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Itnerisocago
Os cidadãos nomeados, por decretos de 20
do corrente méz, supplentes do substituto da
juiz fWeral no municipio do Triumpho, na
secçã'o de Pernambuco, chamam-se : 1 0 stip.
plante, Marçal Alves Feito?..a. ; 20, Manoel
Martins Vieira ; 30, Manoel Maximiano de
Medeiros, e não como foi publicado no Diario
Oflicial de 23.

SECRETARIAS DE ESTADO
EVIinisterio da Justiça..e Negocios
Interiores

Expediente de 21 de março do 1905
Dirtscroata ()mut D.S. CONTABILIDADE
Solicitaram-se do Ministerio da Fazenda
Atem:mos.
os seguintes pagamentos:
De 178:31.89p15 do pessoal som nometiçio
do serviço da prophylaxia da febre amarelia, em fevereiro ;
De 3:150$300 do trabalhos realizados no
edificio da Escola Polytechnica. ;
Do 14:806$741 do material adquirido para
Alinisterio da Justiça e Negocios a Casa de Detenção, em fevereiro ;
Da 156000, do despezoes de prompto pagaInteriores
mento da Inspectora doServiça do Isolamento e Dosinfecção, em fevereiro ;
Por decretos de 27 de foVereiro findo, foDe 50$ de publicaçpes faltas por ordem
ram nomeados para a guarda, nacional
•
deste Ministerio, em janeiro ;
De 7444;800 do fornecimentos feitos á FaESTADO DO PIA=
culdade de Medicina do Rio do Janeiro, em
dezembro ; •
Comarca de Jeromenha
Do 20 14 de sons vencimentos na imporCoronel commandante, Raymundo The°. tancia de 720$ annuaeS no professor do laphilo dos Santos.
stituto Nacional dos Surdos Mudos Antonio
Joaquim do Moura e Silva, por ter comple1240 batalho de infantaria
tado 20 anus de serviço elfactivo no maEstatlo-maior — Teneato-coronel
gisterio .
Unte, Adão do Medeiros Soaras. Expediente de 23 de março de 1905
Comam; da Uniao

CABEADO 25 DE MARÇO DE 1905'

— Concederam-se as seguintes licenças:
De GO dias, do accordo com a junta me.,
dica, e com os vencimentos a que tiver direito nos termrs do art. 59, n. 3, do regai-.
lamento em vigor, ao 2° sargento do eorp.
de bombeiros José Monteiro, — Enviou-Se ck.
portaria ao c mimandantc d ) corpo ;
De um anno, para tratar de negocies da.
seu Interesse onde lhe convier, ao major
fiscal do 1620 batalhão de infantaria da guarda nacional da comarca de Nitheroy, no Eatado do Rio de Janeiro, Augusto Maria da
Moita. —Enviou-se a portaria a Recebedoria
desta Capital;
De tres IROZ03, para tratar de sua. sauda.
onde lhe convier. ao capitão ajudante de ordens da brigada de artilharia da. guarda na-•
01)1W desta Capital Artunr Luiz Teixeira
Campas.
— Foram tra.nsmittidoa:
Ao juiz federal na secção de Minas Goram
para os fins convenientes, 03 decretos do ti.
do janéiro findo, pelos quites foram nomeados
Antonio Cindida da Fonseca Junior, Theopiai° Gonçalves de Souza e Casimira Nogueira Penido para 03 logares do 1 0, 2.> e 39
suppientes da juiz substituto no municipio da
Bomfim, na mesma moção;
Ao presidente da Sup.onno Tribunal Min-tar,Ç'allin de serem julgados em superior a
ultirria, instancia, 03 prOCCS03 instaurados
contra os saldados da brigada policial 'Mosclaro Antonio de Lima é Syffio Jo gl do Pa-•
trjellit0.*

•

da Compa*alija de Seguros Terrestres União dos
Práprietarios.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

•
Sa brigada do °avaliaria
*- Coronel . cominandante, Jticab do Almadra, Freitas.
Capitãos-aSáStellt03. CiEstado-maior
em Baptista. da Costa. o José &varino .de
Araujo ;
•
Papitães-ajtulanteo de ordens, João Freitas
Ø3 (1 Cttnhaa 4,

• DIRECTORIA DA JUSTIÇA.

Autorizou-se o general commandanto superior da guarda nacional nesta Capital a
conceder guia do mudança para a comarca
de Nitheroy,. no Estado: do Rio de Janeiro,
onde pretende fixar. residencia„ ao alferes do
80 batalhão de infantaria alaquella,„
t
:*
Artlitte Oswaltto
cluimartio,.
.

Requerimentos despachados

,José Gonçalves Poisai ra de Mello, Fernando
Garcia Ramos. Theophilo Vidal o Oscar da
Nascimento, 2" sargentos e soldados da brigada policial.— Indeferidos.
. Themistocles de Faria Lima e Manoel
Mattos Affbnso. sargentos da brigada policial.— Deferld03.0.1 conformidade dos avisos
ao commandanto da brigada.
Dollegarde Marinho Coelho. ex-soldado de
brigada policial. — Indeferido.
DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA.

Por portaria de 18 do corrente, foi no- ;..
meado o Dr. Jolia Pedro de Albuquerqux
para exercer o togar de inspector saui.
tarjo.
Expediente de 23 de março de 1905
Solicitaram-se providencias:
Do Sr. Ministro da Industria, Viação c%
•
Obras Pu'Aica,s, no sentid c do ser elfectuada
a cobertura, por meia de téla, do arame, do
reservatorio de agua do Livramento;
Do director geral do Contabilidade, no
sentido de ser pasaada a quitação ao almoxarife do [maroto tia Ilha Orando
Corrêa de Rezende da quantia de 4 : 405$200,
que lhe foi entregue para °acorrer ao paga-.
monto dos vencimentos dos empregados sons
nomeação ejomaloiros do referido lazaieto;,
Do inspector da .A1Nntlega, do Rio da
Janeiro, para que tenham sabida livro ala,
d1réitos 135 caixa S d •stinadas a esta atroei° . •
'ria:* vindas • de IlankitotsCoInvitliA0
•.
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Ao mesmo, para que tenha sabida livre
d ireitos um gigo destinado a esta directo'
aia, vindo de Liverpool no paquete inglez
sos -iskanses; •
• Ao Sr. Ministro, autorizaçã,'a para firmar
contraóto com a Companhia TransformaOra, para o aluguel de uma eistufa, locomo'sal, sem transtorno para os serviços desta
•

Uirectoria.

-Communicau-se ao prefeito do Districto
Federal, que estio desoccupados o edificio,
Desinfectorio Central e suas dependen"gias, podendo, ser entregues á Companhia
Mercado Municipal do Rio de Janeiro;
• ,Remetteram-se:
)1,o Sr. director da C
' ontabilidade, a velaao de contas, na importancia de 1 : 494$817,
;proveniente dos fornecimentos feitos ao Hos¡ fta] Paula Candida, .em fevereiro ultimo;
• 'Ao mesmo, a relação de contas, na impar. landa do 10:307$314, proveniente dos fumecimentos feitos ao Laboratorio Bacteriolo'rico e asa Lazareto da Ilha Grande, nos meus de janeiro e fevereiro do cai-rente anuo.

•
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De troo mezes, ao 3. escripturario da AIfandega d cidade do Rio Grande Gabriel
Archanjo de Souza Santiago ;
De 60 dias, ao 4 3 e scripturario da Delegacia Fiscal do Thesouro • Federal no Estado
do S. Paulo Manoel Aguiar Pereira de
Souza.
Directoria

do Expediente do Thesouro
Federal

EXPEDIENTE DO SR. EILNISTRO

Dia 24 de março de 1903
Sr. "Slinie,ra da Justiça. e Negocias In-

n. 445, de 31 de dezembro de 1903, pôde sei*,
aberto á verba 9" do orçamento deste minis- • ,•s:a
tarjo para o exercido de 1904, o credito da;
referida quantia.
N. 47-Tenda este ministerio • cle • fornecer'
ao Sr. Pesidente da Republica informações
•s •
rela,tivas á administração da Fazenda no
• •,"
alma de 1904, para a mensagem que tem do • s'
ser enviada ao Congresso Nacional na aber- • s, •j:s
4 •"'"

-turadseõ,pç-voridnces
no sentido de me ser enviada uma demons-. • • -tração dos creditas especiaes, extraordinados e supplementares abertos 403 diversos, • sss
ministerias no exercicio de .1904, e bema
assim dos que, tendo sido • anteriormente
•-•
abertos vigoraram no mesmo exercido, diss ,
.
'
crimina:daa importancia total de cada credito, das despezas levadas á aua conta e os- .
saldos respectivos.
Ser-me-hia agradava! poaer receber coses •
dados até o dia 5 do mez de abril proximo„ --È;
para organizar em tempo aquellas informaçõe3.
- Sr. presidente da Caixa Economias,• o-.
,
Monte de Soccorro da Capital Federal:
f
N. 80-Communica-vos, para os fins coa- •
venientes, que foi recolhida á Thesouraria.;
Geral ,do Thesouro Federal a caderneta.
e. 253.600, da 3 3 scrie, com o deposito da •
720$, para garantir a responsabilidade das
D. Maria Alves de Campos o de seus•pre-;
pastos no logar de agente do Correio dos
.""
Porto da Matriz, freguazia de Guaratiba,
uusta Capital.
N. 83-Communico-vos, para os fins convenientes, que, em sirtude do despacho
deste ministerio de 17 de novembro do asmas
passado, foi depositada na Thesouraria Geral . •,
lo Thesouro Federal a caderneta n. 253.642, l,,
S 3rie, com o deposito de 360$, de propriedade de José Martins da Silva Mattos, para.; ..
;•zirantia da responsabilida.de de. Manoel
cellino de Araujo e de seus . prepastos na
Ioga: de agente do Correio de Paquequer,
-Estado do Rio de Janeiro
,
Sr. director do Serviço e EstatisticaCommercial:
N. 84-Recommenda-vos providencieis no
_sentido de me serem enviadas por essa directoria, até o dia s.0 de abril proximo inturo, as informações sobra dados estátisticos
da importação e expoetação no aniso do • sa.
1904, de que cara ,e este ministerio para fornecer ao Sr. Presidente da Republica os elementos destinadas á mensais nu que deve ser,
•

