. 93, de 3 do corrente, junto vos
volvo os
os mesmos papeis com excepção dá
planta, que tem do ficar archivada na sução
competente do Thesouro Federal.
— Sr. presidente do Tribunal de Contar:
N. 42 — Transmitto-vos, para os devidos
fins, o incluso decreto n. 5.485, de 18 da
corrente, abrindo ao Ministerio da Fazenda;
o credito de 22:092$ para as despezas do
installação e custeio, e as do pessoal e material da Mesa de Rendas da villa de
balda de Tutoya, no periodo de março
a dezembro do corrente anno.
N. 43—Incluso vos remetto, para os devidos fins, o decreto n. 5.484, do 18 deste
mez, abrindo ao Ministerio da Fazenda - o
credito de 347:552$324 supplementar á verba,
—Mosas de Rendas e Collee,torias—do exercicie do 1904,
N. 44—Junto vos envio, para os devidos
fins, o decreto n. 5.486, de 18 do corrente:
abrindo ao Ministerio da Fazenda o credito
do 20:004, supplementar, á verba—Ajudas
do ctuto—do exercicio do 1904. .
EXPEDIENTE DO SR, DIRECTOR

Dia 22 de março de 1905
Sr. inspector da Alfandega do Rio de Ja.4
noiro:
N. 129—Communico-vos, para os devidos
fins, que o Sr. Ministro, attenclendo ao geie
requereu João Adolpho Emilio Zeigmer,
petição encaminhada com o 011iCiO da DeT
gacia Fiscal em Minas Goraes, n. 19, de 15
de corrente, resolveu, por acto de 21 destd;
mesmo mez, autorizar o despacho, . livre de"'
direitos, de accordo com o art, 2°, XII, n.
da lei n. 1.313, do 30 de dezembro do anua
passado, do material constante da inclusa ;- •
relação e que o requerente pretendo importar da Europa com destino á installação de '
uma fabrica de extracção do oleoe do sua,'
propriedade, em Santa Luzia do Rio das
Velhas, naquel I o Estado.
N. 130—Communico-vos, para os fins con- •
venientes, que o Sr. Ministro, por despacho
de 14 de dezembro ultimo, proferido era
sessão cio Conselho do Fazenda, de accordo.
com o parecer do mesmo conselho, resolveu
negar provimento ao recurso encaminhada
Com O vosso officio n. 113, do 22 do fevereiro do anno proximo findo, e interposto
por Veiga Pinto eRc Comp. da decisão pela,
qual, considerando come limito maxima
para a taxação ás medidas de litro, garrafa, •
e moia garrafa de que tratou a lei n. 1.144,
do 30 de dezembro de 1903 (art. 1°, n. 42)
mandastes cobrar a taxa devida por um
litro e Moia garrafa a taxa do imposto de
consumo das botijas com a capacidade de
um litro e dons deoll aros, contendo genebra, e que foram despachadas pelos recorrentes pela nota de importação n. 6.555, do
21 de janeiro do dita anilo proximo :findo:

'Quinai-feira ga‘
-Si'. director da Casa da Moeda:
N. 17 - Communico-vos, par a os devidos
enitos que o Sr. Ministro, tendo presente o
, ateio da Caixa do Amortização n. 45 do 6
ti ocorrente, resolveu, por despacho 'do 16
• a o mesmo moz, autorizar-vos a provid .-ociar para que seja impresso nesse estao• oemento, novo titulo substitutivo da
st odiai da divida publica do proprie.lado de
iamosto Le Come, do valor nominal de 600$,
joro do 5 %, outeora G %, papel, sob
ti. 485, da emissão do 1832 e que foi extraviado..
- Sr. presidente do Tribunal do Contas:
N. 60-Remotto-vos, para os fins conveniontos, em ()hedionda ao despacho do Sr.
Malistoo, do 4 do corrente. o Incluso proee transtraittido com o officio da Delegacia
eis eal no Estado de Santa Catharina, n. 3,
ti 13 do janeiro ultimo, o relativo á fiança,
e • valor de 25:000$. em um immovel 1o:estado por João da Silva Ramos para garantia do sua responsabilidade no logao de
tho.soureiro da Delegacia, Fiscal naquilo
s2stselo.
- Sr. delegado fiscal no Amazonas:
N. 23-Accusa,ndo recebido vosso telegeanuna de 18 do corrente, junto vos envio
I) p .ocosso referente á apprehonsão da
1 twita Mac d'Agua o qual acomponhon
voo officio n. 30, tio 22 do agosto do armo
proseio° passado e deixou de VOS ser devolvido com a ordeno desta dirt2c5oria n. 13, do
14 de fevoreiro ultimo.
N. 24- Romotto-vos, para os fina convenientes, a inclusa portaria do 13 do corroo te, concedendo 90 dias do licença, para
arnesamento do :eludo, ao guarda da Alfantlega
mainlos José da Motta Pachoco.
.o. 25-Communico-vos, para os devidos
oiro:, que o Sr. Ministro, t ond presente
o recurso enviado com o vosso officio is. 24,
do 11 do maio de 1903, o interposto por
Araujo Rosas & Comp., do acto do inspector
da alfandega dose Estado, mandando cobrar
a muita do art. 35, § 3" do regulamento
anuoxo ao decreto n. 3.732 do 7 do agosto
ih 1900, sobre a quantid;ado do 190 kilogrammas v,Tificada em conferencia da mercadoria contida na caixa n. 823, despachada
p da nota do importação n. 7.025 o declarada com o peso do 150 kilogra,mmas, na
factura consular resp octiva. resolveu, por
dospacho do 7 do thriombro ultimo. proferido
co: sessão do C onselho do Fazenda do oco .rdo
e nn o .parocer do mesmo conselho, tomar
conheciammto do dito recurso para o firn de
mandar proceder a novo calculo da referida
multa, que só devo incidir sobre 03 direitos
da di fferença, encontrada.
- Sc. delegado fiscal na Balda
N. 27 - Doei aro-vos, para os devidos
olfatos, que o Sr. Ministro, t.mdo presente
o recurso enviado com o vosso oficio n. 140,
do 9 do outubro do 1903 o interposto por
IVirmann & Comp., agentes do vapor aliena° Bonn, do acto do inspector da Aleandeo,a.
desse Modo impondo ao capitão daeuelle
vapor a multa do 25$, cobrada no dobro, por
infracção do art. 344 da Consolidação das
1 . 1A das Alfandogas o Mesas do Rendas, Noeol vetepor despacho do 7de dezembro ultimo,
proferido em sesoão do C onsellio de Fazenda,
aecordo com o parecer do mesmo conselho,
tornar conhecimento do recurso em questã'o
para o fins do ser facultado aos recoreentos
produzirem inimisto o TI103011ra a prova que
se propuzeram offorecor 11 referida alfandega
sicorca da procedoncia do alludido vapor.
-Si'. delegado fiscal em G :voz
N. 7- Remetto-vos, para os fins convenientes, a inclusa portaria do 13 do corrente,
concedendo 90 dias do licença para tratamento do sambe ao 2 0 escripturario dessa
iclogacia Elssou do Souza.
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- Sr. delog,ado fiscal n, Estado do Ma- solveu, por despacho do 15 do fevereira n1J•
timo, proforido em sessão do Conselho
ranlújo :
N. 27-Declaro-vos, para os devidos of- Fazenda o de accordo com o parecer deste
feitos, que o Sr. Ministro, tendo presente o negar provimento ao dito recurso ex-officio„
•
- Sr. delegado fiscal no Parti:
recurso enviado com o vosso oficio n. 137,
N. 56 - Relativamente á liquidação, pot
do 12 dezembro do 1903, o interposto por
Albano M. da Silva & Comp., da decisão do cxercicios findos, da divida constante da ree.
inspactor da alfandega dosso Estado, man- loção transmittida com o oficio dessa deledando cobrar direitos das machinae para gacia n. 95, do O do setembro do armo pascafé que os recorrentes pretenderam des- sado, o do que é credor Floreado Fraw
pachar nos termos do art. 2 0,n. VII, lat- cisco da Trindade, communico-vos, para os
ira b, da lei n, 953, do 29 do dezembro de devidos effeitos o do ace ordo com o despacha
1902, pela nota do importaçe'l n. 6.998, de do •Sr. Ministro, de 4 d.o corrente, que,
8 do outubro do dito armo, resolveu, por para se effectuar a mesma liquidação, condespacho de 14 do dezembro ultimo, profts- vem ser exhibida a procuraçao dando porido em sessão do Conselho de Fazenda, de deres a .1. de Macedo Costa para assinar o
accordo com o parecer da minoria do requerimento que interrompeu a presceipção
mesmo conselho, negar provimento ao re- daquella divida, a partir do . 1 do junho
•
curso, porquanto a lei citada sõ concedeu do 1890. •
isenção do direitos ao fogareiro o não ti, ca- Sr. delegado fiscal no Paranl:
feteira.
N. 23-Communico-vos, para os fins con- Sr. delegado fiscal em Afoito Grosso
N. 11 - Declaro-vos, para os devidos venientes, que o Sr. Ministro, atter:delido ao
offeltos, que o Sr. Ministro, por despacho do que solicitou o wesidento desse Estado, em
4 do condito, resolveu approvar o acto do oficio n. 101, do 23 do fevereiro proximo
que destes conta cm oficio n. 8. do 25 de findo, resolveu, por despacho do 13 do corjaneiro ultimo, o polo qual mantivestes o rente, conceder isenção de direitos para o
da inspectoria. da Alfande,ga do C ortinaba, material constante da inclusa relação e que
impondo a pena do suspensao, por 15 dias, o referido Estado pretende importar com
do exercido do respectivo cargo ao 20 03Cri- destino ao serviço de esgotos e abastecimento
pturaria daquilo, repartição José Nunes da do agua a osso capital.
N. 23-Remetia-vos, para 03 fins conveArruda. visto haver deixado do cumprir o
que lho fóra determinado pelas portarias nientes, a inclua: portaria de 13 do corrente,
no: 119 e 120, do 13 de dezembro do anno concedendo 00 dias do licença, para trata-.
monta de saude. ao 4° escripturario dessa .
passado.
N. 12 - Em respos'a ao vosso oficio n. O, delegacia Emilio Parisio do Britto Moia. •
Sr. delegado fiscal em Pernambuco:
do 10 d feverairo do 1003, declaro-vos, para
N. 43-Declaro-vos,. para os fina odiar&
os devidos °Matos, que o Sr. Ministro, por
despacho do 14 do dezembro ultimo, profe- nientea, que o Sr. Minostro, tombo presente o
rido em SOSSãO do Conselho do Fazenda. do office) a. 12, do 25 do janeiro ultimo, em
accôrdo com o parecor d mesmo conselho, quo e ommunicastea haver não só annexado o
resolveu approvar o acto do vosso ante- municipio do Cabrobõ ao da Boa Vista para.'
cessor, mantendo a decisão da alfiandega os effeitos da arrocadação das rendas fedesse Estado. que deu provimento ao recurso &Toes, incumbindo do serviço o encarregado
para ella intorposto pela Companhia Matto da mesma arrecadação neste ultimo Muni- ; •
Laranjeira do acto do administrador da cipio. Luiz Alves do Barros, como tombem .•
Mesa do Rendas do Porto Murtinho, que im- mandado lavrar o termo da respectiva fiança,
puem aquilo companhia a multa do di- no valor do 400$, resolveu, por despacho tio •
reitos em dobro pala falta da factura con- 28 de fevereiro praximo findo, deixar do apsular do 15 fardos do aniagorn vindos de provar aquilo acto por não ter sido em
Assnmpção n3 seapoe argentino Urano o despa- tempo submottido á apreciação do Thesouro.'
chados polo nota n. 143, do outubro de 1902. e a fiança de que se trata, porque o termo'
N. 13 - Declaro-vos, para 03 devidos contem declaraç5es expressas que fazem pree
&tonos, que o Sr. Ministro, por despacho do sumir poderes não c onsignados na procuração
14 de dozembro ultimo, proferid mu 3033à,e0 oxhibida, notando-se qu s esta nenhuma relé"do Conselho de Fazenda, de accordo com o ronda faz dos actos das propostos do afiar:.
•
parecer do mesmo conselho, resolveu negar çado.
N. 44-Remetto-vos, para os fins ¡convees provimento ao recurso eacaminhaoh 03111
vosso officio n. 22 do 16 do maio de 1003, nieutas, a inclusa portaria do 13 do corrente,.
o interposto pela COmpanhia Mo.tto Laran- prorogando par 90 dias a licença ora cujo
jeira, representante da Em preza Mihanovich, goso se acha o 3" escripturario dessa del&,.
do acto do administrador da Mesa de Rendas guia. Rubens de Froitas Weyne.
N. 45- Declaro-vos, para os devidos of-;
de Porto Murtinho, que, na fôrma, do art. 35,
§ 10 do regulamento annexo ao decreto feitos, que o Se. Ministro, por despacho do'
n. 3.732, impoz ao commandante do vapor 3 de novembro afluis o, proferido em sossãO.
tirano a multa do 6:493,3500, por ter condu- do Conselho d. Fanado, e do accordo com o
zido do Asaumpção 15 farth33 do aniagem parecer deste, resolveu dar provimento aos
desacompanhadas da competente factura recurso encaminhado com o oficio do vosso
antecessor, n. 157, do 28 de novembro dia
consular.
1903,o interposto por Honorio Bastos & Comp.
-Sr. delega to fiscal ém Minas Gemes :
N. 42- Remato-vos, para 03 fino conve- da docisãO dessa dolo:oda, confirmatoria dai
nientes, a inclusa portado. do 13 do corrente, do agente encarregado da arrecodação das
concedendo troa mozes do licença, para tra- rendas federaes cai Goyanna, que lhes irrt-'
tamento de soado, ao 40 eecripturario dessa puzera a multa de 3:0003, por infracção déi.
art. 11, § 30, do decreto u. 2.216, do 26 do
delegacia João Carlos do Aquino.
N. 43- Communico-vos, para os fins con- janeiro do 1896,e art. 26 do decreto n. 2.420 •
venientes, que o Se. Ministro, tendo pra- do 31 de dezembro lambona do 1890.
sento o processo em que osso delegacia re- Sr. delegado fiscal no Rio Grande d0
corro do acto peio qual confirmou o da col- Sul:
lectoria das rondas feleraes em Lavras, nosso
N. 63- Relativamento ao requerimento
Estado, que julgou improcedente o auto lavrado em 24 do março do anuo proximo pas- encaminhado com o vosso officio n. 13, do
sado pelo agente fiscal Mario d.o Moino o 12 de janeiro ultimo, e em que Annibal
Padua contra os negociantes desta .,praça nos Pires, guarda-mór da alfandega dos4.
Geoeg MaS131dc & Comp., por infracçao do cidade, p ede o abono do ajuda de custo a •
regulamento dos impostos do =p uis) ro- que se julgo com direito, declaro-vos, parN..
e
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oX devidos effeit os; ter -o Si'.• Ministro resolvido, por despacho. de 15 do corrente, indeferir o mesmo requerimento.
N. 64 Em obodiencia ao despachado
'Sr. Ministro, de 21 de fevereiro ultimo, proferido sobre o requerimento de D. Luiza, Josephina de Mello Portella, junte) vos devolvo,
afim de ser preparado e remettido ao Thesouro nos termos do art. 20, n, 4, do decreto
n. 5.390, de 10 de dszenabro de 1904, o processo encaminhado com O OffiCi9 da altan•dega dessa capital, n. 68. de 5 de, novembro
de 1895, e relativo á habilitação da mesma
requerente ao meio-soldo do seu finado pie,
o capitão reformado do exercito Camillo
Xavier de Mello.
- —Sr. del !gado fiscal em S. Paulo:
s N. 103—Remetto-vos, para Os 'fins convenientes, a inclusa portasia, de 13 do corrente
concedendo tece mezes de licença, para tratamento de sa,nde, ao guarda da Alfandega
de Santos José Maria Pinto Junior
• — Sr. delegado fiscal no Esta:clo de São
Paulo:
N. 107—Communico-vos, para os fins convenientes, que o Sr. Ministro,tendo presente
o processo encaminhado com o vosso oficio
n. 291, de 26 de setembro do anuo passado,e
em que recorreis da decisão pela qual désto
provimento ao recurso interposto por Salvador Maxim do acto da collectoria das
rendas federaes em Franca, nesse Estado,
impondo-lhe a multa de 500S pela infracção
do regulamento •doe impostos de consumo,
constante do auto lavrado pelo agente fiscal
Antonio Vieira Barbosa, resolveu. pos despachado 15 de fevereiro ultimo, psoferido
em sessão do Conselho de Fazenda e do accordo com o parecer deste,negar provimento
ao dito recurso ex.-officio.
11n111n1

Recebedoria do Rio de Janeiro
Reperintentos despachados
Dia 22 de março de 1905

José Gonçalves . Cardoso, Ca,simiro de Sá
Araujo, Braga & Isilaia.— Satisfaçam a exigencia da sub-directoria.
José Alvos Ferreira Chaves. — Restitua-se
a quantia de 36000.
Dr. Francisco Izidro
19g;S00.
• Antonio José Alves Vaz. —Idem 316i800.
'Faria & Comp., Taixeira & Martins, Viuva
Antonio de Assumpção & Fernandes, Antonio
José de Seixas, Custodio José Ferreira da
Costa, Dr, Arthur Paulo de Souza, Francisco
Fernandes cio Araujo.—Transfiram-se.
Souza & Vieira, Manoel Pereira Casemiro,
e -Pago o imposto em deito, transfira-se.
José Pores Trilho.— Idem para o menor
Luciano.
Joaquim Maria Leito.—Idem e a multa de
50$000.
Julio Teixeira ,—Solva a duvida.
. Visconde de Moraes.—Já tendo sido cominunicada esta transferencia por quem do direito, arei. ive-se.
Manoel Domingos Vaz do Oliveira. —
Note-se no livro de inscripçães.
Aprigio Costa Nunes.— Provo o allegado.
Manoel Veiga Alonso.—Archive-se.
Francisco Da,vid e Silva .—Pago o imposto
relativo ao 1 0 semestre, del-se a baixa do 20.
Antonio de Souza Couto,— Já se achando
Conectado, archive-se.
J. R. Sucena & Comp.—Sellem os conheci-.
Mentos.
Arruda & Gomes. —.Pago o imposto do
o semestre, dê-se baixa elo 2s.
• Costa & Silva.—Provem o allegado,
s' Custodio Cbristiana Torres da Costa.—Ar,ohive-se.
Manoel Recart Fernandes.—Indeferido.
•Vorediano de Carvalho.—A taxa de penca
-de agua é a mesma que rende o predio, 254
Irtfansaeg, pelo que aroinve-se; - • - • -• •
=
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Carlos Moraes de Oliveira.— prove o -•re,
quOrente ser de sua propriedade o immovel
em questão o requeira a respectiva transferencia.
.
Mattos &
Mantenho o lançamento de 1904,
It. Joyeseze & Comp.— Averbe-se a mudança, reduzindo-se o valor locativo a 300$
annua,es.
Imprensa Nacional
EXPEDIENTE DA DIRECTORIA.
Dia 21 de março de 1905

Pie dou-se á Directoria' Geral dos Correios
os esclarecimentos que foram sol icita,dos
para o registra do Diario
Dia 22

Solieiteu-se da inspectoria da Alfandcga
do Ria de Janeiro o despacho, livre de direios, de volume; contendo material para a
Imprensa Nacional.
—Declarou-si á Directoria Geral dos Correios o preços approximados da impre3SãO
de 5000 de 1.000 exempla,res aAlumnak
da Repartição Geral dos Correios».

Ministerio da Marinha
Por portarias de 22 do corrente, foram nomeados :
O contra-mestre das obras do mar da Directoria de Machina.s do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro José Maria d . ; Costa para
exercer o cargo de mestre das mesmas
obras ;
O operario de l a c!as.se. da °Moina de limadores da Directoria de Machinas d ) Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro Joã ) %albedo de Andrade Almada para exercer o
cargo de contra-mostro das obras de mar da
mesma directoria.
UPEDIENTE DA PRIMEIRA. SECCIO

Dia 20 de mcnyo de 1905

Ao Ministerio da Fazenda:
Rogando providencias afim de que, por
conta das competentes rubricas do orçamento de 1904, sejam efectuados no Tilocouro Federal os seguintes pagamentos:
De 48:9243000, ao representante da casa
Ba,rbier Benard & Turenne s de Pariz, e a C.
F. Hargreaves, proveniente do fornecimento
cio apparellios do luz destinados a diversos
pilardes, uma caldeira vertical e outros
objectos (aviso n. 432);
De 78:4983401, proveniente do fornecimento de varies artigos, feito a este ministerio
nos m 3zes de agosto a dezembro do armo
findo (viso n. 434); .
De 18:571$492, proveniente do diversos
artigos fornecidos ao Commissariado Ge:al
o Arsenal de Marinha nos MOZO3 de setembro a dez ).nbro cio anuo passado ( aviso
n. 436);
De 1:604,3930 á Companhia Cantarsira .c)
Viação Fluminense e Administração dis Correios do District° F.aderad e Estado cio Rio
de Janeiro, proveniente do abastecimento
de agua aos estabelecimentos da Directoria
de Artilharia na Ponta de Armação e do
fornecimento de senos (aviso n. 437);
De 238$520 ao representante da casa Barbier Benard & Tueenne, de Pariz, proveniente do fornecimento de objectos destinados
ao serviço de pharoes (aviso n. 438);
Do 27:010$132, proveniente do fornecimento de materiaes destinados ao serviço de
balisamento de portos da Republica e do
tubos para o cruzador Barroso e encouraçado
Riachuelo, feito pula firma Haupt Bicha
(aviso a, 440). •

IuIi

Se

,

111111111111

•

.

• Rogando providencias afinrde,que
souro • Federal ssja , •paga • a Ilaupt Biehn &
Comp., por conta do credito concedido pelo .
decreto is. 5.342 . de, 11 de outubro do Anna
passado, a quantia' de 1:261$665, provenientes
de Corroias caoutclionc vul canizadas, fornecidas a este ministerio (aviso n. 435).,
Solicitando o pagamento, por conta da
verba 22—Muniç0es navaes—do orçamento
em vigor, da quantia do 3:750$, a que teia
direito pela pintura e douramonto do hiato.
Silva Jardim Manuel Rezende & Comp. •
(aviso n. 439),
Rogando ordens afim do que, no Thesouro
Federal, por conta das competentes rubisicag,
do orçamento em vigor, seja .para a quantia
de 28:065$350, proveniente do fornecimento
do varias artigos feito ao Commissaeiado
Geral, Hospital de Marinha e Enfermaria do
Copacabana nos na 3ZeS de janeiro a março
(avisou. 441).
Pedindo providencias afim de que seja habilitada, a contadoria deste ministerio Cem'
a quantia de 1.400:000s-5, afim de °ocorrer
ao pagamento de diversas despezas durante
o proximo mez de abril, por couta do actualorçamento (aviso ri. 442).
Communicando, em additamento ao . avisa.
n. 393, de 15 do corrente, que foi annolla,ia
na escripturação da Contadoria da Marin:,a
a quantia de 30:0003, da verba — Combusti-.
vel—que se achai-a na mesma contadoria o.
cuja transferencia, pasa o fites ura solicitou
T19 supradito aviso (aviso n. 431).
—Ao Tribunal de Contas:
Transmittindo, para o competente registro
e na fdema, do disposto no art. 141 do regu-o
lamento annexo ao decreto n. 2.409, de 23
de dezembro de 1800, a cópia do contacte
ceiebrad o no Esta,do da Rabio com o nego
°ante Antonio Marques Fernando; para et•
Ibrneeimente ás d o;endenclas da marinha..
no mesmo Estai) ), durante o corrente anilas.
dos artigos que constituem o - grupo Padarias
(aviso n. 443).
134 clarando que as datas em que foram
retiradas as inipostancias destinadas a garantir a execução das obras do novo Otiarel
do corpo do infantaria de marinha, na Rirma
da condição 4& do ajusto de 15 de julho de
1903, e a verba por onde correu á desneza
com as ditas obras, são as constantes do cálcio da Contadoria da Marinha, gim por cdpia 50
lhe re nette, n. 196, de 14 do Coerente me-á
(aviso n, 444).
Communicando que o nome (h porteiro da.
Repartição da Carta Mari dina, a quem se
referiu o aviso desta Secretaria de Estado,
n. 254, de 21 de fevereiro prcximo passado,
O Feliciano José da Cunha (aviso n. 433).
—Ao Arsenal de Marinha. do Matt Grossa,
confirmando o telesramma dirigido pelo
Si'. Ministro no dia 1:3d ) corrente, concebido•
nos seguintes termos: «Enviae urgencia
lação nominal operarlos contando mais vinte
zinnos serviço á razão trezentos dias trabalho
e que estão percebendo gratificação addicional vinte por cento» (oficio n. 445).
— Identico ao Arsenal do Pará (officio
n. 446).
V=1)1E:NIT DA SEGUNDA st:aça°
Dia 20 de março de 1905.

Ao Arsenal do Rio de Janeiro, declarando
ter resolvido permittir qu o o patrão dag
embarcniles a vapor desse arsenal ManoelJesus da Sacramento contribua para o Asylo
de Invalides da Patria, visto ter sido julgado prompto em inspecção dá sande (aviS1 •
n, * 355) .,-Conimudicou-se•á iCeuntaidoria"‘ ,.•

•,
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Dia 20

EXPED/ENTE DA TERCEIRA SECÇÃO

Dia 17 de iaro de 1005
, A' Directoria da Pratioagem da Barra do

r Pará, respondendo o oficio em que tratou
da reclamação que fizeram Booth & Comp.,
negociantes nesse Estada, contra o pagamente de taxas do praticagem. declara que,
accordo com o parecer do Conselho Naval, =atido em consulta n. 9.208, de 19
-alo abril do anno passado. resolveu, não só
que cesso o pagamento da taxa do 30 reis
por tonelada de arqueação, feito por aquella
firma, pela passagem dos seus vapores no
trecho comprohondido entre Belém o Chapéa
Virado, como tamboril que se lhe restitua a
•impartancia que, do accordo com a Capitania
sio Porto, depositou na Delegacia Fiscal, o accrescenta. que estas dispoaições são extensivas
a outros vapores que so acharem nas mesmas condiçoes (aviso n. 299).
— Ao Ministerio da Guerra, remettendo
os °Maios as. 5 e 6, de 21 o 23 do rovoreiro
.proximo passado, da Capitania d -) Porto do
S. Paulo, reclamando acerca da invasão de
suas attribuições por parte do amornando da
fortaloza, da Barra do Santos (avisa n. 300):
—A' Capitania do Porto do Espirito Santo, autorizando a providenciar sobre a mudança dessa capitania para a casa do quo
tratou no oficio n. 51, do 10 do fevereiro
ultimo, polo aluguel mensal do 3003, mediante cantracto por cinco annos, contracto
esse que cumpre enviar a esta Secretaria
de Estado para ser submettido ao registro
do Tribunal de Contas (aviso n. 301).—Com31111[1100U-80 á, Contadoria da Marinha.
—A' Repartição da Carta Maritima, declarando que resolveu approvar o orçamento organizado para a construcção do um
abrigo meteorologia, indispenaavel á Estação
do Florianopol is, Estado do Santa Catharina, na importancia do 2:0003, devendo essa
despoza, correr á conta da sub-consignaçãoMa,terial — da rubrica 16a — Repartiçã.o da
Carta Maritima—do actual exercido, quota
destinada ao desenvolvimento do serviço
meteorologia°. o accrescentando que ora
providencia afim do que a Delegacia Fiscal
do Thesouro Federa/ naquele Estado seja
bablitada cem o necassaria credita (aviso
se, 303)..