teriores :
N. 21-Para que se possa resolver Sobre a
expedição do titulo declamatario do vencimento de inactividade da desembargador
Antonio Joaquim Rodrigues, da quem trataei
em aviso n. 339, de 30 de janeiro do corrente
anuo, peço vos digneis de providenciar no
sentido de ser lavrado novo deereto, aposentando o dita funccionario, uma vez que o
~Ir
ensiado, por cópia, com o citado aviso .9 de
Requerimentos aerpachados
de data anterior a 29 daquelle rnez, quando
começou a vigorar, nos, termes'do art. 1°,
Dia 15 rde março de 19%
n. I, do decreto n. 572, de 12 de julho de
Francisca-desPaula Freire de Aguiar:- 1890, a lei n. 1.338, de 9 do referido mez
Oertifique-se.„,s
.
•
janeiro, em que se baseou.
Dia 23
- Sr. Ministro da Industria, Viação e
Antonio Augusto Pinto (1 0 dietricto).-Con- Obras Publicas N. 54-Co mmunico-vos, para os fins cm'cedo 60 dias.
•
. Santa Casa de Misaricordia (6 0 districto). venientes,. que o Tribunal de Contas, conforme declarou o respectivo presidente em
In deferi do,
Francisco Antonio Giffoni.-Certifique-se. oficio n..79, de 27 de fevereiro ultimo, resolveu, em sessão de 23 da mesm mez,
Alvaro 'Alves Vánna.-Idens. •
julgar idonea e suficiente a fiança, no
valor ao 720$, em uma caderneta com o
POLICIA DO DISTRICTO FEDEr.AT.,
depo.ito de igual quantia, prestaaa por
Por acto de 23 do corrente, foi nomeado D. Maria Alves da C impas para garantia de
inspector seccional interino da l s circum- sua responsabilidade e de seus propostos no
Scripção suburbana o cidadão José Lauriapo Jogar • de agente do Correio do Porto da
Ao Jesus,
Matriz, freguezi•1 de Guaratiba, nesta Ca-Por outros de 24, foram transferidos 03 pitai.
N. 55-Não tendo sido feita, até a presente
seguintes delegados de circumscripções urdata, a especialização do ima-levei offerocido
tanas:
Da 3 3 para a 20a, o Dr. Arthur Nunes da par Adaipho Mariana Corrêa em garantia
Silva; da 20 3 para a 8 3 , o Dr. Levino Chacon; da sua respondbilidacle no cargo do fiel de
pa 8a para a 2a , o Dr. Alfredo Thome Torres; The:s oureiro da Estrada de Ferro Central d)
p da 2° para a 33, •;'). Dr. Domingos Martins Brazil, cabe-mo reiterar-vos o pedida scon;Mernardes, que, nesta .ultima, continuará a stante dos avisos deste ministeria TIS. 191, de
s:-ervir interinamente,
21 de setembro do 1903, e 10, de 13 de j moiro
de 1904.
- N. 53 -Cammunico-vos, para os fins convenientes, que o Tribunal de Contas, segund
Ministerio , da Fazenda
•
.
declarou o respectivo presidente em officis
Por titulas de 22 'do 'co rrente, foram no- n. 98, da 20 de fevereiro praxima findo, re- apresentada ao Congresso Nacional na ober-- •
, Meados para a Callectoria da> Rondas Fe- solveu, em Sessão da 17, julgar idmea, e sul', tura da sessão deste anuo.
tem,es em Rio Branco,Esta cio da Minas Geram 3: ficiente a fiança, no valor de 360$, em uma
- Sr. presidente da Camara Syndical do3
eollector, Manoal Ignacio da SilvajArsaijo
caderneta da*Caixa Economias, com o depo.
escrivão, Garcia Moraes.
sito de igual ,quintia, prestada por José Corretores de Fundos Publicos
N. 85- Communico-vos, para os fino conNsa; -Por portaria 3 da mesma data, foram con- Martins da Silva Mattos, para garantia da
'cedidas as seguintes licenças, com venci- respansabil idado de Man ml Ma, rcellin 3 de venientes, que esta milnisterio, a quem foi
presente a precatoria expedida a 31 de mala,.
mento, na fôrma da lei, para tratamento Arauja e do seus prspostos no logar
•tle saude onde convier
agente do Correio do Paquequer, Estado do lo atino proximo pa,s3ado, pelo Dr. Caetano-Rio de Janeiro-.
Pinto de Miranda Montenegro, juiz da Ca-: •
De 90 dias, ao 2° escripturario da Delemara Commercial do Tribunal Civil e Cri--•
Sr.
director
geral
da
Imprensa
Nagacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado cional:
¡final do District° Feder 11, afim de ser eu--;
tio Espirito Santo_Jayme Brido Guillion
N. 6-Attendendo a s alicitação feita pela trague aos syndicos da liquidação forçada da!
Do igual tempo, 'com a metade da diaria, director da Casa da Moeda em oficiou. 331, Banco • de Minas Gemes, conforme reque-ss
ao operario da Imprensa Nacional Julio de 20 do corrente, autorizo-vos a providen- reram, por conta da quantia de 50:000$ enV
Ernesto Thompson.
ciar no sentido de serem fornecidos áquells apolicas da divida publica depositadas no
estabelecimento papel e tinta iguaes aos, que Thesouro em garantia da fiança do ex-cor- Por outras ao 23 do MOMO mez, serviram
retor de fundos publicos Ismael de Orneipara a impressão das apolices d
foram concedidas as seguintes licenças
emprestimo de 1897, na repartição a vosso !as Bittencourt, a importancia de 17:623$780,,; •
product ) liquido da venda feita pelo mesmo ri
De troo mezes, ao 3° escripturario da cargo.
ex-corretor, de titulo3 e apolices perten- Sr. presidente do Tribunal de Cantas
Delegacia Fiscal do Thesoura Federal no
N. 46 - Transmittinda-vos o incluso pro cestes ao acervo do referido banco, resolveu, .
, Estado do Pará. •José Thomaz de Aguiar
Cesso referente ao pedido de credito da cun- por despacho de 18 do corrente mez, deixar,: ,;;
!Gusmão ;
ia d 12:141$218, falto pel director da Re- de mandar cumprir a mesma precatoria,
De igual tempo, ao 3° eseripturario da c ebadoria do Rio de Janeiro em oficio n. 23, visto que a alludida entrega só poderá ter •
mesma repartição Nestor Salgado Guarita ; d e 9 da corrente, para ocesrrer ao paga- legar medianto .fequisição feita -por essa
De 90 dias, ao 1° escripturario da Alfan- sento de porcentagens devidas aos cobra- cara ira. depois de terminado o prazo mar-ares
dega de Sant'Anna do Livramento Arthur ista
(Acdaquella rapartiçtio, consulto-vos si, á eido para as reclamações dos interessados,
v - • , dismosto 'na a rt. 26, n, 1, da, lei nas transacções em que interveiu aquollew
Wp,_poletio Ferraz Teixeirq.:t
,ex-conetor.
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Sr, Dr. Caetano Pinto de Miranda Moa.. •--Sr. delegado -finai - na Bahia :
n. 4, de 14 do janeiro ultimo, o referente
ecategro, juiz da Camara Commoecial do
habilitação do D. Maria Antonio da Fonseca
N.29—Doclaro-vos,para
os
devidos
offeitos,
2ribunal Civil e Crlininad do Distriatta Fe- que o Sr. Ministro, tendo presentes 03
Pereira. viuvo do major do exercito Antonio ..
papeis
deral
enviados COM o vosso cada n. 127ado 14 de Carlos Chocha Pereira, recommendo-yos, do
N. 83—Communicr•vos, para os fins con- setembro do anuo proximo finda, o relativos accardo 0.301 o despacho do Sr. Ministro, do
aronientes o cm deferimento ai que repte- ás questões de classificação • de mercadorias 4 do corrente, providoneiels no sentido de ser
treram os syntlicos do liquidação forçada do suscitadas na Alfandega dos» Estado, em pol I habilitamt praduzida nova justificação
iltaneo do Minas 001. 0.0$ em petição de 22 do julho e agasto a.nteriores, resolveu, por des- com assistenciaalo procurador fiscal, na fórativereiro ultimo, flue esto ministerio deixou pacho de 1 do corrente ;noz, que as merca- um do disposto no art. 1 0, § 30, do decreto
•de mandar campear a vossa precatoria eape- dorias cujos amostras acompanharam aquelle Legislativo n. 1.178, de 16 do janciro de 1904.
ihm, a 31 de dezembro do armo peoxisno oficio e ora vos são devolvidas devem ser bom assina sanada a irregularidade que se
ousado, para o °Mato do ser entregue aos classificadas de acdirdo com o parecer junto, observa em relação ao nónio daquela) ofina cortida.o de casamento, onde figura