Dia 19
Ao Ministerio da Fazenda, remettendo a
cópia authentica do termo do inspecçãa do
.saude a que foi sulonettid o o mostre da oficina do apparelhos o velas do Arsenal de
Marinha do Pará José de Souza para soe aposentado, visto não ser possivol enviar o original, lavrado em livro proprio, pertencente
á, enfermaria do marinha do mamo Estado
(aviso n. 308).
— Ao Quartel General da Marinha, reendoudo o oficio com que enviou as pro•posta,s apresentadas para a realização dos
'concortol do que carece o aviso Cananda, declara quo resolveu accoitar a do Augusto
José Dias, que se proptia a fazol-os pela
quantia do 6:724, no prazo do 75 dias utais,
devendo ser com eile celebrado o nacossano contracto depois de ser a respectiva
minuta submettida, á approvação desta Secretaria do Estado, acompanhada dos papeis
ora romettidos o accrescenta que o pagamento dessa trabalho será feito em duas
prestações igua,es : a primeira 15 dias depois do registrado pelo Tribunal do Contas o
sonencionado contracto o a outra depois da
obra prompta o julgada em boas condições,
correndo essa de.spoza yor conta. da verba
131rterial do Construcçao Naval — do orçamonto em vigor (aviso n. 309). — Commu-Ilicou-se ;I Contadoria da Marinha,

I A's Capitanias dos Portos :

Das Ala,gfas restituindo, assignada e soltada, a carta do machinista do 4a classe da
marinha mercante Antonio Guimarães Mendonça (officio n. 311) ;
Do Maranhão restituindo, assignadas o
seladas, as cartas dos machinistas da 4a
classe da marinha marcante Antonio da Purificação Almeida, Custazio da Serra o Silva,
Ursulino Jesus do Oliveira e José Antão Rodrigues Nunes (oficio n. 312).
— A'a Inspectorias dos Arsenaes do Marinha
Do Rio de Janeiro autorizando a abrir
nova coneurroncia para a realização das
obras necessarias nos tres dopositos da directoria do artilharia desse arsenal, visto
não se ter apresentado licitante algum na
ultimamente celebrada para esse fim (aviso
e. 313) ;
Do Matto-Grosso concedendo a Francisco
Paes do Campos, operado do P classe da
oficina de carapinas, torneiros o poleiros,
da directoria do construcção naval desse
arsenal a gratificação addicional do 20 04
sobro sons vencimentos, visto contar mais
do 20 annos de sorvia° (aviso n: 314).—
Communicou-so á Contadoria da Marinha o
o á Inspectoria da Alrandega de Mago
Grasso,

Í005
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1Dia 17
Do frs. 12.465,00 ou 8:634245 ao cambiei

do 693 réis por franco, a E. Lambert, idem 4'
mesma, em dezembro ultimo (aviso n. 820)..
Do C 236-46-0 ou 4:124803 ao cambio
do 13 25/32, a lia,upt, Bicha & Comp., ideai
á mesma, em dezembro ultimo (aviso n.821);
Do £ 220-0-0 ou 3:831$292 ao mosmo
cambio, á Socidtd Anonyme der Usines der
Draine le Comia, idem st mesma, em dezembro'
ultimo (aviso n. 822)
Da C 2.680-0-0 ou 46:6723108 ao MOMO
cambio, á mesma, idem á • mesma estrada,
em novembro ultimo (aviso n. 823) ;
De £ 1.688-14-1 ou 29:404725 ao MOMO .
cambio, á The Drasitian Contracts Corpora-tion, cie material motallico para canalização
do agua, fornecido em dezembro ultimo ti
Inspecção Geral das Obras Publicas (aviso.
n. 824) ;
De frs. 11.347,75 ou 7:864990 ao cambio
de 693 réis por franco, á mesma, do material metallico concernente ao serviço do revisão.
da rede do distribuiçã,o do agua, fornecido,
em dezembro ultimo á, Inspecção Geral das'
Obras Publicas (aviso n. 825).

Dia 18

De £ 4-5-2 ou 903497 ao cambio ao
13 13/16 a Behrend, Scluntit & Comp., fwnocimento ti Estrada do Forro Central do
Brazil em outubro ultime (aviso n. 847)
Do £ 20-13-1 ou 404131 ao mesmo
cambia, idem á mesma, em dezembro ulDia 21 time (aviso n. 848)
De 'e 348-14-0 ou 6:058.1;859 ao mesmo
A's ' Capitanias dos Portes :
idem á mesma, em dezembro ultimo
Da Rio Grande do Norte, ara wizando a cambio,
n. 849);
mandar fazer a calçada em frente da al- (aviso
Do £ 190-0-0 ou 3:3013357 ao meraio
faio em que funcciona, essa capitania, con- cambio,
Nortan Megaw & Comp.. idem ti,
formo foi exigido pala, Intendoncia Municipal mesma, aem
doma cidade, despendendo a quantia do (aviso n. 851)setembro e novembro ultimoa
2:2853142, em que importa o orçamento orDo £. 234-3-4 ou 4:0083778 ao mesmo
ganizado para osso fini,o accrescontando que cambio
á Societé Anonyme der Acidries d'An~
ora providencia no sentido do sor concedido ykur. idem
á mesma, eca dezembro ultimo
á Delegacia do Thesouro Federal a,hi exisn. 852);
tente o credito da m ;acionada, importancia (aviso
Do £ 831-16-8 ou 14:4533574 ao mesma
por conta do § 24—Obras—do exercido cor- cambio,
aBohrend, Schmidt & Comp. idem a
rente (aviso a. 317)
mesma em outubro o novembro . ultimes
Da Santa Catharin,a, restituindo, assi- (aviso n. 853);
gnada, e selada, a carta do machinista. do
Do marcos 14.748,42 ou 12:5953150 ao
4a classe da marinha mercante Osorio José cambio do 851 réis por marco, aos mesmea,
Gouvéa, (oficio n. 318),
idem á mesma cai agosto ultimo ( aviso
n, 855);
Da £ 1.800-0-0 ou 31:270$018 ao camRequerimmtos despachados
bio de 13 13/16 a Norton, Megaw & Comp.
idem á mesma, em dezembro ultimo (aviso
Dia 22 do março do 1905
n. 856);
Do marcos 1.016,90 ou 8683432 ao camMo
Francisco do AS.913Nepomueeno o Benjamin
do Moura Baptista, pedindo sua admissão, o do 854 reis por marco, a Simons Halske A.
primeiro no Hospital do Marinha o o segundo G., idem á mesma, em dezembro ultima
na Enramaria da Beribericos em Copaca- (aviso n. 857);
De £ 41-13-4 ou 723:3981' ao cambio do
bana.— Indeferidos.
Invalido José dos Santos Queiroz.— Indefe- 13 13/16 ti, Drazilian Contracts Corporatl'en,
idem á mesma, em novembro ultimo (avisa
rido.
858);
Segundo sargento do corpo do marinheiros n.De
£ 1 .640-0-0 ou 28:495.3927 ao MOMO
nacionacs José Leoncio Ramos.— O reque- cambio,
a Norton, Megaw & Comp., ideio a
rente junte o dip/otna.
mesma em dezembro ultimo (aviso n. 859);
De £ 200-0-0 ou 3:475,3113 ao • inesmo
cambio, aos mesmos, idom á mesma, coa..
ultimo (aviso o. 863);
Ministerio cia Industria, Viação e dezembro
Do £ 1-11-0 ou 26:9a2 ao mesmo canabio, a Behrend, Schmidt & Comp., idem 4
Obras Publicas
mesma em dezembro ultimo (aviso n. 804);
Do £ 581-0-0 ou 10:104253 ao mesmo
Directoria Geral da Contabilidade
cambio, a Norton, Megaw & Comp., idem a
Expediente de 16 do março de 1905
mesma em dezombro ultimo (aviso n. 800);
De £ 3338-6-0 ou 54:524737 ao mesmo
Ao Ministerio da Fazenda foram solicicambio, a Trajano do Medeiros & Comp.,
tados Os seguintes pagamentos
idem á mesma em dezembro ultimo (avisa.
Do £ 795-4-0 ou 13:844380 ao cambio n. 867) ;
.
do 13 25/32 é. Socidtd Anonyme der Aderiu
Do £ 262-9-6 ou 4:500$651 ao mesmo
d'Angleur, fornecimento â Estrada de Ferro cambio
a Haupt, Bicha & Comp. idem á;
Central do Brazil, em dezembro ultimo mesma em dezenlboo *ultimo (aviso n. WS) ';
(aviso n, 809).
ou 29:5323174 ao cambiO!
.
....._ 34.581
...... Do marcos
.1•nn•n•••
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10135 ri3 por. marco, a-Behrend, Munia
comp., idem á, meánia. - em novembro ulmo (aviso n. 8(9);
alae £ 609-3-8 ou 10:584$904 ao cambio
ë 13 13/16 á Socidtê AnonyMe des Usines de
_mine "le . Conte, idem á mesma eito. no' yernbro . ultimo . (aviso n. 870)
De £ 277-10-0 ou 4:821$719 ao 111031110
0.
' rabio , á Socidtd Anonyme des Acidries
Angleur, idem á mesma em . dezm
obro
timo (aviso n. 871)
De £ 1550-0 ou 2:693$212 ao 11103m0
mbio á The Brasilian Contrais Corporation,
. °má, mesma em dezembro ultimo (aviso

•

.872;; De C 1.009-15-0 ou 17:5-U977 ao' me.stin)o cambio á Socidtd Anonyme dos Usines' de
mine le Conde, idem á 11103111A em nove:is,i^i9 ultimo (aviso n. 873)
:De £ 36-12-6 ou 566$877 ao mesmo cana!'io á . The Brazilian Contracts Corporation,
Sim á mesma em dezembro ultimo (aviso
. . 874) ;
De £ 15-16-8 ou 275$113 ao mesmo co,m)aio, á Socidté Anonyme des Acidries de .4nyleisr,
lidem á mesma ern dezembro ultimo (aviso
0, 875)
• De £ 156-00 ou 2:710$388 ao mesmo
st a,mbio, a Norton, Magoar & Comp., idem á.
'Irnesrua em dezembro ultimo (aviso n. 870)
, De C590-0-0 ou 10:251$583 ao mesmo
tambio, a Brison & Comp., idem á mesma
.‘sm dezembro ultimo (aviso n. 877) ;
De £ 92-5-3 ou 1:003$113 ao mesmo
.tb,mbio, á The Brasilian ContractsCorporation,
item á Itispecçãa Geral das Obras Publicas
ejas dezembro ultimo (aviso n. 878).
—
Requerimentos despachados
. Dia 22 de março de 1905

D. Ernestina Menezes Vieira, pedindo penSão do montepio, na qualidade de: viuva de
, Antonio Hyacintho Alvares Vieira, carteiro
de 2.3 classe, a,posontado, da Administração
dos Correios do District° Federal. — DereOdo.
D. Firmina Hoffmann Fiuza, idem, idem,
-na qualidade de viuva de Joaquim José
' Fiuza, praticante de 1 3 classe da Administração dos Carelos do Estado de S. Paulo.—
Deferido.
Pedro JW,Marinho, idem, idem, na qualidade de pae de João de Azevedo al ;vinho,
carteiro de 23. classe da Administração dos
Correios do District° Federal .—Apresente
certidões de obita do 'contribuinte e da pagamento de joie, e contribuiç52s.
-Directoria Geral da Industria
Expediente de 22 de março de 1905

Remetteu-so ao inspector da Navegação
• subvencionada o requerimento, acompanhado de outros papeis. em que a Empraza
de Navegação Grão-Pará solicita isenção de
direitos para 10.000 toneladas do carvão de
pedra, que pretende importar no 1° semestre
do mfrrente zuno.
—Autdrizou-se o presidente de Companhia Novo Lloyd Brazileiro a conceder pass.a g em do porto desta Capital ao da capital
da Bahia ao en g enheiro João Evangelista
Carneiro da Cunha, conductor da commissão
da Estrada de. Ferre.' -do Timbá a Propriá, e
á-sua familia, composta de sete pesoas,
visto não ter o referido engenheiro so utilizado das passaaens concedidas por oficio
a. 44, de 1 do corrente.
•
,..--Solicitaram-se providencias ao director
. geral da Imprensa Nacional no sentido de
' ser incluida a. directoria do Jardina Botanico
entre as repartições , quá devera . _receber - o
Mario O
•
• • u ..~. •
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Requerimento despachado
Dia 21 de março de 1905

Emilio Arthur Soares Guimarães, pedindo
privilegio para sua invenção de um novo
system:), de cartões posaes em seda.— Indeferido.
Bírectoria Geral de Obras e Viação
Por portaria de 21 do corrente, foi removido o engenheiro José Luiz Baptista do
cargo de engenheiro ajudante da CJITIMISiii0
da estudos e construoção de obras contra os
effeitos da scan no Rio Grande do Norte
para igual cargo na Repartição Fiscal do
Governo junto á Companhia Rio 'de Janeiro
City Improvements, com 03 vencimentos que
lhe competirem.