srequorente.e por conta da quantia do 50:000$ por cópia, do inspector da Alfandega do Rio cial,
.Antonio Carlos lavrar :.
cm apolicas, da divida pulica, depositadas de Janeiro, ficando a de n. 63 a ~molhada a como
~sim, da accaedo coma o referido dos-.
no Thesouro em garantia da fiança do tecido de soda não eepocificado, da taxa da pacho,
com misnico•vos, para os devidos fina,
ela-corretor do fundos publicos Ismael do 53$ o kilogramma., á vista do resultado do
,Ornellas Bittencourt, a importando de exame a que na mesma procedeu o Labora- que o Sr. Ministro resolveu impor ao auditor do guerra Emiliano Pernoita a multa do •
:023$789, producto liquido da venda feita torto Nacional da Analysos.
100$, cominada no art. 65, n. 1 do roga:pelo mesmo ex-corretor, de titules o apolioes
—Sr. delegado fiscal no Coara :
lainent ) annox ) ao decreto a. 3.564, de 22
.pertencentos ao acervo do referido banco,
jancieo de 1900; por estarem inutilizadaa
tporque taas corretores não estão mais suN. 25—Remetto-vos, para os fies conve- do
por pessoa imcompetente as esounpilhas
jeitos á jurisdicção dos juizes do conamercio, nientes, o incluso titulo do 14 do corrente,no- appostas
á alludida justificação.
ai vista da nova organ:zaça,o dada á Ve$113- meando 'Ilidi° (Modo Saarpoio para o legar
etiva corporação pelo decreto n. 2.475, do de c Ilector das rendas federaes em Asatré,
Recebedoria do Rio de Janeiro
13 do março de 1897, tornando-se flocos- nesse Estado.
sacio que a Camara Syndical, em tempo opRequerimentos despachados
—Sr. delegado fiscal em Minas Gerael:
portuno, requisite essa entrega por conta
da alludida fiança,
N. 45--Emn ref•rencia ao processo encaDia 24 do março do 1905
minhado com o vosso oficio n. 66, de 15 de
— Sr. director da Contabilidade do The- dezembro
Dr. navio Soaras de Gouvêa.— Soltado o
ultimo, instaurado pela Coitectoria
antro Federal:
das Rendas Fedoraes de Araguary contra conliecimento,rostitua-se a quantia de 81000.
Tavares Almeida & Comp.—Transfira-se.
N. 17—Autorizo-vos a dar posse e exercido Eleuterio Corrêa d.) Mio. por infracção do
IleaSa directoria 3Ø30 e ter/pairado da Airan- ',aguiamento do impesto do selio, e julgado
José
Joaquim Gomos, P. S. Almeida, Madega de Santos, Estado do S. Paulo, JosO nullo por essa delegacia, de cuja decisão riano Theodoro
Mendea.— Satisfaçam a cai
recorrestes
ar-officio.
declaro-vos.
para
os
.Alvaro do Oliveira Vallad.ão, nomeado por
geridas
da
Sua-directoria.
deereto do 11 do corrente,para identico log,ar fins convenientes, que o Sr. Ministro, por
despacho de 15 de favoreiro proximo findo,
José Paelteco do Aguiar.— Rectifique-se
no Thesouro Federal.
em seseão do Conselho do Fazenda lançamento.
N. 20—Recommendo-vos providencieis no proatrido
e de aceikdo com o parecer deste. ~vau
Luiz
.Teaquina
seatido do serem enviados por essa direeto- annullar
referido processo, O. vista do que do documente. Simiias.— Revalide o sollo
ria, até o dia 10 de abril prosam) vindouro, dispõe o oart.
2 0, n. X, da lei n. 953, do 20 de
os elementos do que carece este ministera)
Mendes Ferreira—Averbo-se a mudança.
pira organizar as informaçaes destinadas á dezembro do 1902.
Maria Theodora • Mondes. — Solva a du—Sr. delegado fiscal no Pará:
...mensagem que o Sr. Presidente da Reptivida.
blisja, tona de apresentar ao Congress') NacioN.
57—Communico-vos.
para
03
devidos
nal na abertura da sessão deste anuo.
Joaquien Rodrigues Loureiro—Note-se no,
fin 4 , que o Sr. Ministro. tende presente o
— Sr. director das Rendas Publicas do oficio n. 13. do 8 do aoosto de 1902, com o lançamento.
qual encaminhastes o da inspector da AlainTheacntro Federal:
Pauline do Souza
desse Estado, sujeitando á %provação
N. 19— Recommondo-vos providencieis no dega
Rodolpho Ubablino Xavier Cobro-se a
do
Thesouro
a
decisão
que
proferiu
em
21
sentido de mo serena enviados po: essa dioe- do julho do dite anuo, a &voo do Arthur multa
regulamentar.
verteria, até o dia 10 de abril proximo vin- Ferreira que, como paasagoi:o do vapor
J
)rge,
Mórano & Comp.— Pago o imposto
douro, os elementos de que carcela este min is- inolez Ama.:onense, trouxera da Europa, em
terio para organizar as info...1naeSes destina- sua bagagem, quatro volumes contundo ox- na debito; transfira-se.
das á, mensagem que o Se. Presidente da clusivamente mercadorias do coo/mordo,
D. Lina Kund.—Transfira-se o imposto de
Republica tona do apresentar ao congresso resolveu, por de paelt ) do 14 do dezembro industrie; quanto aos registros, deve tirar
Nacional na abertura da sossão deste anilo. ultimo, proferida em sessão do Conselho. do outros.
Sr. presidente do conselho fiscal da Faz tada, cio accardo com o parecer da miFiorentino de Paula.—Pagos o imposto era
Caixa Economia' do Estado do S. Paulo:
noria do mesmo conselho, approvar aquela debite o a multa do20$, transfira-se.
,
lamento
mico
fun
do
que
(Ora
derisão,
pelo
N. 11 — Em resposta ao vosso oficio de préviamento Mia declaração pelo passaMathias Augusto Tavaro3.— Transfira-se.
G de feveroiro proximo findo, cabe-me de- geiro.
,1n9•9
clarar-vos que, á vista do digo ao 03 art. 53,
N. 53 —Conanunica-vos, para os devidos
n. 3, do regulamento annoxo ao decreto fins,
que o Sr. Ministro, tendo presente o
Imprensa Nacional
n. 9.738, do 2 do abril do 1887, não é no- recurso
enviado c nu o vossa oficio n. 83 de
cessaria a o.ppr aração deete minis'ario
11XPEDIENTE Di nuiEcTonia.
13 de agosto anuo proximo findo, o interacaa pelo qual foi nomeado Vicente Ferreira posto
por Martins Ribas ta Comp. de vossa
Franco para o log.ar de escripturario desse decisão
Dia 23 de marco de 100
impoudo-lhas as multas de direitos
estabelecimento.
Na dobra. do que tratam os arte. 489 da
Solicitaram-se da Directoria da Contabili~solidação das Leis das Alfandopeas eltIesas
de Rondas e 28, §a 1 0 e 40 do regulamento dade do Thesouro Federal ordens:
EXPEDIENTE Do Sn. DMEOTOlt
annexo ao decreto n. 1.10:3, de 21 do novemPara pagamento a F. Lambera do unia
bro de 1903, po: differença para mais veri- conta provehionte do fornecimento do urna
ficada em °adorando entre o pazo da mer- machina ;
Dia 24 de marro de 100.7
Para a entrega ao thmoureiro da Imprensa
cadoria despachada pela nota do importação n. 12.013, do março do dito anuo proxi- Nacional da quantia necessaria para °ocorrer
N. 61 — Remetto-vos, para 03 fins conve- mo finda e o constante da respectiva factu- sis át381)0ZOS aniudas o de prompto paganientes o em oloodioncia AO despacho do ra consular, res 4veu. por despacho de 11 do mento.
Se. Ministro, do 2 do corrente, o Modos, pro- janaire ultimo, proferido em sessão do Cmcosso ralativo á fiança, no valor de 420$.
Dia 24
Fazenda, de accôrdo com o pareprestada por João Pedra Regazzi, em lana, selhod
cer do mesmo censelhe, dar provimento ao
caderneta da Caixa Econornica n. 257.583, recues° em questão para o flan do ser iraSolicitou-sa da Directoria da Contabilidada
de sua propriedade como garantia da nesdo Thema.° F.o loral ordem para pagamonto
apenas uma, multa.
ponsabilidado do D. Ottilia Coma de Au- pasta
Rodrigues & Comp. do uma auto prove—Sr. delegado fiscal em Santa Catharina:
doado e seus propostos, no Iogas' de agente
N. 23 — Devolvendo a essa delegacia o niente de uma as 4gnatura do Jornal do Comdo Correio de Carapinho, gesta Capital.
ofilcio mareie no anuo ~do.
proceaso enviado com o vosso
. .
•
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CASA DÁ MOEDA

Março — 1905

Parahyba
11,500
225M0oCircular— Ministerio da Marinha:— E' se-,
8. Fidelis20.00a •
904000 cção—N. 326—Rio de Janeiro, 22 de man%
MEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DAS FOR - S. Antonio de •
de 1905:
MULAS DOS IMPOSTOS DO CONSUMO, PARA
Padua
.
2.000.
600$000
Declaro-vos, para os devidos. effeitos,
PRODUCTOS NACIONAES E ESTRANGEIROS NO Itagualy
1.480
28:800.000
ti- fazendo a reclamação do Ministerio da Fa.-;
Isanz DE FEVEREIRO DE 1905
78.678.922 7.504:7954000 zenda, em aviso n. 64, de 14 de outubro u1-j;
.Productos nacionaes
timo, que,nos titutos provisorios de naciona4(
Casa da Moeda, 23 de fevereiro de 1905.— lizaçã,o de navios, expedidos por essa capiSylvio
Valentim
de
Oliveira,
30 escripturario. tania, deverá, de accordo com o regula'
Quantidade
lmportancia
—Visto, R. Lago,
mento a que S3 refere o decreto n. 2.304,
Saldo que 'pas2 de julho de 1896, eonstar a data do lança_sou do mez
monto ao mar, além dos outros dizeres Ti).
do janeiro... 112.345,051 27.668:7014825
nos mesmos já se conteem.
Ministerio da Marinha
Recebidas durante o moi
Nos exemplares impressos que essa repa-.
Por avisos do 23 do corrente foram no- tição ainda possua, a declaração data da"
de fevereiro. 94.796.820 4.303:5784100
meados para servirem no concurso a que lançamento ao mar o deverá se s: escripta, na,
207.112,471 31.972:2804225 devem ser submettidos os officiaes da arma- mesma linha em que se acha o distico sys*
da que dese;arem completar S3US estudos na tema do propulsor D.
netregues duEuropa ou nos Estados Unidos -como presirante o fiesQuando for feita nova impressão dos refal
periodo. 50.724.555 3.999:6354000 dente da. mesa examinadora, o engenheiro
naval do l a classe, contra-almirante gradua- ridos titulas, providenciareis no sentido da
do João Candido Brazil e como examinado- ser collocado o mencionado distico <3 data do
Saldo que passa
res: de electricidade, e engenheiro naval de lançamento ao mar » em seguida ao distica
para O MU
data da construcçã,o
-de março... 156.417.916 27.972:6454225 l a classe, capitão de mar e guerra Innoceneio
Marques de Lemos Basto e capitão-tenonte
Sande e fra.teraid Ide.— Julio Cesar de Nol
honorario Dr. Mario Ribeiro da Silva ; de ronha,
n•••••••
torpedos.
os
engenheiros
na,vaes
de
2
0
classe
Produclos estrangeiros
Sr. capitão do porto do Estado de
capitães de fragata J03é Lopes da Silva Lima
•
e Banjamin Ribeiro de Mello, e de artilharia,
Quantidade. Importando.
051 de 30 classe, capitães-tenentes Antonio MaSaldo que pasxim° . Gomes Ferraz e Firmiuo Herculano
Requerimento despachado
sou do mel
Ancora da Luz.
de janeiro... 72,219,284 33,274:3114160
— Por portarias da mesma data concedouDia 24 do março de 1905
Recebidas duse licença; para tratamento de saude,de tres
rante o mez
mezes, ao machinista de 40 classe, 2° tenente
Ismael° José do Mello, operario de l a class e
4.919:4334000 João Teixeira Cardoso e de dons mzes ao da ofileina, de calafates e cravadores
de fevereiro. 30.536.2e0
do,
2° tenente Alvaro da França Mascarenhas e Arsenal do Marinha do Rio de Janeiro, pe102.755,484 38.193:7144160 sub-ajudante machinisã Flavio de Oliveira dindo . ser subm )ttido a nova inspecção da
Machado.
sande afim de voltar ao trabalho.— De ac.,
Entregues ducordo com as informações, indeferido.
rante o mes— Por outras de 24 do corrente : •
27.954.367 3.505:1604000
no
Foram licenciados por dou s mezes,
fórma da lei, para tratamento de sande, o
1 0 tenente Mario do Amaral Gama, o 2° te- Ministerio da Industria,Vin 'do a
Saldo que pasa
para o moi
nente Eduardo Duarte Silva Júnior, o guarde março... 74.801,117 34,688:5844160 da-marinha confirmado Henriqua de Araujo
Obras Publicas
e o enfermeiro naval de 2 0 classe João Ignacio Cardoso.
Directoria Geral da Contabilidado
Secção Central da Casa da Moeda, 28 de
Foi prorogada, por ires mezes, na fôrma
fevereiro do 1905, — Sy:eio Vatentim de OliRequerimentos despachados
da lei, a licença concedida, por portaria de
veira, 30 escriptura,rio. — Visto, R. Lago,
26 de novembro ultimo, ao guarda-marinha
Dia 24 de março do 100ã
confirmado Francisco Xavier Carneiro da
DEMONSTRAÇÃO DAS FORMULAS DO IMPOSTO Cunha para, tratamento do sua &atida onde
João Antanio da Costa Silveira e Liiiz
DO CONSUMO ENVIADAS PELA CASA DA lhe convier.
voniire Wanderley, aposentados po: decretos'
MOEDA ÁS DIVERSAS REPARTIÇõES DA UNIÃO
Foi conceIlda, licença ao invalido mari- de 23 do corrente: o primeiro, no lostar dol"
NO MEZ DE FEVEREIRO DE 1905
nheiro nacional de 2,1 class ) JanuArio Do- conductor de trem de l
da Estrada de,
mingos Vieira para, ros:dir fóra o asylo, Ferro Centeal do Brazil,classe
e o segundo, no
Destino
Quantidade Importancia nesta Capital.
telmraphista de 2a classe da Repartição Ge-;
Recebedoria da
ral dos Te.legraplios.— Apresentem as suas;
Capital Federal 18.913 .000 708.500.000
EXPEDIENTE DA TERCEIRA SECÇÃO
certidões de tempo de serviço, extralsidasj
41fandega, do Rio
das folhas de pagamento, e com indicação
do Janeiro..;.
2,347.000 323:8304000
Dia 22 de março de 1003
dos dias em que começais-A a ter execuçã.a..1•
Delegacias Eisos alludidas decretos.
caes:
A' Inspectoria do Arsenal de Marinha do
D. Luiza Lydia R033. das Neves, pedindo
Alagoas
399.200 536:580í000 Rio do Janeiro, concedendo a João de Mene- os favores do montepio na
qualidade de mão.
S. Paulo
13.340.000 1.007500 000 zes, operario de 2a classe da °Moina de con- do fallecido contribuinte Edmundo Teixeira;
Pernambuco
36.616.667 3.997:500000 strucção naval desse arsenal, a gratificação dos Santos, agente do l a classe da Estradai.
•
Rio Grande do
addicional de 20°f. sobre Seus vencimentos, de Ferro Rio do Oura—Apresente as certi-i
Norte
1,100.000
33:500$000 visto contar mais de 20 unos de serviço, não d5e3 do nascimento e obito do contribuiete
Maranhão..
•
306.000 463:500$000 devendo, porém, essa gratificação ser alte- de obito de sua mulher.
Paraná
1,900.000
56:500$000 rada por access() de classe que esse operario
D. Maria Luiza, Claverie Pires, idens„S
Pa,rahyba...•
290.000
4:500$000 possa obter mais tarde (aviso n. 320).—ComCeará.
como viuva do contribuinte Tullio Nunes'
2.237.500 294:000$000 municou-se á Contadoria da Marinha.
Pires, telegraphista, de 3a classo da Repar
Collectorias Fe— A' administração da praticagem
deraes :
barra do Rio Grande d) Sul, communicando tição Geral dos Telegra,phos.—Deferido.
Campos
451.000
25:4004000 que, segundo declarou o Ministerio
D. Iliquelina Independencia de Gouvi34
Maricá ......
• 22.500
9004000 Industrias Viação e Obras Publica, foram pedindo reversão da pensão de montepio qu&
Vassou:as
4.000
250.000 expedidas as necessaria ordens no sentido de percebia sua mãe D. Joaquina Augusta da;
Valença.....,
15.075
9104000 serem cedidas a essa pra,tica,gem as cinco Gouvèa, Noiva, fallecida em 31 de agosto
Rio Bonito
1.500
3004000 chatas de pedras pedidas por essa adminispassado.-0 Tribunal de Contas de-7.j
Petropolis
170.500
6:65(4000 tração, sendo esse fornecimento feito na me- proximo
o processo afim de que se prove que,
Monte Verde....
85.000
3:0001000 dida do possive! e de modo a conciliar-se tal volveu
o casamento civil da irmã da supplicantw
Angra e Paraty..
10.000
250000 serviço com os trabalhos da commissão das D.
Julia.Chris'Ina de Gouvêa. não se rea.±j
.1 ta boraliy
5.000
700.000 obras dessa barra (officio n, 325),
lizou antes do fallecimento de Sua mão.,

..17,
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Especial das Obras ao Porto do Rio de .Taneiro, relativos aogl
da Caiamezes
de dezembro do 11304 o janeiro do 190111
Balancete da Caixa Especial das Obras do Porto do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 1904
1
OIMO NACIONAL

--

/PAPEL MOEDA

MOEDA STERLINA.

OPERAÇUE9

1
Despoza

Receita

•,--

.
Liquido producto rsalizado em
Londres, do (=presumo externo contraia° especialmente para as Obras do Porto
do Rio do Janeiro
Dospezas com a emissão dos
titulos definitivos do emprestimo externo
Juros ab ?nados pelos agentes
financeiros do Governo, até
31 de dezembro de 1904
Saques do Ministerio da Fazenda
em varias datas, a diversos
cambios e commissão do
acceite
Juros do emprostirno externo
vencidos até 1 de novembro
de 1904, e commissão do pagamento..
Pago em Londres a C. H. Walker & Comp., até 31 de dezembro do 1904, ab cambio
do 12 d.
Vali)r do emprostimo interno em
apolices
Pago pelos bens, cousas e direitos encampados pelo Governo Federal para a execução
das Obras do Porto do Rio de
Janeiro....
furos do emprestimo interno
até 31 de dezombro do 1004
Xecoita arrecada-la até 31 de
dezembro de 1004
kpositos de varias origens
auções • valores em garantia
do cmtractos
)epositos .judiciaes
_
)espozas Judiciaes
)espendido pela l a d1vii3A0
dom pela 23 divisão—la secçã'o.
'dem pela 2a divisão-2* s3cção.
dom pela 2a d1visão-3a secção.
dom pela 33 divido
dom pela Commissão Constructora da Avenida Central..
?roducto do imposto do 1 1/2 %
ouro, arrocadalo até 31 de
dezembro do 1904
to•;titiiiçrms do mesmo imposto,
realizadas até 30 do novemDr° de 1904
Saldos

-Despoza, :

.Receita

Pespeza •

Receita

4.778,818 -2-8
—
131.739-3-9-

•=
,
-í 2. 805 ' 750 -0- O
......

•

1

180-18 -3
.•
—

.
54.947:354500 .

410.023 -O- O

•

J .700:860$000

83.492-19-11

—

.
17,300:000$000

—

—

•
—

.,

—

—

—
—

—
—

—
—

_
—

—

-

,

—

—

—
—

-—
—
—
—

—

—

—,

—,

1.297:5008000 .

..

87:233$911
—

—

—
—

17.300:0008000

2.539:196011
193:020092

—
—
—
—
—

,.:....
—

.

.....

—

..

dnIle

— • 1,002.502 4 -3
.

4.910.557- 6-5 4.910.557- 0- 5

—......

76.777:5018514

.
.574:1148000
12:730000'
330:509 • ã)
212:088$084
2.070:0105566
3.309:4198032
3.300:9424732

•

34.280:0038938 .•
•

41MIP

1

—

14,014:0378282
70.777:5618514

4.242:588049
-...
10:114,"71j
4.232:473,67a
n.
4.242:588iO4

—
—
4.242:5888049
--,

4

Saldos
1,002.502-8-3
Em moeda sterlina
4.232:4738678
Em ouro nacional
14.014:0378282
Em papel-moeda ....
Vieira &HW 1
Dosai° D. 'Roma, 1 escApturario interino. — A. da Rocha Miranda, chefe (ta cantOilida,de, — Dr. Luis RaMaa
Inmsblonte.

Ne

I

II

111.11E11 I
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Março — 1005
Balancete da Caixa Especial .das Obras de p orto do Rio de Jan.eiro'en1 31 de janeiro - de 1905

MOEDA. STER LINA

PAPEL-MOEDA

OURO NACIONA.L

OPERAÇ3ES

Receita

tiquido producto realizado em
• Londres, do emprestimo externo contrahido especialmente para as Obras do Porto
do Rio de Janeiro
Pespezas com a emissão dos titules definitivos do emprestimo externo
glIP03 abonados pelos agentes
• financeiros do Governo até 31
de dezembro de 1904
.5aques do Ministerio da Fazenda
em varias datas, a diversos
cambios e commissão de
acceite
:uras do emprestimo externo,
vencidos até I de novembro de
1904 e commissão do pagamento
pago em Londres a C. II. Walker & Comp., até 31 de janeiro de 1905, ao cambio de
12d
Valor do emprestimo interno em
apolices
Vago pelos bens,cousas e direitos
encampados pelo Governo Federal para a execução das
Obras do Porto do Rio de Janeiro
2ur3 do emprestimo interno,
- até 31 de dezembro de 1904
Receita arrecadada até 31 de
.anairo de 1905
Deposito de varias origens
Cauçiies : valores em garantia
;. de contractos
Depositosjudiciaes
Despezas judicia° 3
Saldos em poder do responsa. veis .
Despendido pela I a divisão..
idem pela 2a divisão-1 a secção.
Idem pela 2a divis50-2a secção.
idem pela 2a divisão-3a secção
Idem pela 3a divisão
Idem pela Commissão Constru'. ctora da Avenida Central
Yr() dueto do imposto de 1 1/20/o,
' ouro, arrecadado até 31 de
dezembro de 1904
'Restituições do mesmo imposto,
realizadas até 30 do novemo de 1904
..Saldos

Despeza

Receita

Oespeza

,Xece,ita,

1J,,espezzl

4.778,818 -2180-18-3
131.739 -3-9

2,805.750 -O- O

O."