NOTICIÁRIO
ibanal do Contas — Sesa'n
extraordinaria, em 21 do março do 19)5 —
Presidencia do Sr. director Rodolpiano Padillia, — RePresantanta interina do Ministe,rio
Publico, Dr. Monteiro de Barros Lima —
Secretario, Couto Neves.
Presentes 03 Srs. director Dr. Viveiros do
Castro o sub-directores J. M. da Silva Partilho e Dr. Francisco Machado, no exercido
interino dos cargos do director, esto da
1 3 directoria, e aquilo da 23 , foi aberta a
sessão.
• Relatados pelo Sr. Dr. Viveiros de Castro:
Processos de pre gação de fiança
Do escrivão da collectoria das rendas fhderaes no municipio do Limeira, Estado de
S. Paulo, Firmino de Almeida Barros, de
1:750$ ern moeda . corrente ;
•
Do thesoureiro da Caixa Economias, e
Monte de Soccorro do Estado de Pernambuco
Enéa,s Jacome de Araujo, de 30:000.43, constititila pela hypotheca legal de um iminovel
sito na capital do 0123r110 Estado, pertencente
ao barãa de Suassuna e sua mulher, e ava.•
Balt o em 45:000$000 ;
Dos agentes do Cor:elo:
•
•
Alfredo Augusto de Lima, da Ponta cio
Cajd, District° Federal, do 480$, em urna
caderneta da Caixa Econornica, ;
D. Tliomazia de Sonza Leite Fragoso, de
Villa Nova de Carangola. no Estado do Rio
de Janeiro; de 360$, idem ;
Do ajudante do l a classe da 3a divisão (11,
commissã,o fiscal administrativa das obras
do porto do Rio de Janeiro Arthur Augusto
Pinto, de 3:000$, em tres apolices da divida
publica, caucionadas pelo Dr. José Augusto
do Freitas.
O tribunal, attendendo a que 03 valeres
offe,recidos garantem a gestão dos responsareis e de seus propostos, julgou idoneas e
sufficientes as fianças de que se trata.
Foi approvada a redacção do accordão
lavrado no processo de tomada de • contas,
apresentado na sessão . ordina,ria ante lar,
do commissario de 4a classe da armada
Santiago Rivaldo, considerando-o quite com
a Fazenda - Federal.
—Relatados pelo Sr. sub-director J. M. da
Silva Por titilo:
Ministerio da Fazenda:
Avisos:
Ns. 35 e 37, de 14e 15 deito `rnez, consultando acerca da abertára dos credites supplementares da 151:100$819, em ouro, á verba
I0, e de 2.481: 216$:4,31 á verba 26 3 , do exercicio de 1004,-0 tribunal foi de parecer que
os credites podem ser. legalmente abertos.
'N. 40, do 17, cora a cópia, „do decroto
n 5.483.. de. _ 10, abrindo o erudito -de,,
80;1134:048, ..Inça accoaror tko pagaraeato de--•
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vido ao marechal Rufia° Enéas,Gustavo Gaivão, em' rirlaida de sentença judiciaria.. O
tribunal malenill o competente registro.
Inforaltasões da 2 3. Sub-directoria de Con.
tabi l idade 1) The ,ouro Fedaral: •
De 23 de, dazambro do asno proximo findo,
relativa á• concessão á Alfandega do Rio do
Janeiro da ceedito de 6:535$a conta do 'que
foi aberto polo decreto a. 5.144, de 27 . d3' fevereiro de 19a4, e ao pagamentaa á conta&
dessa credito, da quantia de 280$ a Leuzinger
& Camp a prove-limito do fornecimento do
artigos de expediente de4inados á 'Mesa do
Rendas da Macabae em 1904.-0 tribunal len
registrar a distribuição do credito de 6:335$,
excluida a importancia de 200$, para a
custeia e concerto de escalares, e a de 280$,
em que somma a conta de Leuzinger& Comp.,
por não poder correr polo credito de que
tato, o citado decreto sinão despeza referente ao pessoal.
Da 22 do fevereiro ultimo e 10 do • cor
c mcernentos ao pagamento, pela ver--rent,
ba—Exercicios lindos—de 1904, das quantia*
do 3:2714260 a D. Joanina de Sampaio
Costa e s MS filhos, proveniente de pensões do
montepio não recebidas até 31 do dezembro
de 1903; e de 90$ a D. •Tulia, da Costa Vianna,,
na qua l idade de viuva de Guilherme Vianna.,
de fornecimento por este feito á Estrada de
Ferro Central do Brazil em 1901.-0 tribunal deixou de registrar as mencionadas despezas, visto referirem-se a dividas cuja liquidação devera ser realizada pela verbaExercicios findos—do exe:eicio de 1903.
De 9 do corrente, sobre a concessão dal
creditas de 69:300$558 ti Delegacia Fiscal do
mesmo Thesouro no Estado do Ceará, e do
63:905$327 á no da Bahia, para despozas da
verba 26a do exercicio de 1904
Da mesma data, attinenta á transferencia,
para o Thesouro Federal, do saldo da quantia de 6:567$041, existente no credito disteibuido á Delegacia Fiscal no Estado de . Malte
Grosso, á conta da dita verba.
O tribunal autoriz m o registro da .distribuição dos mencionados creditas as da.
transferencia do alludido saldo.
Processos de concessão
De montepio civil :
A D. Maria dos Santos Cardoso, viuva da
carteiro rural da Administração • dos Correias do District° Federal Manoel José , Ribeiro da Silv a na importancia annual
400$, e a suas filhas menores Ma,thilde,e Bera
nardina„ na de 200$ a cada urna.
Apostillas lançadas nos titulas :
Do menor Edmundo do Faria Jorge, filtra
do finado chefe de secção aposentado da Alfandega do Estado do Pará Antonio Bernardino Jorge Sobrinho, para a percepção men- •
sal de mais 83$333, pela reversão da 'pensão
que deixa de ser abonada a sua mãe D. Vitorina de Faria Jorge, que contraind segundas insulas ;
Dos menores Antonio e Amalia, filhos do •
fallecido ex-secretario do Externato. do Gymnasio Nacional Antonio Joaquim Rodrigues
Junior, elevando a 600$ a pensão mensal
que percebia cada um, pela reversão
que era abonada, a sua mãe D. Maria Augusta de Mello Rodrigues, visto haver esta
contraindo segundas nupcias.
Do montepio do exercito
• A D. Paulina Augusta de Mello .Tompson,,
viuva do capitão do exercito Francisco Carlos Tompsan, na impoetancia, mensal de
100$000.
••O tribunal, attondendo a que foram nos
processos observadas as disposiçibseem vigor, iulgou legal a concessão das pensões' a
devidamente feita s as referidas apostillaa.
• De montepio civil :
!A DD.:ArinaJ)eveiraade Sant'Anna,e Carlata mia da lt )che,; .irmiis viuvasd mfinado 4antanua •da .Estrada, de ,•Fere.0 Çeiirását • d.4
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brazil lidarmo E.spiridião Multo da Rocha,
32a importancia amua! de 250$ a cada unia
A Laocadia Leopoldina Paixato,vinva do
+ex-fguarda da Aliando:4a do Rio Grande do
tNorto Manoel Blrbin Peixoto. na imporlancia aininal de 400$000
A D. Raymunda. Emiliana Vieira. viuvo,
;do juiz de direito aposentado Dr. Brazilian )
1314arquea Vieira, na importanta animal do
00$0O0;
• A D. Er:111ra d3 Cassia Siqueira. viuva do
captoiro de t a clave dos Correio3 da Districto
•oral Sabino Malaquias do Siqueira, na
,importancia annual do 400$. e a sons filhos
menores Eduardo, Edolvira, Jovenifia. e Longuinhos, na de 100$ a cada um
A D. Maria Amalia, nibero de aameals.
Braga, mãe do finado chefe de nação da Estrada de Ferro de Baturité engenheiro Manoel Ribeiro do Almaida Braga, na importanda annual de 2:300$000;
A D. Maria do Espirito Santo Bittencourt,
irmã do Medd() guarda aposentada da
.All'andega do Estado da Bailia Antonio Lisza.ro do Bittencourt, na importando, annual
de. 300$0a0;
A D. Isaura Augusta Pinheiro Chagas,
Titsva do guarda da A(fandega do Estado do
'Párnambuca Manoel Francisco das Chagas,
• importancia annual do 000$000.
De meio-soldo o montepio:
As DD. Maria da Gloria Nery e Maria
Tatiza Nery, e al menor Azarias, filhos do
finado coronel do exercito Pedro Antonio
Nory, na importancia mensal do 100$ a cada
um, em cada titulo.
• De aposentadoria:
• Ao guarda-fia de 1" classe da Repartiçãa
•Géral dos Telogra.phos Vicente Ferreira do
, Nascimento, com o vencimento animal do
i1:035$388, visto contar 23 annos, 10 'ilesos o
23 dias de serviço publico.
• O tribunal, attendendo a que nos processos
foram observadas as disposições em vigor,
.julgou legal a c011e033.0 das pensões e da
aposantadoria do quo se trata ; registraisda-se a despoza na forma dos pareceres.
De montepio civil:
;A I). Maria José Vieira Rodrigues do Nascimento, viuva do capitão reformado do
corpo do bombeiros Benevonuto de Souza
Nascimento, na importancia anual de 450$,
ca seus filhos minores Adelaide, Antonia,
Leopaldina, aludida o Carlos, na do 90$ a
e,,a(La um;
A DO, Ida.lina, Pitanga Alenca,stro de
Araujo o Eiisa, Pitanga Gomes, filhas viuvas
do fallecido director do 2" districto ~navio
•nsiaritimo Dr. Pea,sedes Gomos de SOU.% Pitanga, na importancia anual de 1:00(4 a
cada uma.
• 1. ;blinal converteu em diligencia ojol„„ffairmoto.'para o fim do exigir que soja produzida a habilitação de conformidade cora o t13ereto n. 3.607, do 10 da fas-ereiro de 1866,
visto não existir no processo a daclaração do
familia feita em vida pelos contribuintes.
*-Ministerio da Marinha - Avisos :
• "Ns. 293 e 327, de 23 de fevereiro ultima
do corrente, solicitando a concussão dos
creditos de 19:529,492 d Delegacia Fiscal do
Thesouro Fe leral no Estado do Rio Grande do
Sul e de 46$20O á nado S. Paulo, para despozas das verbas 9, 2la, 26a e 27° do exercido
altç 1001.-0 tribunal fez re.gistrar a distribuição desses °reditos.
W. 344, do 6, tambem da corrente, refluio pagamento de contas, no total do
33:870$217, proveniente do roupa para
daontes, medicamentos, etc., fornecidas a
diversas ropaetiçõos do ministerio no anuo
natle.-Ilavendo já sido registrada a quantia
da 33:232$217, deliberou o tribunal sobro a
do 25a$ e a do 333$, de artigos fornecidos
Macedo & Continivi e Vranklin Alvares.
'd sando do,dar rogistrosi primeira, por não

poderssor , classificada na excretai° de 1904,
visto ser a conta datada de 1 de janeiro de
1903, o a :segando,, por indevida classificação
da despesa na verba l6a,consignação-Acauisição de obras, etc.
•
N 42i, da 18, consultando sobre a • abar-.
Lura do credita de 93:315$916, supplomentar
á -ouviu 2fi s do e icerei01) de 1901.-0 tribunal
foi de parecer que pátio ser lega intento aborto
o credito.
Ministeria da Guerra:
Avi30,3 os. 125 e 126. do 9 tio corrente,
sobre a concessão dos credito de 30:000$ e
70:0j0$ á Delegacia Fiscal do Thosouro Fedem! no Estado d i Rdo Grande do Sul, para
despezas da consignação n. 32 da verba 15°
do exercido de 1904,-0 tribunal fez registrar a distribuição doa credites.
-- Relatadas pelo Sr, sub-dirsctor Dr.
Francisco Machado:
Ministcrio da Industria, Viação o Obras
Publicas:
Avisos:

N. 33, de 8 do corrente, reMettendo a
cópia do contracto celebrada p :Ia Administração dos Correios do District() Federal e
Estado do Rio de Jan,iiro com Placid) Teixeira & Comp. para o fornecimento da material necessario á. lancha Fernando Lobo, no
corrente armo;
N. 40, de 18. enviando a cópia da decreto
n. 5.481. de 16, que abre o credito supplemenear de 5:814$ á verba 8° do oxercido de
1904.
O tribunal ordenou o registro do contracto
e do alludide ore lite.
N. 692, de 10 deste mez, sobre o pagamento, pela sub-ccasignação- Comedorias
para [imigrantes, agua, etc.-da verba 64
do orçamento de 1901. da quantia do 3:120$
á Companhia Cantareira e Viação Fluminenso, de fornecimento de agua á Ilosp3^
daria de Migrantes, durante o primeiro
e segundo semestres do aniso passado. -O
tribunal recusou registro á despaza, por insufficiencia do saldo da. referida sub-consignação
N. 687, da mesma data, solicitando o "pagamento da folha dos vencimentos dos engenheiroa o auxiliares da Inspecção Geral
das Obras Publicas em fevereiro ultimo, no
total de 1:77o$133. - Sendo da competencia
da Tribunal do Contas apreciar a execução
das leis dá raceita por meio do exame prévio
instituido sobro 03 actos da administração
que visam a exacção da arrecadação, na
conformidade dos aras.. 67 . o 63 do regulamento do 23 de dezemdro do 1806, resolveu
o mem ) tribunal que é attribuição das
sub-directorias entrar na indagação do modo
por que se estabelece nas folhas do vencimentos do pessoal a cobrança dos respectivos
impostos.
E porque na Pilha dos vencimentos de tevarara ultimo, das engenheiros e auxiliares
da Inspecçlso Geral das Obras Publicas, se
exCluissa •elo sobredito imposto a (liaria do
chefe do divisão Luiz Maggessi, resolveu,
outrosim, o tribunal que se declare ao ministerio quo as (liarias abonadas aos engenheiros, além do estarem camprahendidan
no art. 1", § 3', do decreto n. 2.775, de 29
de dezembro de 1897. acham-se com acentuada indicação excluirias da isenção trat oda no art. 20, n. 6, do mesmo decreta, que
adoptou a diaposição anterior contida no
art. 3' 5", d ) d :creta n. 7.511, de 22 de
novembro da 1870. em virtude da qual deixaram ellas de ser consideradas, para o
atreito (aliança°, en tre as ajudas de custo;
bem assim qui) s uja devolvida, a folha que
acampanhou o supraci tado aviso, para o
fim do ser- subd.:atida por outra oin que s
manei ma a impartaucia a • cobrar pols.s
-•
.releirála s. 44'10. -• • •
-•••
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N. 931, de 16 do corrente. consultanda
sobre a abertura do creRts) do 474:205$223,.
suppiementar á verba -Soacorros publicasdo °xereteia de 1901.-0 tribunal foi de parecer que o credito pode ser legalmenta
•
aberto.
N. 903, da IneMTUI data, envian41.) o decreto n. 5.480. do 15. oito abre o credito extraordinari) do 600:004, destinada á menstruação da adindo disF acuidade de Medicina
da Bahia, e com municando haver o ministarjo ouvido o da Fazenda acerca dos recursos de • que dispõe o Thesauro Nacional
para fazer fisco ás despezas com a alludida
reeonstrucção.--0 tribunal autorizou o onipotente registro. O Sr. Dr. Viveiros do
Castro declarou votar contra o registro do
credita, nãa só pelos motivos que apresentou
por occosião da consulta, como lambem
porque não consta a resposta affirmativa
Ministro 'da Fazenda sobro os reelir.30.8
Thesoura , para Wer face á despeza..
Foi julgada comprovada a applicação
seguintes quantias falta pelos rosponsavei4
abaixo indicados, por conta do adantamentot
que recobaram:
De 400$, pelo superintendente da fazenda
nacional em Santa Cruz, com despezai
'unidas em fevereiro ultimo ;
De 1:21%470 pela eSeliVii0 do Internato da
Gymnasio Nacional, idem nos meze".•S
outubro a dezembro do anuo proximo lindo ;
De 999$070 pelo director da Escola Correccional Quinze do Novembro, cem deapezaa
a seu c lego em 1901 •
De 1:000$ pelo porteiro do Thesnuro Federal, com despezas miudaa durai° o met
do fevereiro desde armo.
- Ordens de pagament sibre as (vima
proferiu despacho de registro. em 22 do carrente, o Sr. presidente deste tribunal.
Ministerio da Industria, Viação o Obras
Publicas-Aviso;:
N. 700, do 10 do corrente, pagamento do
8391$293* tt Socidld Ammyme des Aeidries de
Anyleur, do fornecimentos á Estrala de Porra
Central tioBrazil, *em novembro ultimo
N. 699, da mesma dada, idem de 3:33 Iginti
a Norton, Mega.w 4Sc Comp., idem idem, ent
novembro ultimo :
N 697, da mesma data. Id .m do 1:020V,67
a Arens Irmãos, idem Mello idem ;
N. 698, da mesma dista, idem de lo?.5$42?
a Gonçalves, Castro & Conap., idem idem, uni
agosto ultimo ;
N. 681, de 8 do corrente, idem da 48$ a
II. Smith. do fornecimentos á Inspacção Gerai das Obras Pub:icas, em dezembro ultima.
N. 676, da mesma data, idem do 200$ á.
Companhia. Federal de Fundição, ideai
idosa idem ;
N. 072, da masina data, idem de 1:300$ a
J. Jacob Sewaybrichee, idem idem idem
N. G81, da mesma data, idem de 74$10:1
Moreno & Comp., idem idem idem
N. 781, de 15 do corrente, idem da
5:797A625. das férias do pessoal empregada
em fevereiro ultimo nos serviços da locomoção da Estrada do Ferro do Ri) do Outro;
N.751, da mas na data,idem do 1:084750,,
da féria tio pessoal empregado, em fevereiro
ultimo, na conservação das obras executadas
na Lagoa Rodrigo de Freitas
N. 786, de 16 do corrente, idem de
1:902$800. da féria do pessoal empregado,
em fevereiro ultimo, 003 serviços de de:obstrucçio de rios o outras obras a cargo
Inspecção Gorai das Obras Publicas ;
N. • 789, do 16 do corrente, idem da
51:909$021. das férias do pessoal empregado.
em fevereiro ifitimo,• etit seeviç is o mace.
nentes á revisão da rede de disiribaição
agua , a Ce,r,q0 da. mesma inspecção ;
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N. 788, da Mesma data, idem de 3: 160$656,
Requerimento de D. Lydia, Monteiro Fer- masia,do largos para os seus condlictos tolo.
das férias do pessoal empregado, em feve- reira, credito de 900$ ao Thesouro Federal phonicos
e telegraphicos, lembrou-se de uti;•,..:
peire ultimo, em reparações de arrebenta- para pagamento das pensões a que tem di- Jizar o espaço
disponivel para a construcçãO
mentos, manobras o outros trabalhos ur- reito a requerente, no corrente exercicio.
do um pequeno ferro-carril, que Servisgas•,
gentes na rede de distribuição de agua ;
para o transporto de pacotes e outros
Ministerio da Marinha :
N. 787, da mesma data, idem de 28:331$,
jectos postaes e tambem para as poquenag
das férias 'do • pessoal empregado, em feveAviso n. 344, do 6 do corrente, pagamento mercadorias. Os vagões deverão -ter o com-!È;,
reiro ultimo, nos serviços de conservação o de 3:282$217 a diversos, de roupa para primonto
do Ires metros e meio e serão
• cueteio da rede do distribuição de agua.;
doentes medicamentos, concertos, impres- chados por uma locomotiva electrica com
N.744, da mesma da,ta, idem de 3:118$500, • sões e 'do varies artigos fornecidos a di- velocidade
do 25 a 30 kilometros por hora,
das . férias do pessoal empregado, em feve- versas repartições deste ministerio no anno
•
A
companhia
que pretende iniciar. esta
reiro ultimo, nos serviços do conservação proxim o passado.
empreza de tracção olectrica para o serviço
das florestas ;
-.Ministerio da Guerra - Avisos :
postal, tenciona mandar construir 150 loeql
N. 748, da mesma data, idem de 6: 356$362,
das férias do pessoal empregado, em feveN. 127, de 10 do corrente, pagamento .de motivas e 3.000 vagões.
reiro ultimo, nos serviços do trafego da 39:609$611 á Companhia Nacional de Nave• Estrada •de Ferro do Rio do Ouro
gação Costeira, de transporte de tropas, etc.,
A. creação de uni grandek.:"
N. 749, da mesma data, idem de 683$750, por conta deste ministerio durante o exermercado de algodão em Man.
da féria do pessoal empregado, em feve- cicio passado ;
reiro ultimo,- nos serviços de construcçãO o
N. 564, de 20 do corrente, idem de chester-Acha-se em via de realização;
repares de estações e taradas da Estrada de 18:294$550 á Companhia Novo Lloyd Bra- nesse grande centro commercial e industrial,
Ferro do Rio do Ouro--;
zileiro, de fretes realizados por conta deste um grande mercado de spot cotton, afina de
evitar ou de attenuar as variações brusca4
IsT. 750, da mesma data, idem do 9:142$, ministerio em 1904;
de preços, o, portanto, do grandes deposito
da féria do pessoal empregado, em fevereiro
N. 135, de 14 do corrente, idem do do
valioso testi!.
ultimo, na via permanente da mesma es- 166:605$ á mesma, de transporte de tropas,
trada;
etc,
realizado
por
conta
deste
ministorio
Primeiramente havia' sido -marcado o eM
N. 804, de 16 do corrente, idem de 2:250$ em 1904;
pitai de 100.000 para o novo instituto;
a Companhia Novo Lloyd Brazileiro, da subN. 138, da mesma data, idem de mas como o commercio intermediario de Li-e
venção relativa ás viagens da linha de 123:790$370 á mesma, idem idem idem;
verpool, para manter a dependendo, em que
Santa Catharina, realizadas pelo paquete
N. 152, de 17 do corrente, idem de tem os induStriaes do Mancliester, tratasse
Itapemirinz, no mez do dezembro ultimo
:827$530 á mesma, idem idem idem
Jogo-de, crear o seu spot colton, os do Man,
N. 805, da mesma data, idem de 2:338$ 91N.
153, da mesma data, idem de chestea levantaram o capital da sua. asso,.
a diversos, de fornecimentos á Inspecção 113:277$900 á mesma, idem idem idem.
dação a £ 200.000, com o titulo de .211-aszu--Geral das Obras Publicas, em novembro e
cheste? Cotton Itnporting Company,
dezembro ultimes;
Pagadoria do Thesouro Fe- O seu objecto principal consista na contiit
N. 812, da mesma data, idem de 72$600
Imprensa Nacional, de fornecimentos á Se- deral- Pagam-se amanhã, 24, as folhas ;V:a, pel >s preços baixos actuaes, do lotes im20 e 30 districtos de Obras Publicas ; no portantes de algodão nos Est4.dos Unidos,
cretaria de Estado, em janeiro, fevereiro e do
dia 25 o 40 districto e Rio do Ouro ; no dia mandai-os para Manchestoe, onde será esta,-a
março do anuo prosista° passado,
•
N. 803, do 16 do corrente, idem de 2:250$ 27 03 50 O 6° o encanamento geral e no belecido o mercado do spot cotton. Acreditarnt
Os . incorporadores da associação , que o ca- •
ti Compaahia Novo Lloyd Brazileiro, da sub- dia 28 o 1 0 districto em Santa Cruz.
venção relativa ás viagens da : linha de
pitai de 200.000 é sufficiente, pois apenas
Santa Ca,tha nina pelo paquete Itapentirinz,
Externato do G-ymnasio Na- servirá de garantia das casas bancarias nag
cional - O resultado d. is exames de pre- operações que os industriaes forem fazendo
realizadas -no mez de novembro ultimo ;
'N. 795, da mesma data, idem de 3:020$850 paratorios effectua,dos a 21 do' carrento foi com esse algodão disponivel. Parece que os
ti Imprensa Nacional, de publicações feitas o seguinte : •
donos das fabricas do fiação acceitam a •
plano, que lhes permitte comprar em Manem proveito da Secretaria. de Estado deste
Arithmotica
até
proporções
TrO3 Tern' chester o algodão necessario aos seus estaIlinisterio, • nos mezes de abril a dezembro va,dos o um inh lbi/itado.
do anno proximo passado ;
belecimentos, sem recorrer aos intermedia,•
•
•N. 809, da máma, data, idem de 13:848$380
Geometria, plana - ApprGvados : Octa- rios de Liverpeol.
d. Socidld Anonyme cles Acieries d'Anglear, de viano 'aleira, plenamente ; Amelia, Godoy e
fornecimentos á Estrada do Ferro Central Alexandre Etnilio Mendonça de Carvalho,
Correio- Esta repartição expedirV
do Brazil, em dezembro ultimo ;
simplesmente.
malas pelos seguintes paquetes
N. 735, de 14 do corrente, idem de
Hoje
Um inhabilitado,
3:599$157 a Behrend, Schmidt 8; Comp.,
Pelo Espagne, para Marselha, recebende
idem idem idem;
Geometria - App roy ale si espies mente, Al- impressos até ás a horas da tardo, cartas
N. 737, da mesma data, idem do 664027 varo da Silva Vieira.
.
para o exterior até ás 4 o objectes para re.,-1 aos mesmos, idem idem idem
gistra,r até ás 2,
Um
inhabilitado.
•
;
•N. 674, de 8 do coarente, idem de 40$ a
- Amanhã :
Oliveira Rocha & Comp., de publicação
Physiá, o chimica, (elementos) - Tres ia
Pelo Prinx Waldentar, para Bailia, Ma. ; ;feita, em dezembro ultimo, no jornal A No- habilitados.
•
.; deka o Europa, via Lisboa,. recebendoimticia, para a Inspecção Geral das Obras Puhistoria natural - Approvados Gustavo pressos até ás 711oras da manhã, cartas para,
blicas ; .
*•
até ás 7 1/2, ditas cem porte duplo
N.568, de 22 de fevereiro, idem de 805$500 de Sá Lema o Francisco de Sá Lema, plena- oo pinterior
ara, o exterior até ás 8 e objectes para
• a diversos, de fornecimentos á Administração mente ; Anthero de Castro Soares e Sebas- gistrar
até ás 6 da tarde de hoje. •
Mendonça, de Carvalho Borges, simplesdos Correios, nos mezes de outubro de- tião
Pelo
itacolonty para Bahia e Pernambuco; mente,
zembro de i004;
recebendo impressos até ás 11 horas da maN. 826, de- 18 do corrente, idem de 50$ a
Um inhabilitado e um reprovado.
nhã, cartas para o interior até ás 111/2, diLeuzinger • & Comp., de objectes • de expeHistoria geral, especialmente do Briazil - tas com porte duplo ate ás 12'e objectes paraí.
diente fornecidos á fiscalização das obras do Approvado
simplesmente, Amorico Luiz registrar até ás 10.
• ariaza,mento do morro de Santo Antonio, em Leitão,
Pelo Ionic, para Tenoriffe, Plymouth ei
dezembro ultimo.
Londres,
recebendo impressos até ás 9 horas -D0113 inhabilitades e um reprovado. Um
---;-Ministerio dá Jiistiça e Negocios•Inteda manhã, cartas para o exterior até ás 10 1 .
retirou-se.
adores:
e objectes para registrar até ás 6 da tarde deo
Aviso n. 955, do 16 do corrente, pagaHistoria ao Brazil - Approvado plena- hoje.
mento de 31:054450 a diver ges, de forneciNota - Saques para Portugal e vales pos-i
mentos ao Hospício Nacional de Alienados, mente, Leoncio da, Silva Pereira.
taes para o interior, nos dias uteia, até
em janeiro ultimo,
Transportes 'electricos por. 2 1/2 horas da tarde.
;-„
-Ministerio da Fazenda:
subterraneos-Em Chicago fazem-se - Recebimento do encommendai para
Officio n. 13, da Superintendencia da Fa- actualmente experiencias para a distri- Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
zenda do Santa Cruz, 'de 9 do corrente; buição da. cerrespondencia em varies bair- das 10 horas da manhã ás 5 da tarde, até a adeantamento de 400$ ao superintendente da ros da cidade, por meio do transportes ele- veve,ra da partida dos paquetes que se destinarem a Lisboa. exceptuando OS da Com-.
referida . fazenda , Antonio de Moura Costa ctrices - subtorraneos. 1
para pagamenteode despezaá miudas a seu' Havendo a Illinois Telephone ana Telegraph pagnie IlIessageries Maritintes ; e entregas
ta,mbom nos
&alvo, durante o corrente mez.
Company construido timeis subterraneas de- ás 2 da tarde.mesmos dias, das 10 da maall4 )
.
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Directoria do IkEeteorollogia . da Marinha-Repartição

ren (I dia 20 do marco dó 1905 fsegunda - foiral.
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da C.arta. Maritima-Rommo meteorologia°
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Rio Grande
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Buenos Aires N
Montevideo
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•-• - 761.08 29.0 16.71
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Em 5. Paulo garoou batem á no*te. Em Santos chuviscou ás 7 h. p. de hontem. No Rio Grande soprou S fresco hoje pela inaniu.
. Nora ao meio-dia - Na Capitai o estado actual do tempo Ode perturbar-se de uni momento para outro.-As observaçaes com este signa! (a) são dee •
• liontem....• AVISO - As notas de . previsão- do tempo 40 validas durante as 24 horas seguinte! a contar (IN
, • • ao mapot...- Até ats1
„.. tora Indicada
2 h. 33 m. :tão se raCebsta Mala' telegraninia
•
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- Observatorio cio 1Rio de Janeiro -Boletim meteorológico - Dia 18 "de março do 1905.
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Observa,torio do Rio de Janeiro - Boletim meteoÉologico- Dia 19 de março do 1905.
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Temperatura : maxima, as 11 1/4 h.', 25,7 ; minima, ás 03/4 h., 22,8.- Evaporação em 24 toras, 1,4.-Ozone: ás 7 h. m., 1; as 7 h. n.,
Chuva cabida: ás 7 h. da manhã, li n / m ,89; ás 7 h. da noite, 0.00.- Total em 24 horas, 1. 1n /in ,89.- Horas do insolação, O h. 30
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Santa Casa da Miserieordia -