410,025 -O- O

.01n•n

39.029-13- 8

947 : 351$500

1.950:503$750
17.300:003000

17. 300 000$000
1 297:500$000
2.612:~71
183:074779
83:2?5$275
574:114000
12:730$000
1:100000
357:68I898
213:3525081
2.348:274888
3.498:200629
8.521:171$895
34.410:160$231
••••

4.212: 508014
1.588.905-14- 0

10:114*371
4.232:473071'

13.543:3924220

4.910.557 -0-5 4.010.557 -6-5 77.107:G81$875 77.107:081$875

4,242:588$040

4,212:588$00

•

Saldos
Em moeda sterlina
1.588.035-14-0
Em ouro nacional
4.232;474078
•
Em papel-moeda
13 . 543 : 394220
Basilio D. 1 4.1anna, 1° éscriptitrario interino,—A, da Rop. hu Miranda. chefe da contabilidade.—Dr. LifiZ Ranhad Vidra Sauto, nrnsideute,'

Miem •new el•
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13- iiiibado 25
Directoria Gerai da Industria
Zvediente de 23 de março de 1905

Atemetteu-se á Directoria Gorai dos Telegraphos o documento do tempo de serviço
prestado á armada nacional pelo telegraphista de 23 classe Ricardo Francisco Canejo,
'afim de sor averbado em seus assentamentos
para o que for de direito.
Dia 24

"Sn Ministerio da Fazenda foram solicitadas
.providencias no sentido de serem desembarcados nas Docas Nacionaes, livres de pagamento de quaesquer direitos, os volumes que
!tiverem figurado na Exposição do S. Luiz e
que aqui chogarem devolvidos, com proce'denota do Nova York,pelo general Francisco
,Marcellino do Souza Aguiar, chefe da commissão naquella exposiçã,o.
— Solicitou-ao ao presidente da Junta
.Commercial desta Capital, com urgencia, a
remessa a esta Secretaria de Estado de uma
reloção das marcas de fabrica o do commorcio, nacionaes o estrangeiras, registradas nessa repartição durante o anno de
1004„
— Declarou-se:
Ao Ministerio das Relaçieres Exterioras, em
resposta ao seu aviso n. 10, de 23 de fevereiro ultimo,não poder o Brazil tomar parte
.no Decimo Congresso Internacional do Nave,gação, a reunir-ee em Milão em setembro
•do corrente anno, por falta de verba votada
para tal fim :
Ao Ministerio da Guerra, em resposta ao
Seu aviso n. 78, de 31 de a„eosto do anuo
'findo, terem sido dadas as dev ida,s providon' Cias por este ministerio do modo a evitar a
reproducção do factos como o que occorrau
em Obidos com o vapor Alagoas em 15 do
•MCZ de agosto de 1904 o ao qual SO referiu o
mesmo aviso n, 78, do referido mez.
•.Directoria Gerai de Obras é Maça°
• Expediente de 24 de março de 1905

*Expediu- se aviso ao enviado extraordinavio e ministro p/enipotenciario do Brun.
em Bruxellas accusande o recebimento do
ires exemplares do n. 2 do volume XIX
do Boletim da Congrès International des Cite*iam de For, enviados a esto minieterio em
18 de foveriro ultimo.
— Declarou-se ao engenheiro fiscal da
Estrada de Ferro da Balda ao S. Francisco
ter sido approvada a tomada do contas da
•mesma estrada e do ranial do TM-the, referentes ao segundo semestre do anuo passado.
11n•••••
.Ttcguerimento despachado

Dia 24 do março do 1905
'Francisco Manoel da Silva Araujo, pedindo
dispensa da collocação de hydrometro no
prodio n. 15 da rua Pedro Ivo,—Indeferido.
.0••nn•

ADMINISTRACIo DOS CORREIOS DO DISTRITO
FEDERAL E ESTADO DO MO DE JANEIRO

Por portarias de 24 do corrente, do
Sr. administrador interino, foi exonerada
do cargo de agente do Correio de Governador Portella. D. Laudelina Teixeira Soares
o nomeada para substitull-a D. Anna, do
33arros Veiga.
—Por acto do 24 do corrente, do Sr. administrador interino, foram consideradas som
effeito a nomeação do cidadão Actalivio Cardoso do Mendonça para o cargo do agente do
•Correio do Morro das Moendas e a exoneraelo do Manoel Rodrigitos Veneno do referido
cargo, ficando este cidadão encarregado da
Azagaia daquello localidade,
•

Março — 1.90 5

143«.

de Macahé Carlos André Guerra Pimenter;:
relativos ao penedo de 26 do março a 13 des
'maio de 1904;
da Delegacia no Rio Grande do Nortes.,
Tribunal do Contas — Ordens N.2,
9 de janeiros idem de 10:344643 áquella:
de pagamento sobre as (1113.08 proferiu des- de
para pagamento da vencimentos:
pacho de registro, em 24 do corrente, o Sr. adelegacia,
diversos empregados addidos ti referidt'
presidente deste tribunal:
;
Minieterio da Industrio, Viação o Obras delegacia
N.
95,
da
Delegacia 'em S. Pau/o, do 11 dei
Publ loas—Avisos:
maio
de
1903, idem do 29,
9$4
, GO áquella deleN. 839, do 18 do corrente, pagamento de gocia, para pagamento da
divida de exer;•
33$ a Eduardo J036 Ma,nhã.es, de dospezae 0101.03 findos, de que é credor
o agente do
mtudas feitas, de julho a dezembro do anno Correio de Batataes, Carmoziaha
José de'
proximo passado, para o serviço de escripto- Araujo.
rio da Estrada de Ferro do Rio do Ouro, a
Requerimento do 2o escripturario da AI-s
cargo da Inspecção Geral das Obras Publicas; fandega
de Santos Sergio de SÁ Leitão, creN. 729, de 14 do corrente, idem do 240$755 dito d.e 4594
á 1/elogiada Fiscal em São
á Sociétd Anonyme da Ga.: de Rio de Janeiro, Paula., para4;974
pagamento do; vencimentos a
de gaz fornecido á Administração doe Cor- que tem direito
reverente como 3 0 °serireios do Districto Federal o Estado do Rio de pturario da Caixaodo
Amortização.
Janeiro, no 4•3 trimestre do anuo proximo
Exora:cios findos—Requerimento:
passado;
Do Arthur Pereira Reis, inventarianto deis
-N. 694, de /O do corrente, idem de 254140 bens
do finado alferes Timothee Pereira Reis,
á Leopoldina Railway Company, linatted, pagamento
de 193038, dos vencimentos que
do transportes concedidos a immigrantes, em dela m de receber o fallecido, em dezembro
novembro 3 dezembro ultimos ;
N.834, da 18 do corrente, idem do 1:190$034 de 1903,
— Ministerio da Marinha:
a Luiz Macedo, de fornecimentos Repartição dos Telegraphog. nos MCZ03 de maio, juAviso n. 373, do 13 do corrente, pagal.
nho, outubro, novembro e dezembro do anua mento do 8:636$743 a diversos, de forneciprox imo passado;
mento de varies artigos a este ministerie,
N. 828, do DICSITIa data, idom de 1:425$ á nos meus do julho a dezembro do anno praviuvo, John Low Bisset, idem idem, no .mez xirno passado.
de dezembro ultimo;
—Ministerio da Guerra — AM.303
N. 728, de 14 do corrente, idem de 8$100 a
Leal, Oliveira, Carvalho & Comp.,
Comp. de forneN.
140, de 14 do corrente, pagamento de
cimentos á. Directoria Geral dos
no de 124039
á Estrada de Forro Minas e Rio,
moz do maio do anuo proximo passado ;
de transporte de tropas, etc., realizados em
N. 832, do 18 do corrente, idem do 4$250
1001, por conta deste ministeri)
Breissan & Comp., idem idem, no mez da
N. 133, de 13 do corrente, idem do 160$ d
agosto do anno proximo passado;
do Santissimo Sacramento da
N. 811, do 16 do corrente, idem de Irmandade
Candelaria, do fero do atino proxisno pas13:41%250 á Companhia Novo Loyd Brazi- sado.
dos terrenos °ocupados pelo quartel da.
laivo, do transportas concedidog a imrni- rua Pedro
Ivo
grantas, nos mezes de abril, julho e da agosto
N. 99,do 20 de fevereiro idem de 194'900 •
a dezembro de ano° protelo passado ;
diversos, da. publicação ,de editaee da Re.
N. 873, de 18 do corrente. idem. de apartição
do Estalo Maior do Exercito e dal
17:544$$977 Socidtd Anonyme des Usines de Intendauela
(ler d da Guerra, falta em 1904;:
Draine le Conte, do fornecimentos á Estrada
N.
719,
de
26 do setembro de 1903, credo Forro Central do Brazil, em novembro dito de 804846
ti Delegacia Fiscal em
ultimo;
Santa
Cathariaa,
para pagamento, a di- .
N. 870,da mesma da.ta,idom de 10:584904 versos, do fornecimento
de viveres .e medi.
á mesma. idem idem, idem;
N. 822, de 17 do corrente, idone de camontos para praças do exercito, em 1897..
3:834292 á mesma, idem idem, em dezembro ultimo.
Uxternato do Glivannwelo Na- '..
— Min istorio da Justiça e Negocioe Inte- cional-0 resultado dos exames de preriores—Avisos:
po.ratorlos effectuados a 23 do corrente, foi o
N. 907, de 18 do corrente, pagamento de seguin :
France.z—Approvados: Antonio Las Casas
26:290$ a Barnabil Moroira Lopes, da 53 prestnao referente ás obras do edificio da Escola de Oliveira. Joao de Deus Faustino da Stls-a.
o Arcilio d ) Oliveira Guimar'5.es, plenamente;
Polytechnica ;
N.3.534, de 30 do novembro do 1904, idem Carlos Viveiros Costa Lima e Antenor Aude 309$400 ao Jornal do Commercio, do publi- gusto'de Contataria, simplesmente.
Trios inhabilitados. •
caeSes feita para a Directoria, Geral de
Aritlenetica até proporçães—Approvadosi
Saude Publica, em outubro do anno proihno
Carlos Sampaio Tavares, plenamente ; José
passado ;
N. 1.019, de 21 do corrente, idom de Lopes Sobrinho e Luiz Guedes Bittencourt,
74000 a Rodrigue3 & Comp., de forneci- simplesmente.
Tree inha.bil itados.
mentos á Faculdade de Medicina do Rio do
Geometria—Approvadoe : Joaquim do OliJaneiro, em dezembro ultimo ;
N. 962, de 16 do corrente, idem de veira Boll°, plenamente ; Misael Ferreira
109$600 á Companhia Novo Lbyd Brasileiro, Santos, Paulo Coelho de AI incida e Adoloho;
de fsetes, passagens o tologrammas conce- Ernesto Garcia Gredillia, simplesmente.
didos, em dezembro do anuo proejai° pas- •• D0113 inhabilitados.
Physica e chimica (elementospprovasado, a este ministerio.
dos simplesmente;, Noemi do Vai Villaress
—Ministerio da Fazonda—Officios:
N. 280, da Casa da Moeda, da 10 do cor- Synval Mendes do Couto, Julio Pacifico dal
rente, pagamento de 1:110 a Lamport, Silva Pimenta e Orlando Alves.
Dom inhabliitadas.
Langgaard & Comp.,de fornecimentos ilquell a
Historia natural (elementos)—Approvados
repartição, em novembro do anuo proximo
simpiesm ente, Arthur Lourenço Vianna ,
passado ;
N. 195, da Delegacia Fiscal em S. Paulo, Joaquim Pinto Nunes Ciatra, Gastão Marde 13 de junho, credito de 174729 Squella ques de Carvalho Oliveira e Thomaz Volney••
delegacia, para pagamento doa vencimentos de Almeida.
.)
DOU:3 reprovados.,
do ex•20 escripturvio da extincta Áltandega
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• ''Republica,.Mexieana-Do eonSulado dessa nação recebemos diversos exemplares do importante livro Mexico ayer y hoy
-1876-1904, do notavel publicista mexicano Sr. Bernardo Mallen, no qual descreve
o grande progresso daquelle rico paiz nesse
periado de 28 unos.
Repleto de dados estatisticos sobre todos os
departamentos de sua administração, 6 uns
ropertosio interessante do seu conamercio,
agricultura, industrias vias-ferreas, telegraphos, correios, instrução, etc.
Por diversas vezes ne3tas colurnnas já
liemos tido occa,sião -de noticiar os grandes
progressos o melhoramentos da. Republica
irmã, que, relativamente em - pouco tempo,
tom ascendido ao immenso desenvolvimento
que demonstra o consciencioso trabalho do
Sr. Mallen.
Esse livro foi distribuido em diversas linguas por °ocasião da recente Exposição de
S. Luiz, e traz um excellonte retrato do
presidente da Republica, general Porfirio
Diaz.
Esdripto em linguagem bastante fluente e
Interessante, damos em seguida, no proprio
yernaculo, a sua conclusio, para conhecimento do estylo do escriptor mexicano, a
quem enviamos nossos parabens pelo seu impjortante trabalho:
Observatovio do