E no dia 17:

.-0 movimento do Hospital da Santa Casa da
•Misericordia, dos Iiospicios do Nossa Senhora
da Saude, de S. João Baptista, do Nossa Senhora do Soccorro e de Nossa Senhora das
Dores em Cascadura foi, no dia 15 de março
_o seguinte :
. Nacionaes Es franga. Total
Existiam
•
853
582 .
1,435
Entraram
•
35
24
59
Saluram
14
17
31
FaAleceram **- *
3
1
4
• Existem
871
538
1,459
O movimento da sala cio banco o dos consultorios publicos foi, no mesmo dia, de 1.165
consultantes, para Os quaeS se aviaram 1,393
receitas.
- E no dia 16:

Existiam
875
583
1,458
Entraram
• 35
25
60
Saliiram
18
16
34
Falleceram
7
2
9
Existem
885
590
1,475
O movimento da sala do banco o dos consultorios publicos foi, no mesmo dia, de 929
consultantes, para 03 quaes se aviaram 1.030
receitas,
Fizeram-se 31 extracçties de dentes,

Nacionaes Estrangs, Total

Nacionaes Estrangs, Total

Nacionaes

Existiam..
Entraram
Saliiram
Fa.11eceram
Existem

;"9,MIN11111II

835
35
19 •
15
880

590
23
14
4
595

1,475
58
-.. 33
. 19
1.481

O movimento da sala do banco e dos consultorios publicos foi, no mesmo dia, de 282
consultantes, para os quaes se aviaram 260
receitas;
• Fizeram-se quatro extra,cções de dentes.

_

••

Total

-E no dia 18:

Existiam
871
588
1.459
Entraram
34
- 23
57
Sa,hiram
19
24
43
Fa I leceram
8
7
15
Existem
878
580
1.458
O movimento da sala do banco e dos consultorlos publicos foi, no mesmo dia, do 744
coniultantes, para os quaes se aviaram 812
, receitas.
Fizeram-se 40, extracOeS de dentes,

j,

Estrangs,

11

1111111!1n 111111MML.

,

Asussn1111
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Obituario- Sepultaram-se, no dia 1q
de março de 1905, 32 pessoas, sendo:
Naciona.es
Estrangeiros
Do sexo masculino
Do sexo feminino
•

Maiores de 12 annos
Menores do 12 annos
Indigentes

49
9
53
• 26
58
36
22
.53
21

- E no dia 19, 43 pessoas, sendo:
Nacionaes
32
Estrangeiros
11
Do sexo masculino..
Do sexo feminino

43

27
16

Maiores de 12 .annos
Menores do 12 annos.. .. ... .

43
31
12

Indigentes

43
10

.
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de portuguez contemporaneo, estudo sucinto da sua interpretação no todo ou em
partes, ligeiras noções do grammatica portugueza e de arguição sobre arithmetica
IÂNE1ItO
pratica nos referidos limites, systema metrica, morphologia geometrica, noções de
4.275:0938001 geographia e de historia do Brazil.

RENDAS PUBLICAS
ALPANDEOA DO RIO DE

Renda dos dias 1 a 21 do
• março de 1905
Idem do dia 22:
198:1178728
Em papel..
70:8508825
Em ouro...

208:9888553
4.544:0628151

Em igual

4,400:6478282

periodo do 1904.

ItECEDED0RIA DO 1110 DE JANEIRO

Pb,c;ula do dia 22 de mai vo de 1005

Interior
Consumo:
Fumo
Bebidas
Thosphoros
1.Valado
?Per(umarias• Especialidade a
pharmace u • ticas
Vinagre
Chapéos
Tecidos
Registro

e:0368626
3:4728500
2:01g$000
30:0008000
1:1558000
2208000
02000
908000
4:0988000
2:2038C00
4:2208000

54:4558500
2:6268262
178000

Extraordinaria
Deposito
Renda com applicação cape•#•

1:9088085

76:2428873
Total
Renda do 1 a 20 do marco.,, 1.211:2298011
Total
Em igual poriodo do 1904,
Differenca pára menos

# 1:287:4718884
1.440:1878639
152:7158755

EDITAES E AVISOS
••n••nn•n••

3-Externato do Gyinuasio Na.
cional
ExAMES DE AD1USSIO

publico para conhecimento dos interessadas que desta data até ao dia 31 do
corrente, ás 2 horas da tardo, acham-se
abertas nesta sec:otaria as inscripções para
Latim
aS exames do admissão a qualquer anno do
diirso deste externato.
(2' chamada)
Para a matricula no primeiro anuo exi1 Lino do Alvarenga Thomaz.
gie-se-hão as seguintes condições:
2 Heldagardo do Carvalho.
3 Alvaro de Souza Macedo.
I. Certidão do Idade ou documento equivalente, por onde se prove ter o candidato
Ariametica e algebra
14,annos, no maximo, para o internato ;
* (2& chamada)
Attesto.do do vaccinação ou revacci1
Manoel
do
Souza Carvalho.
nação ;
2 Rubem Lopes Moitinho.
3 Henrique Quintiliano de Castro e Silva.
III. Certificado de que o candidato não
4 Mario Alvos Nogueira.
sofri.° do molesta contagiosa ou infecto5 Luiz de Drummond.
contagiosa :
6 Julio Pinto Brandão.
IV, Exame prévid de admissão que con7 Alexandre Dias.
stará do provas escriptas e oram As es8 Manoel José de Abreu.
criptas versarão: 1 0, sobro um dictado do
9 Alvaro Ferreira Marra.*
dez linhas impressas de portugnez contemOs requerimentos de segunda chamada ne
poraneo ; 2", sobro arithmetica pratica limi- arithmetica o algebra (todos os cursos) detada tis operaçÕos e transformações rela- vera ser apresentados até 28 do corrente.
tivas aos numeras inteiros e tis froseções orIngles
dinarias e deciinaes. As oraas constarão de
(23 chamada)
leitura de um trecho suffisientemento longo
Humberto de Aguiar Cardoso.
Faço

Physica e chimica

1 Mario Campos Rodriguos de Souza.
(20 chamada)
2 Alfredo Banks Fernandes Malmo.
3 Ansiá° de Moraos.
4 Oscar Pereira do Lucena.
.Plas provas escriptas os candidatos deverão
5 Hugo Leal Netto dos Reis.
exhibir regular calligraphia,
6 John Nicholson Tavos.
03 exames do adnussao a outro qualquer
Secretaria do Externato do Gymnasio Na'
anuo do curso se farão pelo processo dos de cional, 22 de março do 1905.-0 secretario,'
promoções successivas, devendo os candi- Paulo Tavares.*
datos prestar, além do exame do anno immediatamente inferior aquilo em que pre- Ins ti tuto Nacional do Surdos
tenderem matricular-se, o do todas as maMudos
tarias estudadas do modo completo nos
INSCRIPÇXO PARA coaxemo
antecedentes, o só dependentes do revisão
no ultimo anno do curso.
Do ordena do Sr. Dr. director, faço publico
Os candidatos approvados nos exames do que, a contar da presente data, o polo prazo
admissão serão classificados pela respectiva de troo Mons, se acha aborta na secretaria
commissão examinadora por ordem do me- deste instituto a inscripção de candidatos á
recimento e, do accordo com esto julga- cadeira de mathematica elementar com ap- •
mento, serão pelos directores, em cada esta- plicações praticas ás necessidades da vida
belecimento. preenchidas as vagas existentes cornmum, historia o geographia do Brazil. •
no quadro dos alumnos.
devendo as provas d.o respectivo concurso
Secretari:. do Externato do Gymnasio Na- começar poucos dias depois do encerrada a,
cional, 16 do março de 1905.—Paulo Tavares, inscripção.
(•
secretario.
As provas são escripta. oral o pratica, e
versarão sobre pontos tirados 4 sorte, no
acto respectivo, dentre 25 pontos. quo serão
Externato do Gymnasio
organizados pela commissao examinadora no
Nacional
dia em que começarem as ditas provas, e
EXAMES DE SEGUNDA pOCA
que dovorão abranger toda a mataria da caSexta-feira, 24 do corrente, ás 11 horas da doira em concurso.
Para a prova escripta, terão 03 candidatos
manhã, effectuar-se-hão as seguintes provas
ires horas, não podendo consultar livros ou
escripttts:
notas. Dons dias depois começará a prova
Geographia, do 10 anno
oral, constando de uma oxposiçao que deverá
Arithmatica do 1 0 asno;
durar meia hora para cada matoria, da caDesenha (gro.phia) do 20 o 30 annos •
deira em concurso, o de unia arguição feita
Historia universal e do Brazil do 4°, 5° o pelos
examinadores, tendo cada um deites
6° anna3;
20 minutos para esse fim.
Grego do 40_, 50 e 60 asnos.
A prova. pratica se fará do accordo com o
Secretaria do Externato do Gymnasio Naespecial que fôr organizado pela
cional, 22 de março de 1905.— O secretario, programma
comm issão asam madura .
Paulo Tavares,
Para que possa inscrever-se, deverá o candidato apresentar documento que prove ser
EXAMES. DE PREPATLATOMOS
;110 cidadão braziloiro no gen do seus diSexta-feira, 24 do corronte, a 1 hora da reitos civis o paliticos, o folha corrida de sou
passada por autoridade comtardo, serão chamados os seguintes candi- procediuento,
petente.
•
datos:
No capitulo XI, art. 83o seguintes do rePortugues
gulamento do Instituto se acham todos Os Os1 Charles Norris.
clarecimentos,o nesta secretaria se prestartio
2 Miguel Ricardo Gaivão Junior.
todas as informaçõos de que possa precisar o
3 °atavio Augusto de Azeveda Silva.
candidato.
4 Benjamin Gonçalves.
Secretaria do Instituto Nacional do Sur5 °atavio Ribeiro do Carvalho.
dos Mudos, 9 de fevereiro do 1905.— O es6 Ruy Gonçalves (2a chamada).
cio
si•l paturario arehivista, Luis ffonorio da
Os candidatos na. 2, 4o 6 (Gaivão Junior, Silva,
(.
Benjamin Gonçalves e Ruy Gonçalves), si
~MS
provarem ter approvação em um prepaMu.sou Nacional
ratorio.
CONCURSO

-

Do ordem do Sr. director, faço publico
que, por espaço do quatro mezes, a contar
do hoje, se acha aberta nesta secretaria
a inseripçã,o para o concurso ao provimento
do cargo de assistente da senão do anthropologia, etimologia o archoologia do Museu
Nacional.•
O concurso constará do dissertaç'ão eseripta
o oral o de prova pratica sobro pontos tirados á sorte, do accordo com o programma
previamente organizado pela congregação
e approvado pelo Sr. Ministro.
Sao requisitos nocassarios para a admissão
ao conoum :
1 0, a qualidade do cidadão brazileiro ; •
20, moralidade provada em folha corrida.
A prova escripta constará de um ponto
tirado á sorte o durará troo horas, durante,
as qua0S os candidatos se conservarão dasacompanhados do pessoas estranhas, do livros_
OU de notas.

Mu. Eli
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Directoria Geral do SaAttle
Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral do
Sande Publica, convido os proprietarios, arrendatarios, ou Seus procuradores, dos predios abaixo mencionados a comparecerem
nesta directoria geral, dentro do prazo de 10
dias, contados desta data, afim do tomarem
conhecimento das intimaç5es que lhes foram
feitas polo inspector sanitario da zona em
que se acham situados Os referidos prodio.s,
sob as penas da lei:
Rua Vinte e Quatro de Maio n.
• Rua do Costa Lobo n. 42 (barracão).
Secretaria da Directoria Geral de Sande
Publica, Rio de Janeiro, 15 de ma,rç ) de
1905.—Pelo secretario, Olynzpio de Niemeyer,
chefe do secção.
.)
ImtiscçXo DO REGULAMENTO SANITARD
Foi intimado a satisfazer nesta directoria geral, dentro cio prazo de cinco dias,
; a multa ; que lhe foi impos ta, ou, findo
cise prazo, se ver processar, de accordo com
o regulamento sanitario vigente :
Pela 9a delegacia de sande
Marcellino Magalhães Queiroz, residente á
rua D. Anna Nery n. 258, multado em 125$,
por ter alugado sem prévia cammunicaçOo
áquella delegacia de sande o predio ti. 2 F
de sua propriedade, sito á rua Clara de Barros, infringindo assim o disposto na lettra a,
art. 87 do regulamenio sanita,ria vigente.
Rio do Janeiro, Secretaria da Directoria
,Geral de Sande -Publicas 23 de . nrarça.de..1905.
•ecretarici; De. .I." Pédrosti.
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-.Pagadoria • do Thosciuro"
Federal
• •

1
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klarço 190'5:
: 5.804 botões de osso branco, grandes, po,...•