El México , de ayer so ha transformado
como el F:knix mit -ilógico, ranacienda de sus
proprias cenizas, y hoy se presenta vigoroso
ai lado de los demás pitoblos der nnevo y dei
viejo mundo, prestigiado ya y decidido luchados por Ias conquistas gloriosas que emprendeu las Naciones civilizadas qtle anlielan
por llegar ii Ia meta do su engrandeciintento.
Ca caso nuevo digno. de ostudio se ofrece
á los sociólogos, á los grandes pensadores,
los politicos y estadistas.
El pais clásico de las 'revoluciones, el
blo levantisco é ingobernable de ayer qué
ha sido de el? bati las somenteras sombrando
la desolación y la muerte, una alfombra de
e3meraida, so extiendo como sirnbolo de esperanza ; eu el ancho surco abierto ayer par
el rodar de los pesados canones que voinitaban fuego y cubrian el sucio de miembros
mutilados, el labralor, confiado y feliz, deposita Ia simionte precursora de la abundado. cosecha ; los hogares desiertos, eu Jos
que Ia vittda lloraba la ausencia dei esposo
arrebatado de sus bra,zos y del hijo arrancado de su • pecho por las enfurecidas olas
revolucionarias, los rayos de un sol esplendido que brilla en un ciclo sin nubos los
baila do luz, y eu eitos hay calor, y eu erros
se escuchan risas y cantos que brotais do
corazones satisfechos. Ya no hay temores,

ya no 'hay sobresaltos. , inquietudes ni duelcw,
en ras almas. El esposo está alli, el hijt.4 est£
alli, la tierra está cultivada; el "0anado
seguro, el granar° está provisto,la psz y 1a4
tssanqifilidad reinan en la choza dei
labriego y eu Ia alquoria del rico hacen--s
dado !
El humo de Ias batallas hás° tornado ext
espirares do incienso que se elevan de la
chimenea de la fabsica. El bélico clarin qua,u;,
lanzaba los corgbatientes á la bárbara pele
de hermanos contra bermanos ha enmude--.
cido, y ou su lugar vibra sonoro el silvato•do
la máquina eia movimiento que convoca sf"..
los obreros 6. la faena diaria doi toner.;
á oficiar eu los altares de los augustox.1
templos dal trabajo animados por cl Espirita'.
Divino ?
Y la escuda, en tanto. y el libro salvador",'
ensonando el -verbo fecundo de la ciencia
dal bien, prepaman eu Ias aldea.s, ou la
ja, en la montai-ia, eu la rústica cabana, yr4-4
ou el palacio dei opulento potentado, 1.s citt-s'i
dadanos que han de continuar la obs.: em-,
prondida por los hombres de hoy. A Ia nuevosi
generación que ha nacido arrullada. por /o
dulces y armoniosos himnos entonados ai:
progreso y á la civilización, toca recibir
preciosa hesencia, conservaria y transnai-:¡1
tinia engrandecida y glorifica ria á ias ftk,.
turas 1

Rio de Janeiro - Boletim meteorologico- Dia 29 de março do 1905.
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Observatorio do Rio de Janeiro -Boletim meteorologico - Dia 23 de março do 1905.
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22.8 14.6 18.70 ...
...
.Bons
Monteridéo
Freâo
703.10 18.5 14.11 89.0 Meio nublado
Bom
NW
..
•
.
.
.
. .
. .
.
Em Parananuá lio stom á noite chuviscou e trole nela manhã- &lin uns a gueceiro Siassanotro: Em Plormno polis cahirain aguaceiros duranto
.
.
• dia eeni parte da noite de homem, observandó-so hoje. p.ela manhã novoetro teolle baixo..- . Nota ao meto-dia - Na Çajdtalo . toinp9 con, anisara s•
variava!, sondei ainda possival 'a accuérencia sie ettuya: As:ornai-m(00a' cptii esto signal (x)•aiia !,do &ateia. n• A I/0o *As notas de . previsão 4a..•
tempo Ziii0 válidas durante as 44 horas seguintes, .a contar iia hora' Maicailá sno mapa. *
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- Correio— Esta repartição expedirá
Idem do dia 24:- Physica molecular, etc
Inalas pelos seguintes.paquetes
Em papel.. 228:019$523
Dr, Henrique Morim.
Hoje :
81:51.1$745
Em ourtr,,.
309:5614268
Dr. Daniel Henninger.
•
Dr.,' Otto de Alenc :r Silva.
Pelo Prudente de Moraes, para Santos e
5.114:123$729
mais portos do sul, recebendo impressos até
Mecanica racional
ás 7 horas da manhã, cartas para o inteDr.
Licinio
Athanazio Cardoso.
Em
igual
periode
de
1904,
4,879:208$193
rior até ás 7 1/2 e ditas com porte duplo até
Dr. Luiz Carlos Barbosa de Oliveira
As 8.
• Dr. Francisco Ferreira Braga..
EECEDEDORIA DO ESTADO DE WITNAS OERAES
Pelo Hurstdale, para] o Rio Grande do
NA CAPITAL FEDERAL
Norte, recebendo impressos até ás 6 horas
» Topographia
•
da manhã, cartas para o interior até ás 6 1/2 Renda arrecadada no dia
,
Dr.
Henrique
Augusto
Kingstort
e ditas com porte duplo até ás 7.
24 do março de 1905.... 4:7418089
Dr. Joaquim Galdino Pimentel •
Pelo Cordillère, para Santos, recebendo
Dr. Henrique Morize,
128:704a624
impressôs até ás 8 horas da manhã, cartas Idem dos dias 1 a 24
para o interior até ás 8 1/2 e ditas com porto Em igual periodo de 1904
308:431$857 Chimic,a inorganica, descriptiva eanclytic.
duplo até ás 9,
Dr. Luiz do Carvalho e Mello.,
' Pelo Itaipava, para os partos do sul, receDr. José Antonio Murtinho.
•
bendo impressos até ás 11 horas da manhã,
RECEBEDORIA DO RIO DE JANEIRO
Dr. Julio Delamare Kceller:
cartas para o interior até ás 111/2, ditas
Renda do dia 24 de marro de 1905
Astronomia e geodesia'
com porto duplo até ás 12 e objectos para
Interior
registrar até ás 10.
16:524$686
•..
Dr.
Manoel
Pereira
Reis.
Consumo:
Pelo Itauna, para o Rio- Grande do
Dr.
Joaquim
Galdino
Pirnente/.:
Fumo
2:5308500
Sul, recebendo impressos até ás 11 horas
Dr, Otto de Alencar Silva.
4:0078300.
da -manhã, cartas para o interior até ás Bebidas
2Iecanica applicada
1:0008000
31 • 1/2, ditas com porte duplo até ás 12 e Phosphoros..,
3:1388000
Calçado
•objectos para registrar até ás 10.
Dr. Antonio do Paula Freitas...
4108000
Pelo Tilian, para Balda, Barbados e Nova Perfumarias...
Dr, Carhs Casar de Oliveira Sampaio.
York, recebendo impressos até ás 11 horas Especialidades
Dr. Francisco Ferreira Braga. •.•
pharmace da manhã, cartas para o interior até ás
Mineralogia e geologia ,
ficas
.2208000
111/2, ditas com porte duplo e para o exte158000
•: rior até ás 12 e objectos para registrar até Conservas
Dr. Oscar Nerval de Gouvêa.
• 1088000
Cartas dejogar
ás 10.
Dr. Luiz de Carvalho e Mello.
2:3008000
...
Pelo Corsega, para Buenos Aires, roce- Chapéos
Dr. João Fulgencio de Lima Minden();
1:7008000
lendo impressos até ás 9 horas da. manhã e Tecidos
5:4808000
.
20:9088800
Registro
cartas para o exterior até á 10.
Desenho dos Ires annos do curso funda-,
Pelo Bellena, para Bahia, Havre, Londres e
mental
Extraordinaria
4:5908902
Antuerpia, recebendo impressos ate ás 9
Dr.
Francisco
Carlos
da Silva Cabrita4
258000
_horas da manhã, cartas para o interior até Deposito
Dr. Augusto Saturnino da Silva Diniz.
ás 9 1/2, ditas com porte duplo e para, o Renda com applicação aspeDr. Alcino José Chavantes.
cial
1:3238044
exterior até ás 10.
Pelo Ionic, para Teneriffe, Plymouth e
Construcçao
To tal
43:3728432
-Londres, recebendo impressos até ás 9 horas
Dr. Manoel Joaquim Teixeira Bastos,"
da manhã e cartas para o exterior até ás 10. Rendado 1. a23 de março,., 1-359:8848190
Dr. Eugèao Tisserandot.
----Pelo Berenguer'el Grande, para Santos, Rio
Dr. Jorge
,e Valde taro de Lossio e Seiblitz4
Total
1:403:2568622
da Prata, Matto Grosso o Paraguay, recebendo impressos até ás 9 horas da manhã, Em igual periodo de 1904,.„ 1.588:7598914
Hydraulica .
cartas para o interior até ás 9 1/2 e ditas
Dr.
João
Felippe
Pereira.
Diferença
para
menos
185:5038292
com porte duplo e para o exterior até ás 10.
Dr. Antonio do Paula Freitas.
Nota — Saques para Portugal e vales posDr. José Pereira da Graça Couto,
taes para o interior, nos dias utois, até ás
Estradas e pontes
2 1/2 horas da tarde.
EDITAES E AVISOS
Dr.
Antonio
de Paula Freitas,
— Recebimento de encommendas para
Dr. João Felippe Pereira.
••
Portugal, Açores e Madeira, nos mesmos dias,
Secretaria, do Supremo
Dr, José Pereira da Graça Contei..
das 8 horas da manhã. ás 5 da tarde, até a
Tribunal Federal
arespera da partida dos paquetes que se destiEconomia politica
liarem a Lisboa, exceptuando os da Com-O Sr. presidente do Supremo Tribuna/
pagnie Messageries Maritimes ; e entrega, marcou, em vista de alguns habeas-corpus
Dr. José Agostinho dos Reis.
tombem nos mesmos dias, das 10 da manhã requeridos e apresentados na respectiva - Dr. Eugenio de Barros Raja Gaba;glia,:
ás 2 da tarde.
secretaria, nestes unimos dias, uma sessão
Dr. Hora,cio Rodrigues Antunes. extraordina,ria para o dia 28 do corrente
Architectura
"
mez, terça-feira, cuja communicação já se
fez
officialmente
aos
Srs.
juizes
do
Tribunal.
•
Dr.
Antonio
do
Paula
Freitas.
_MARCAS REGISTRADAS
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
Dr. Eugène Tisserandot.
24 de março de 1905.— O secretario, Joao
Dr. Jorge Valdetaro de Lossio
Seiblitkal
Pedreira do Coutto Ferrar.