• lidos.
3.900 metros de brim branco liso, de 0m,54,.
- De ordem do Sr. director. da Contabili3.750 metros de cadarço branco do linho
dade do The.sanro Federal, faço publico que
trançadode "045,
•••
todas as importa.ncias devidamente' autori2.500 fivellas do" metal arna,rello, para;
zadas, concernentes ao exercicio de 1904, debornaes.
verão ser recebidas até .31 do corrente moz^.
1.500
mochilas
de brim.
Paga,dbria do Thesoura Federal, 21 de
As
pesms
que
pretenderem contractat
março de 1005. —Rodolpho da Costa 2'inoco,
fornecimentos deverão apresentar
escrivão. (• esses
amostras dos respectivos artigos e documentos da caução de 1:000$, feita na Dir_eaão
Directoria das Rendas Pu. Geral de Contabilidade da Guerra.
Para habilitação a esta concurrencia„ os'
blicas
pretendentos deverão apresentar até o dia
AFORAMENTO DE TERRENOS ACCRESCIDOS COR- 28 do fluente mez e armo, requerimento peRESPONDENTES AOS DE MARINHAS SITOS NA dindo para tomar parto na licitação e itaPONTA DA AREIA, EM NITHEROY, AFORADOS struido Com os se guintes documentas : cerÁ FIRMA C. II, WALKER.
COMP,, LI- tidão de coatracto -social, prova da ser negoMITED
ciante matriculado e bilhete de imposto do:
Por esta directoria Se declara que, tendo casa commerciaa, relativo ao semestre corC. II. Walker & Canso., Limitod, requerido rente, e outra pedindo guia para fazer a
o aforamento dos terrenos acima referidos, caução.
As propo,tas devem ser em .duplicata.'
de c onformidado com as plantas aprenntadas, são convida-los Mo; os interessados no solhadas as primeiras vias, escriptas com
mesmo a foram en to a vir apresentar, nes ta tinta preta, sem rasuras e assignadas
directoria, as roclamaçõ os que tiveram a proprios p:oponentes, que deverão compafazer, devidamente documen tadas, dentra do recer ou fazerem-se represenar legal manto
prazo de 30 dias, findo o qual não Se atten- na occasião da sessão, devendo faze.' nas'.
referidas propostas a declaração de se sudará, a roclamação alguma.
Directoria das Rendas Publicas 25 de feve- jei -arem ci. multa de 5 s'‘, caso recusam .
reiro do 1905.— Antonio F. Cardoso de Me- asaig une o respectivo contracto.
Peevine-se que o prazo maxima para MJ'
91CZCS, direcor interino.
(.
fornecimento não poderá exceder-de cinco:.
mesas e a dimensã,) mareada nos artigos o'
Alfantlega, de Rio de Janeiro a minima que se pôde • acceitar, não sendo
tomadas em consideeação as propostas quo
De ordem do Sr. inspector, levo ao conhe- nã i vierem acompanhadas das competentes
cimento dos intevessad is que se recebem amostras.
•
propostas na >t A fandega,até o dia 31 do corPrimeira secção da Intendencia Geral da
rente,-r, 1 hora da tarde, para execução das Guerra, 22 de março de 1905. —Coronel
obras de que carece a barca do vigio Vigi- graduado ,TotTo Antonio de Carvalho, chefe do
lante; devendo, para 03 precisos esclareci- secçãa.
mentos os Srs. proponentes dirigir-se ao Sr.
-(d uaada-mór
EDITAES
Alrandega do Rio de Janeiro, 17 de março
de 1005.-0 20 escripturario, f. A. Maurity
Alistamento eleitoral

de Oliveira.

nNwa.

Contadoria da Marinha
PAGAI O ',IA

De ordem do Sr. cantador, previno aos
interessados no recebiment ) de venchnen
ou contas, relativos ao exercido da 1904,que
se apresentem nesta pagadoria ate o dia 29
do corrente mez, afim do evitar que tiles
vencimento> ou contas caiam em exercicio
findo.
Pagadoria da Marinha, 22 de março de
1005.— O escrivão, Apollinario Gomes de
Carvalho.

11•••n•n•••n•

tendencia, Cloral cia Guerra

O Dr. Julio de Barros Raja, Gabaglia, presidente da commissào de alistamento do
eleitores do District° Federal:
Faz saber a todos os que este viram que,
em conformidade do disposto no art. 8 0 das
instrucções annexas ao decreto n. 5.391, do
12 de dezembro de 1904 e artigo mico do
decreto n. 5.459, de 13 de fevereiro de 1905,
convoca polo presente OS maiores contribuintes. deste District°, conforme as Ls.a,
recebidas e publicadas 1103 editaes insertos
nos Diario Official do 10, 15 e 10 do corrento
mez, os membros effectivos do Governo Municipal e 8 )118 immadiatos em votos, em nu- •
mero igual, a Se reunirem, no dia 28 do
corrente, ás 11 horas da manhã, no edificio
do Governo Municipal, afim do se proceder ri.
organização da commissão do alistamento.

O con.eno de compras desta repartição,
rec )be propostas no dia 30 de março fluente, Lista dos maiores contribuintes constantes do .
até ás 11 horas da manhã, para o forneci« Diario Official », de 10, 15 e 10 de março
mento dos seguintes artigos
corrente, cio imposto predial
Para marz0

6,175 me t.r08 de cadarço branco de linho
de 0,1,007.
540 metros de gansa azul marinho, dc
0m,70.
64 metros de psnno azul marinho, fino,
de 1°1,40.
400 metros de zuarte, do O'',70.
Para eritipanzento

80 metros da linho listrado, trançada,
de lm,40.
80 me ros de damasco de lã o seda,
de 1,40.
:19.000 metros de •algodão. bruno, trair•
çado, encorpado, de . Omn,70,
ti e
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• Esta prova, prestada . na presença da com'missão examinadora, será lida perante todos
;os membros da congregação pelo candidato,
;sob a inspecção dos outros ou de um membro da congregação, caso haja umn só candidato.
A eXposição oral será publica, durará uma
.hora e constará de um assumpto importante
sobre qualquer das matarias comprehendida,s
na respectiva secção e tirado á sorte, com
!Ilias horas de antecedencia.
- As provas praticas serão feitas de conforinidado com as disposições estabeleciam
•geá programmas especiaes.
• 'Satisfeitas as formalidades do concurso, a
; congregação procederá á votação. por escret(tinio secreto, sobre a capacidade de cada
candidato, considerando-se .excluido 3, desde
; logo, os que nãe obtiverem dou3 terços da
votação total.
Ein seguida, e da mesma fôrma, far-se-ha
a classificação por ordem de merecimento dos
; candidatos não excluidos.
Concluida a votação e cru acto successivo,
a congregação organizará a lista dos candidatos acceitos e classificados, conforme o disposto no artigo precedente, afim de ser apresentada com a proposta do candidato que jul; gar preferivel.
O director enviará ao Ministro, com a proposta dos candidatos, cópias das actas do
;processo do concurso e as provas escriptas,
' bem como uma informação minuciosa sobre
todas as circumstancias °ocorridas, communicaçã,o especial do modo por que se conduziram os candidatos no> actos do concurso,
do seu procedimento moral, das suas habilitações scientificas, dos seus trabalhos impressos e dos serviços que tenham prestado
ao Estado.
Serão preferidos, em igualdade de condi
ções, os concurrentes que já pertencerem ao
quadro dos empregados do Museu.
Secretaria do Museu Nacional, 24 do dezembro de 1004. —Miranda Ribeiro, secretario.
(•
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24 :960ooa
Barão de Itacurussá
Francisco do Paula Mayrink
17: 000sin20
João Leopoldo Modesto Leal
11: 400$061
6:884400
Coronel Raphaol Tobias
João Antonio Gomes Brandão
6:017$6130 Carlos Amorico de Sampaio
•-•s5:934803
Vianna
Dr. Joaquim Henrique de
5:583$744
Araujo
5:330$400.
Candido Coelho do Olivoiraii.
5:00 I •••:.:52(1n
Carlos Balthazar da Silveira
4:800003.
Hygino de Bastas Mello
Carlos de Oliveira Soares.—
4:464403
Dr.. Antonio José da Silva Ra,3:717$163
. bello
•
pr.. Josá de Castro Rebello.:;. - _-- 3;.680$480.-,g,
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3:528000 no dia 28 do março corrento, ãs. 11 horas
da manhã, no odiado do Consolho Municipal,
3:514000 afim do se proc.ador á, organizaçã )da com.
missão do alistamento do eleitores, na fôrma
3:445$400 do art. 8° das citadas insta/002. E para
3:42d$720 constar, passou-se este, que vao subscripto
polo escrivã.° do juiz, José Caetano Machado,
3:213$120 designado para os elfoito3 do 3 arts. 100 15
dessas mesmas instrucç6e3 o sorti afixado e
3:201A000 publicado por tem vezes. Dado o passado
3:1084000 nesta cidade do Rio do Janeiro, Capital Fe3:00(000 deral da Republica do 3 Estados Unidos do
Brazil, a )s dezoito de março de mil novee cinco. E eu, J03é Caetatio Machado,
Relação dos maiores contribuintes brasileiros centos
subsezevi.—Jado imposto de industrias e prolissiks do cx- escrivão interino do juiz, o

João Piras Portella
Dr. Oscar Olympio de Vilhena,
Valladio
Dr. Francisco Jose da Cruz
Camarão
Antonio José Dias do Castro
Manoel Marques de Carvalho
Advim
Virgilio do Oliveira Goma
• Brandão
Urbano da Cunha Faria
Carlos Loibs
—

lio de Barros Ruja Gabaglia,

arejai° de 1902
• x.

4. 3

Francisco Valverde de Miranda,
Francisco Pinto do Oliveira..
Leandro Pereira
Antonio de Sal ies Forrsira...
D. Francisco Sinilies corra,
Evaristo Vallo de Barros..
K 3pko
Antonio José Ferreira
JoaquinoDim dos Santos
Francisco do Assis Chagas Ca.rnoir°
A. do Pinho
Julio Eller de Mendonça
JosO, ()landi° da Silva
Godofrodo Nasci-mios da Silva

•••n•

1:28%000

juízo da 'Primeira, 'Vara
Commercial

1: IMMO
960000 De citação com o imaso de 30 dias dos credores da fidlencia da firma P. Burbisa de
68~0
Araujo, estabelecida á rua dos Ourives n. 57,
0,10À000
para dizerem sobre o pedido de rellobilitação,
020::;090
na [duma abaixo
000:0o0
600;X000
O Dr. Pedro do Alcantara Nalraco de
500000 Abreu, juiz do direito da l a vara commer5000)0 cial desta cidade do Rio do Janeiro, etc.
Faz saber aos que á pro zento edital virem
50W00
500;000 que por este juizo e eartorio do escrivão que
500000 esto subscrevo se processam os autos de ro430Oi100 ha.bilitação da firma F. Barl)osa de Araujo,
450400 estabelecido á, rua, dos Ourives n. 57; ora
por parto do mesmo F. Barbosa do Araujo,
Eugoni ) José do Almeida o
450$000 foi-mo dirigida a petição do teor seguinte:
Silva
Exm.. Sr. Dr. juiz commercial da priJoaquim. da Silva G113311ã,0
110
450A000 meira. vara—Diz F. Barbosa do Araujo, nos
430:a000 autos da concordata que fazem seus. credores
Ar) indo SUIIZO. Gomos
280000 que, toado sido a momo julgada cumprida,
Francisco Nonos Corrêa
COM se voáfica da sentença da fls. 68, reDr. Gabriol Ozoáo de Almolda
200$000 quer a V. Ex. se dione do conceder a sua
reltabilitação. nos tornes dos arta. 93, 94 e
Antonio Joaquim do Souza Bo90, til. 8^, da lei n. 839. de 16 de agosto de
tafogo
11.0 000 1902, e para os elfeitos do art. 07, til. 80, da
Ar Mi it r San tiago
citada Assim, jun toado a no° mula te-Ad,,lpho do V0.30 me ello
70M0
lh coráda. P. deferimento. Rio do JaRclação nominal dos me»Oros do Conselho neiro, 23 de fevereiro do 1905.—P. Barbosa
de Araujo. (Estava legalmente selada). DesMunicipal do District° Federal
pacho: Sim. Rio, 2 da março de 1905.—
Tenente-coronel Pedro Pereira de Car- Nobuco de Abreu. Em virtude do que se passou o prosento edital polo teor do qual civa,'Ito.
tam-se os crodoros de F. Barbosa do Araujo,
Pedra Moutinit1 doo Reis.
Para, no prazo. do 30 dias que correrão em
D.o Francisco Joaquim do Bittoncourt
castorio da escrivão que este subscreve, diSilva Filho.
zeoorn sobro o podido do rehabilitoçã,o pelo
Ter ladiana da Gama Coolho.
D. Joaquim Silverio do Castro Barbo-sa.. mastno requerida, sob pena do á revelia se
To:tento-coro:lel Eduardo Josá Pereira procedor como for do direito. E para con
lar 53 passaram o presente edital o mais
nal) .eira. •
dons do igual teor. que serão publicados o
Manoel Luiz Machado.
afixados na fôrma da lei. Dado e passado
Capitão lIonorio ti)s Santos PimeWel.
nesta cidade do Rio do Janeiro, aos 4 de
Joaquim &anu trio do Araujo C ottinho.
março de 1903. E eu, Francisco do Borja
Anton/o Rodrigues de Campos Sobrinho.
de Almoida COrte Real. escrivão. • o subscrevi. — Pedro de Alcantara .Nalmeo de