TRANSFERENCIA

•

Por despacho da Junta Commercial em
sessão de hoje annotou-se no registro
n. 2.194, a transferencia da marca Ancora,
destinada a palvora e outros productos de
iMayrink, Abreu, Machado &Comp.,
Comp. para os
seus successores Mayrink Abreu &
Rio de Janeiro, 20 de março de 1905.-0
secretario Cesar de Oliveira.

Calculo
I:)r, Luiz Carlos Barbosa de Oliveira.

Geometria descriptiva e suas applicaçOes
Dr, João Baptista Ortiz Monteiro.

ALFANDEOA DO AIO DE JANEIRO

slo nos

De ordem do Sr. Dr, João Baptista Ortiz
Monteiro, director desta escola, faço pu
blico, para conhecimento dos interessados
que as bancas de exames para a 2a época do'
anno lectivo de 1904 ficaram constituidas da
ftirma segunte
Dr. Carlos Casar de Oliveira Sampaio.
Dr. Francisco Ferreira Braga.-

RENDAS PUBLICAS
Atenda dos dias i a 23 do

1Es cola Polytechnica,

Dr. Wencesláo Alves Leito de Oliveira
Ballo.
pr, Jorge Valdetaro de Lossio e Seiblitz.
4,804 ; 562$ 461

-

,

I 1 II

•Memeni mugi

Portos de mar

Dr. Joaluim Galdino PimenteI.. •
Dr. José Agostinho dos Reis. • •
Dr. Eugenio de Bar2o3 Raja Gabagliaa
Machinas

Dr. Carlos Cesar de Oliveira Sampaio:,
Dr. João Felippe Pereira.
Dr. Otto de Alenca,r
Direito

Dr. José Agostinho dos Reis.
Dr. Eugenio de Barros Raja Gabagral
Dr. Hcracio Rodrigues Antunes.

Desenho dos tres annos de engenharia civik-

Dr. Alfredo de Paula Freitas.
Dr. Pedro Fernandes Vianna da Silva..
Dr. Heitor Sayb:o do Bustamante"

Sabbado 25

DIARIO OFFICIAt

-Chimica indUstrial

Dr. Danlel Henninger. •
Dr. Eugabe Tiaserandot.
Dr. Julio Delamaro Kmfier.
keereicios praticos dos Ires annos do curso
fundamental

,Dr. Luiz Carlos Barbosa do Oliveira.
= • Dr. Henrique Augusto Kingstou.
• Dr. Otto do Aloncar Silva.
Exercidos praticos cis estradas o hydraulica

•Dr. Antonio do Paula Feeitas.
Dr. Joaquim Galdino Pimento!.
-Dr. Jotto Felippo Pereira.
Ercereicos praticos de macltinas o portos cio mar

Dr. Joaquim Galdino Pimento!.
Dr. João Felippe Pereira.
Dr. Otto de Abocar Silva.
Evercicios praticas do &intim indostrid
Dr. Daniel Horminger.
Dr. Eugène Tisaerandot.
Dr. Julio Delarnare Kceller.
Mathematica para admissao c agrimensura
Dr. Manoel Tim Mico da Costa.
Dr. Eugenio do Barros Roja Gabaglia.
Dr. Foancisco Carlos da Silva Cabrita.
Desenho geontetrieo para admissao o agrimensor
•

Dr. JOsé Antonio Mortinho.
Capitão D•3111:11 da Co.mara.
Dr. Heitor Sayão do Bustataante.

• Desenho topographico para agrimensor

De. Francisco Carlos da Silva Cabrita.
;Dr. Angusto 8 tturnino da Silva Diniz.
- Dr. Moino Joaa ChaVantes.

Iliastornas,td do `GilainnaSio Nas
~nal
EXAMES DE ADMISSk0 "
•
Faço publico para conhecimento dos interessados qui) desta data até ao dia 31 do
corrente, tis 2 horas da tarde, acham-se
abertas nesta secretaria as inscripções para
os exames de admissão a qualquer anu do
Curso deste externato.
Para a matricida no p inteiro anuo exigir-ae-Itão as seguintes condições :
I. Certidão de idade ou documento equivalente, por onde se prove ter o candidato
14 atum, no maximo, para o internato ;
Attosta,do de vaccinação ou revaccinação ;
III. Certificado de que o candidato não
soffre do molestia contagiosa ou infectocontagiosa :
IV, Exame prévio do admissão que constara do provas esoriptas e °mos. As oscriptas versarão : 1 0, sobre um diotado de
dez linhas i:npressas do portuguoz contemnome° ; 2', sobre aritlimetica pratica limitada ás operações e transformações relativas aos nurneros inteiros o ás fracções ordina,rias e decimes. Aa mas constarão de
leitura de um trecho sufficientemente longo
de poetuguez contemporaneo, estudo sucinto da sua biterpeetaçã,o no todo ou em
partos, ligetras noções do grammatica portugneza e de arguição sobro arithmetica
pratica nos referidos limites, system metrica. morphologia gemi/c:trica, noções de
geographia e de histosia
Deazil.
Aos provas escriptas os candidatos dever‘To
exiiibir regular calligraphia.

'Março 190 5 1:411
Terça-feira; 23, ti referida hora *e Ititiaej
•

03 Seguintes: •

Ariantelica c algebra

(Todos os cursos)
(2a chamada)
1 Alexandra Dias.
2 José de Almeida Raia.
3 Manoel José de Abreu.
4 Alvaro Ferreira Marra.'
5 Humberto Guariglia.
O Manool Ayeosa.
7 &tele° dos Reis Mala.
8 Francisco de Lima Card )so.
9 Joi) de Souza Reis.
Historia geral

(23 chamada)
1 Sebastião TOSi0 •1 de Alvarenga.
2 José Oscar Marc moles Romeiro.
3 Luiz Travasses Serra Pinto.
4 Vicente Ferreira de Moraes Filho.
5 Heitor Vassuly.
6 Edgard Worneek Furquim de Almeida.
7 Raul Lobato Ayres.
8 Ivan Gaivão.
9 José Dmadio B1013 Junior.
Physica e cltimica

(23 chamada)
1 Mario Alves Nogueira.
2 110ildque Quintiliano de Castro e Silva.
3 Eduardo Jansen.
•
4 Alfredo Brossano Lima.
5 Sergio Sabia de Mello.
6 Folippo Balbi.
7 Attila Inf Mo Vieira..
8 Henrique de Souza Pinto,
Mano Affonso do Ferreira Pontos.

O; exames de adtTliSsãO a outro qualquer
armo do corso se Darão polo processo dos de
promoçÕes succeafivas, devendo os candiTápographia e pratica de trabalhos de campo dato; prestar, além do exame do armo imMediatamento inferior dquelle em que preHistoria natural
Dr. Journim (lania.) Pimoritnl.
tenderem mitricular-se, o de todas as matheortquo Augusto Kingston.
(2a chamada)
terias estudadas de modo completo nos
De. Henrique Mosize.
antecodontes, o st) dependootea do revisão
1 Nelson 'Milham.
Elementos de adronomia para agrimensor
no ultimo anu do curso.
2 João Poetara Pinto Gaivão.
OS candidatos approvados nos exames do
Q
3*Ad,Ii
ia)lilora.itiorales do los Rios y de
Dr. Manoel Pereira Reis.
admissão se aio classificados peia respectiva
'pr. Joaquim Galdino Pimen
COMBliSSIi0 exarainadora par ordem de me4 Josê Lima de Abrou.
Dr. Otto de Alencar Silva.
realmento e, de OCCON10 COM este julga5 Antono• Pinto do Froitas.
mento, 50: •is- **) pelos directores, em cada esta• Lsfaistaçcao de terras para agrimensor
6 Manoel Pinto de Rezende.
belecimento, preenchidas as vagas existentes
7 Antenor Monteiro Lazaro.
sDr. Joaquim Gaidino Pi nontel.
no quadro dos alumnos.
. Dr. Henriquo Auguso Kingstoo.
Secretaria do Externato do G3-mna-1) Nas'.
Sacro/suta do Externato do Gyinnasio Na- chocai,
Dr. Henrique Mo: ize.
21 de março do 1005.—Paulo Tavares,
10
de
março
de
1005.
dou],
—Pauto
Tavares,
Secretaria da Escola Palytochnica, 21 de secretario.
secretario.
(•
março da 1005.—Abssandro Gomes da Silva
eliaves, sub-secretario.
inotternato do 461a•innasio Na- Instituto Nacional de Musica,
•n•••n•nnn

Internato do Gasinnasio
Nacional

cional

a MOCA
Terça-feira, 23 do correcto, as 11 lverw da
manhã e froctuar-se-hao o; exame; e scriptos
de mecanica e astronomia do 50 armo.
Secretaria do Externato do Gymnasio Nacional, 24 de ma-ço do 1905, — O secretario,
Paulo Ta Vara .
EXAMES DE 2

• De ordem do Sr. Dr. director,. 62,0) publico
aos interressados que,na secretaria deste e stabélecimen acha-so abort aa (nscripçãopara
os exames do admissão á masrioula do qualquer anno do curso, os quaoi serão encimados na primeira quinzena do abei) kroxim),
devendo os requerimentos vir instrui los com
EXA.:US DE PREPAEATORIOS
certidão do Idade e attoato.d) d 3 vacc.na o do
que não soffre de mole dia contagiosa.
Se ruala-foira, 274) corrente, a 1 hora da
Secretaria do Internato do Gymnasio Na- tarde,
serão cliamadoS ne4o externato, ti
cional, 16 do março do s 1905.—Pelo secreta- rua
Marechal Floriano, além dos candidatos
rio, Salathiel Firmino Gonçalves.
constaotes ti) edisaa publicado a 24, mais
—
os seourntes:
me10.7.•1

Internato do G-yannasio
Nacional

Segunda-feira, 27 do corrente, ás 10 horas,
st&atio chamados, afim do prestarem exames
eacriptos neste internato, os altunnos inscriptos nas seguintes disciolinaa : arithmetiba do 1°c mathematica e latina do 30anuo
Secretaria do Internato do Gymnasio Nacional, Rio do Janeiro, 24 do março de 1005.
(.
--e0 secretario, 3ssicio Bevilagua.
•

Ge:mietria o trigonometria
(Diversos cursos)

clta-riada)
1 J15.e Gualberto de Souza Sobrinho.
2 fli ,Orantio Jorge.
3 JJ Ma..talltães.
4 Ameia brito.
.5 Dolore; Zovataro.
o Baldiazar Dia;.