Refaça) nominal doi immediatos em votos aos Abreu.
-membros do Conselho Manicipal do District°
Federal:
Juizo

da Sozanda 'Vara Com-

Março — 1903 140:;
o cartorio do escrivão que este subscreve,
se processam Os autos (do liquidação forçada da Companhia • Agricola do Paranapanoma, tendo-lhe sido dirigida, por parto
dos representantes dessa companhia, a
petição do teor seguinte : Exm. Sr, Dr.
juiz da Segunda Vara Commercil — A
Companhia Agricola, do Paranapanerna,
em liquidação forçada, por seus representantes, abaixo aossignatios, autoázada
por achionistas reunidos em assombléa
geral extraordinaria, em numero superior a
doas terços do capital social, no dia 16 de .janeiro da corrente anno, como se vê dos documonto3 junt )s, voem apresentar aos sons
credores a • proposta, inclusa, de concordata,
devidamente approvada pelos referidos accionistas para pagamento de 35 04 por saldo
dos credito chirographarios verificados e
classificados na competente lista homologada
por sentança passada ou julgada, mediante
plena quitação, realizando este pagamento
no praz) do 15 dias a contar da conclusão
definitiva do accordo celebrado com o Banco
da Republica. Assim, roque: a V. Ex. co
digne mandar expedir editam para convocação dos credoras, com o prazo legal. nos
termos dos arts. 182, 183 o 185 do decreto
a. 434, do 4 do julho do 1891, e arte. 10 e seguintes do decreto legislativo n. 3.065, do
O do maio . do 1882, afim de tomarem conhecimento da proposta de concordata o
votal-a, acceitando-a nas bases approvadas
pela assambléa do accionistas, já mencionada, e pede a V. Ex. deferimento na férma
requerida. Rio do Janeiro; 1 do março
de 1905. — Luis da Silva Porto, Trajano
Antonio de Moraes. (Estava legalmente seilad 1.) Despacho: Sim, cena o prazo de 13
dias. F., 4 de março de 1903.—Go.baglia.•
Esta petição achav 1-30 acompanhada da
proposta do concordata, a que se refere,
pela qual propilo pagar a dita companhia
aos seus c.edoros 35 ,s por saldo de sons creditos chirographarios, já classificados, mediante plena e geral quitação. dont, o do
prazo do quinze dias contados da data da
conclusão definitiva do accordo celebrado
coai o Banco da Republica do Brazil e de
uno outro documento. Em virtude do que
passou-so o prosento edit d, polo teor do qual
convocam-se 03 credores da, Companhia Agricola do Paranapanema, em liquidação forçada, a se reunirem na sala das audienciaa
deste juizo, á rua dos Invalidos n. 108, no
dia 23 de março corrente, ao moio-dia, afina
de deliberarem sobro a proposta de C01103D.
dato que lhes 6 olferecida pelos representantes da mesma companhia, peia qual propoom pagar aos seus credores chirographarios 35 si, por saldo dos seus credites, nos termos acima expostas. advertindo que nenhum
credor será admittido porprocuração que não
tenha poderes espociaos para o acto;quo a procuração pode ser de proprio punho, nã.o devendo ser conferida a pessoa devedora á companhia; que um só procurador Nd° representar diversos crodore3 o, finalmente, não
comparecendo.serão considerados adherentes
ás resoluçã'as que forem tornadas de conformidade com a legislação vigonte, sendo que,
para a concordata,é mister que represente a
mesma dons torças, polo monos. dos credites
a ella sujeitos,na fórma do art. 842, segunda
parto,do Codigo Commercial, Com as modific nãos resultantes do decreto n. 3.065,de O do
março do 1892; lei n. 3.050, de 1882; decreto
n. 8.821, do 1882; decreto n. 161, de 17 do*
janeiro do 1890, o arte, 182 a 186 do regulamento n. 434, do 4 do julho de 1891. Para
constar passaram-se este o outros do igual
teor, que serão publicados e afixados na •
fôrma da lei. Dado *e patsa.do . nesta Capital
Feitorai aos 4 do março de .1903. E eu. Antonio Lopes Domingues, escrivão, o subscrevi..

moreia'
Tenente-come! Minn() Nery Pinheiro.
Dr. José Ciarimundo Nobre de Mello.
De convocação de credores da Companhia AgriManoel Rodrigues Alvos.
cola do Paranapancma, em liquidação forDr. ily,$)3 Rilisiro Coo/h ) da Rocha.
rada, para se reunirem na sala das audiTenente-coronel José Ricardo de Albaencias deste jui:o, d rua dos Invaliclos
que:que.
n. 103, no. dia 23 de março corrente, ao
Caoitão Alberto do Assurnpção.
meio-dia, afim de deliberarem sobre a proFidelis José Marques.
posta de concordata que lhes d oferecida
Victor Rodrigues Junior.
pelos representantes da dita companhia, pela
• Tonente-coronel Salustiano Baptista Quinqual propoen; pagar 35 0/, por saldo dos cretanillia.
dito., chirographarios.jd verificados e classiDr. Abelardo Saraiva da Cunha Lobo.
ficados, na flirnta abaixo
Em virtude do que,- passou-se o presente
O Dr. Julio do Barros Rala Ga,baglia, juiz
edital, polo teor do qual são convidados tedosos contribuintes municipaes, federaes o de direito da Segunda Vara Commercial do
.sneitibros offectivo3 do Governo Municipal e District° Federal, etc.:
sons inomediatos em votos, supra meneioFaz saber aos que o presente edital virem —Julio de Barros Roja Gabaglia.,
JaadoS, para co reunirem,sob sua preddenela ou deUc noticia tiverem que, por esto juizo

.17dan -‘3
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' reeira Vara Commorcial Sobro Italia
IVe
•
Portugal
Iiè convocação dos credores da fellencia de
Nova-York
plourão Braga & Comp., para se Peunirem

nID
amem

Libra esterlina, em moeda •
na sala das avdiencias deste juizo, d rua dos Ouro nacional, em valos, por l$000
Invalidos n. 108, no dia 31 do corrente me:,

á 1 hora da tarde, afim de verificarem os
seus creditos e. approvados, assistirem á leitura do relatorio -do syndico provisorio, deliberarem sobre concordata si for apresentada
a respectiva proposta, ou 'formar contracto de
união. elegendo-se syndicos definitivos e urna
commissão fiscal nos termos do art. 66 da
lei n, 859, de 16 de agosto de 1902

O Dr.Torquato Baptista de Figueiredo, 01.2
pretor,servindo no impedimento legal do Dr.
Nestor Moira, juiz do diraito da Terceira
Vara Commercial do Districto Federal, etc.:
Faço saber aos que o presente edital virem
cm como por parte do syndico provisorio da
fallencia de Mourão Braoa & Comp. me foi
dirigida a petiço do teor seguinte: Illm.
Exm.Sr. Dr. juiz da Terceira Vara Commercial—Irineu de Sá Oliveira Carvalho, syndico
da faltencia de Mourão Braga St Comp.,tendo,
do conformidade com a lei n. 859, do 16 do
s agosto do 1902, e seu regulamento, cumprido as diligencias consecotivas á declaração do Meneia, vem, requeror a V. Ex. se
digne de dignar o dia para a convocação
e reunião do credores, expedindo-se Os editam na fórma da lei. Pede dererieleDt0.
Itie de Janeiro, 16 de março de 1005.—Irineo
de Sci Oliveira Carvalho. (Estava sollada.)
Despacho: Sim,designe o escrivão dia e hora,
Rio, 16 de março do 1905,—T. Figuetreda.
Em virtude da que se passou o peosen te
edital, polo qual são convocados os credoras
da fallencia de Monrã ) Braga, & Comp.,
para co reunirem no togar, dia e hora acima
desig.na,dos, afim do verificarem Os ..eus era–
ditos e, approvados, assistirem á leitura do
relatorio do syndico provisorio. deliberar
sobro concordata, .si fclo apresentada a respectiva proposta, ou formar contracto do
união, elegendo-se syndico o tona commis;ão
fiscal nos termos do art. 60 da lei n. 859,
de 16 de agosto da 1902. advertindo que os
credores ausentes podei ã.o constituir procurador por teleg.ramma, cuja minuta authentica ou legalizada deverá soo apresou,tala ao expaditor; que na transmissão mencionará esta circumstancia, sonda licito a
um só indivíduo ser procurador da um ou
sanais credores, comtanto que não seja devedor á massa, entendoodo-sa o mosmo haibilitodo a tomar parte em todas as deliberações que na reunião forem toinadas, sendo
quo para concordata será observado o disposto no art. 54. loCras A, B, C e D, da citada lei n. 859 de 16 do agosto de 1902. E,
para constar, passaram-s ; este o mais dons
de igual teor,que Serão publicados e affixados
na fôrma, da lei, polo pirteiro destejuizo, que
Ao assim o haver cumprido, lavrará a competento certidão, para sor junta aos autos
Dado o passado nesta cidade do Rio de Moiro, aos 20 do março do 1905. E eu, João de
ouza Pinto Junior, escrivão, o subscrevi.—

CURSO OFFiCIA.L DOS FUNDOS pUBLIcOS
E PARTICULARES

Apolie.es Gemes de 5 %, 1:0003
9933000
Ditas do Fanprestimo Nacional
do 1897, nem
1:0163000
Ditas idem idem da 1903, port.. 9833000
Ditas do Emprestimo Municipal'
de 1896, port
2005.000
Ditas idom idem do 1904, part
3163000
Ditas do Estado do Rio do Janeiro, do 100. 4 o /.. port
593000
Banco da Republica. do Brazil
373000
Dito Commercial do Rio de Janeiro
1383000
Comp. Estrada de Ferro Victoria
a Minas. intagr
1094000
Dita Viação Ferroa Sapucaby
204000
Dita ('outros Pastoris do Brun,
c/30 %
•
233000
Dita Ferro Carril de S. Christovão
<94750
Dita Forro Carril do Jardim Bo220$.100
tanico
Dita Tecidos Brazil Industrial,
220;i200
Secretaria da Camara Syndical, 22 do
março do 1905.— José Claudio da Silva,
syndico.

Junta dos Corretores
21 meito 1905

COTAÇÕES DO DIA

PARTE COMERCIAL

DE

DE

Aesucar erystal,branco,de PernambUco,
340 e 80 reis por kilo.
Dito de Pernambuco, mascavinho, 280
reis por kilo.
Dito crystal, branco, de Maceió, 320
réis por kilo.
Dito mascavo, de Sergipe, 240 a 250 réis
por kilo.
Café, 68 e 78200 a arroba.
Pinho sueco branco e vermelho 125 ls/o
cada standart.
Rio de Janoiro, 22 de março do 1905.
—João Severino da Silva, presidente. —
Sebastião S. da Rocha, secretario.
....W.*•n••n•••n•

ANNUNOIOS

Companhia 1l3razi1eira
de Artes araphicas •
170—Itt,TA DO IIOSPICIO-170
Acham-se á disposição dos Srs. accionistas
os documentos exigidos pelo art. 147 do decreto n. 434, do 4 de junho de 1891.
Rio do Janeiro, 22 de março do 1905—Antonio Caetano de Azevedo, director presidente.
Mereurio

COMPANIIIA. DE SEGUROS MARITI3108 E TER-.
RESTRES

Torouato Baptista de Figueiredo.

e•-•"
.

086
360
484
17 162
1fi809

Assembbla geral °Minaria
São convidados Os Srs. accionistas a com-

**rio. a.; 1695
•-• •
Empreza, de .A.guas lafineraest
*de Caxambla
CAPITAL DE . 300:0003, DIVIDIDO EU 3.000
AeOES DE 1003 CADA VAIA

Entrada de capital 40 % no acto da subscr;oção
e 60 % em prestações. a juizo da dirs,ctoria,
de accordo com o conselho fiscal

Fins da oraproza :
A exploração industrial e cmmorehut da
estabeleci/11Mo Uacari°, das fonte< modieinaes e (1 )5 proillos. terrenos o buis situados
na villa do Caxambo, co UIVO, do Baependy.
Estititi do Minas, do confb.onidad.: com o
conl.racto d arrendamento de que é couceasioaarb o inno•porador.
Acha-se aberta a subscripção publica para
o capital dçsta emprna, no e3eriPbrio
incorporad n, á rua General Camara n. 11,
ou In co acha si á disposição do; Srs. subscriptores o coir.ract3 e projecto dos estatutos, e
encerrar-se-lia no dia 23 do corrente, ás C
ii;iras da tarde.
Rio de *lanchas, 16 do março de 1905. --••
O incorporadR, Ortavio Guimarães.
(•
Iniprensa .

Nacional

Acham-se á veada na Thesouraria desta
repartição:
e Cornai/ E 1 el to ra decreto o. 1.269. de 15 do novembro de 1901: reforma a logos/ação eleitoral e dá outras providencias
4534
•
Ias tr micções
para o
ai iStl.tancil to <te eleltores na Itepublica,
decreto e. 5.391, de 12 de de$5041
zembro do 1901
ln o forniu .11- -ta <1 ie.
i
do Distrieto - Federal
o. 1.338, de 9 de janeiro
de 1905 Reorganiza a justiça
local do Disteicto Moral —e
Decreto e. 5.433, de 10(10 janeiro de 1905 — Manda observar as
disposiOes provisorias para a
execução da lei n. 1.338, de
4004
de janeiro
Mareias de fabrica, e
de eornmereio —Lei numero 1.230, do 24 do setembro
de 1001—Modifica o decreto numero 8.313, de 14 do outubro do
1887. Decroto n. 5.424, de 10(13
janeiro do 1005—Approva o regulamento para a execução da
lei n. 1.220, do 24 do setembro
de 1904. sobre marcas de fabrica o do commercio
IPOO
Orçamento da receita
e despeza para 1002;
—Leis n3. 1.3130 1.316, de 30
o 31 de dezembro do 1904, que
orça a receita o fixa 3 despeza
Republica para o exercido do
1903, e dá outras providencias
4004
As minas do 13razil e
sua legislação, pelo De.
14004
J. Pandiá Calogeras, l o volume
lbastrueções para as

parecer á assembléa geral ordinaria, que
terá logar a 27 do corrente, á uma hora da
na Associação dos Empregados no
pamara, Syudieall do:-..; Correm tarde,
do Rio de Janeiro, para leitura
tores do Fundos Pu.blieus da Commercio
do relatorio e contas da directoria, pa.recor
Capital Federal
do conselho fisscal o eleição de uni director
! • CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA
eleições focleraes—Dee conselho fiscal.
DIETALLICA
cristo n. 5.453, do 6 do feveRio do Janeiro, 11 do março de 1905,
reiro do 1905
$500
•
90 d /e
A' vista
Os diractores:
As
vendas
superiores
a
100$
teom
o
abatiRibeiro
Duarte.
Josd
Sobro Londres
'14 21/64 14 13/64
mento do 15 °/..
Thema: Costa.
•
`-- I. Pariz
655
• 674
•
. Motim Mines da Rocha, Rio do Janoiro — Imprensa Nacional — 1905
oa Hamburgo
824 ' 829
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