EXAMES

Do orlem do Sr. director, fito publico que
nos <lias 27 e 23 <10 COrrOlitC, ttS 10 horas da
mania, pracederssesha a exames do proa:loção o do adsnIssão de teclado o piano, realizando-se nesse ultimo dia, ás nominal
horas, os de canto.
Dovorti comparecer no referido dia 28 a
novo exame final do canto, cm virtude do
:sois) sob n, 404, do Ministerio da Justiça e
Nogocios Interiores, a alumia Isabel Inah da.
Frota Pessoa.
Aos exames de admissão de teclado serão
chamados os candidatos que requeroram mas
tricula nos cursos do canto o harmonia.
Secretaria do Inatituto Nacional do alualea,„
24 do março do 1905.-0 secretario, Arilow
Totentino da costa
•ffirw. •

Museu Nacional
CONCURSO

Do ordem do Sr. director, faço publico
que, por (espaço .do, quatro mozes, a contara
• 8euetari0
•de AIO, co acha aborta nesta

.111 i

14212

'Sabbado

Directoria Geral do Sande
Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral de
Saude Publica, convido os proprietaries, ar' rendatarios, ou Seus procuradores, dos pradioe abaixo mencionados a comparecerem
resta directoria geral, dentro do prazo de 10
• dias, contados desta data, afim do tomarem
conhecimento das intimações que lhes foram
feitas polo inspector sanitario da zona em
que se acham situados os referidos prodios,
sob as penas da lei:
Rua Vinte e Quatro de Maio n.
Rua cio Costa Lobo n. 42 (barracão).
Secretaria da Directoria Geral do Sa,ude
Publica, Rio de Janeiro, 15 de março de
:1905.—Pelo secretario, Olympie de Niemelier,
piare de secção. • .

7
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inscripção para o . concurso ao provimento
'do cargo de assistente da secção de anthropologia, ethnologio, e archeologio. do Museu
Nacional.
O concurso constará de dissertação escripta
e oral o de prova pratica sobro pontos tirados á sorte, de accordo com o programma
previamente organizado pela congregação
e approvado pelo Sr. Ministro.
•São requisitos necessarios para a admissão
ao concurso:
1 0, a qualidade de cidadão brazileiro ;
20, moralidade provada em folha corrida.
A prova 0Scripta constará de uni ponto
tirado á sorte e durará tres horas, durante
- as quaes Os candidatos se conservarão desacompanhados de pessoas estranhas, de livros
ou de notas.
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 uns só candidato.
A exposição oral será publica, durará uma
hora e constará do um assumpto impor tanto
sobre qualquer das matadas comprehendidas
• na respectiva moção e tirado á sorte, com
duas horas de antecedendo.
As provas praticas serão feitas de conformidade com as disposições estabelecidos
nos programmas especiaes.
- Satisfeitas as formalidades do concurso, a
congregação procederá á votação, por escrutinio secreto, sobre a capacidade de cada
candidato, considerando-se excluidos, desde
Jogo, os que não obtiverem dous terços da
'votação total.
• 'Em seguida, e da mesma fórma, far-se-ha
a classificação por ordem de merecimento dos
candidatos não excluidos.
Conclu ida a votação e em acto successivo,
a congregação organizará a lista dos candidatas acceitos o classificados, conforme o disposto no artigo precedente afim de ser apresentada com a proposta'do candidato que julgar preferiu'.
O director enviará ao Ministro, com a proposta dos candidatos, cópias das actos do
processo do concurso e as provas escriptas,
bom como uma informação minuciosa sobro
todas as circumstancias occorridas, commuMeação especial do modo por que se conduziram os candidatos nos actos do concurso,
do seu procedimento moral, das suas habilitações scientifieas, dos seus trabalhos im
pressos e dos serviços -que tenham prestado
ao Estado.
Serão preferidos, em igualdade do condições, os concurrentes que já pertencerem ao
quadro dos empregados do Museu.
Secretaria do Museu Nacional, 24 de dezembro de 1004, —Miranda Ribeiro, secretario.
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tIAR/0 OFFICIAL

• Pagadoria do Thesouro
Federal

Março — 190W

Ministerio da Marinha.
Estados Unidos do Bra:zil

De ordem do Sr. director da Contabili- REPARTIÇÃO DA CARTA MARITIMA,
dade do Thesouro Federal, façoamblico que
todas as importancias devidamente autoriAviso aos navegantes n. 15
zadas, concernentes ao exercido de 1904, de- Bailia do Rio de Janeiro— Repoeição
de
verão ser recebidas até 31 do corrente mez.
boia
Pagadoria do Thesouro Federal, 21 de
março de 1905.—Rodolpho da Costa Tinoco,
Aviso aos navegantes que a bola que morei
escrivão.
•
(• ca as pedras denominadas do eChapéci dà
_
Sole, na Bahia do Rio de Janeiro, e de que
Alfanclega do Rio de Janeiro tratou o aviso desta directoria sob n. 8 dà
fevereiro deste anno, acha-se recollces
De ordem do Sr. inspector, levo ao conhe- 14 de'em
sua verdadeira posição.
cimento dos interessados que se recebem cada
Directoria de Hydrographia,, Rio de Ja-e
propostas nest lAlfandega,até o dia 31 do cor- neiro,
24 do março d
' e 1005.-0 director;
rente, á 1 hora da tarde, para execução das
obras de que carece a barca de vigi Vigi- Othon Bulhclo.
lante; devendo, para os precisos esclareciContadoria da Marinha,
mentos, os Srs, proponentes dirigir-se ao Sr.
Guarda-môr.
PAGADORIA
Alfandega do Rio de Janeiro, 17 de março
De
ordem
do
Sr. contador, previno aoã
de 1905.-0 20 escripturario ) J. A. Maurity interessados no recebiment
do vencimentos
de Oliveira.
Ou Contas, relativos ao- exercido do 1904,qua
se apresentem nesta pagadoria até o dia 29
Alfand.ega do Rio de Janeiro do corrente mez, afim de evitar que toes
vencimentos ou contas caiam em exercido.
EDITAL CO31 PRAZO DE 30 DIAS
findo.
Pagadoria da Marinha, 22 do março de
Pela inspeetoria desta alfandoga se faz 1905.— O escrivão, Apollinario Gomes d9.
publico que, achando-se as mercadorias con- Carvalho.
tidas nos volumes abaixo mencionados no
caso de serem arrematadas para consumo, Intendencia G-eral da Guerra;
os seus donos ou ,consignatarios deverão
O conselho de compras desta repartição;
despachal-as e retiral-as no prazo de 30 dias,
sob pena do, findo este, serem vendidas por recebo propostas no dia 30 de março fluente,'
sua conta, nos termos do tit. 50• cap. 5° da até ás 11 horas da manhã, para o forneci-e
artigos
Consolidação das Leis das Alfandegas, sem mento dos seguintes
Para a maruja
que lhes fique direito de alleg,ar contra os
,175 metros de cadarço branco de linha
effeitos desta venda.
de 0111 ,007 .
:540 metros de ganga azul marinho, de;
Trapiche da Saude— MIIS: 6 barricas vin9%70.
das de Liverpool no vapor inglez Canning.
64 metros de panno azul marinho, filiN
AJO. 4 decimos, vindos de Londres no vade lie,40,
por inglez Tijuco, consignados a Alberto
1.00 metros de zuarte, de 0°2.70.
Souza,
Para equipamento .
JJG&C: 1 caixa, vinda de Hamburgo no va80 metros de linho listrado, trançado;
por allemão Bahia, consignada a J. J. Gondo 1°1,40.
çalves & Comp.
80 metros do damasco do lã e seda,/
VV: 1 bordaleza, vinda do Genova no vade I I° 40.
por italiano Ré Umberto,
VEC: 3 ditas, da mesma procedendo, e '19,000 metros de algodão branco, tra.n.
çado, encorpado, de Or°,70.
vapor, consignadas a Villa Filho & Comp.
5,804 botões de OSSO branco, grandes, po•
descarregadas em julho de 1904.
lidos.
O&C: 80 caixas, vindas de Bremen no va3.900 metros de brim branco liso, de 9°,50.!
por allemão Salte.
3,750 metros de cadarço branco de linha
M de I • 1 quinto, vindo de Hamburgo no
trançado de 0111,045.
vapor allemão Belgrano.
2,500 fivellas de metal amarello, park
C&C: 5 latas, vindas de Liverpool no vapor
bornacs.
inglez Camões.
1.500 mochilas de brini.
A&C: 1 decimo, vindo de Hamburgo no
As pessoas que pretenderem contractar
vapor Asunesse, consignado a Avellar &
Comp., descarregados em agosto de 1904, esses fornecimentos deverão apresentar
amostras dos respectivos artigos e .documenAlfandega do Rio de Janeiro, 24 de março tos da caução de 1:000$, feita na Direcção
de 1905.— Pelo inspector, Francisco Manoel Geral de Contabilidade da Guerra.
Fernandes, ajudante.
Para habilitação a esta concurrencia, os,
pretendentes deverão apresentar até o dia
28 do fluente mez o anno, requerimento peMinisterio ela Marinha,
dindo para tomar parte na licitação e instruido com os seguintes documentos : cera
Estados Unidos do Brazil
tidão de contracto social, prova de ser negoREPARTIÇÃO DA CARTA MARITIMA,
ciante matriculado e bilhete de Imposto da
casa commercial, relativo ao semestre corAviso aos navegantes Is. :14
rente, e outro pedindo guia para fazer 0,
ego Estado do Maranhão
caução.
As propostas devem ser em duplicata;
Aviso aos navegantes que foi collocada
na ponta N E do baixo da «Cerca», unia bola saltadas as primeiras vias, escriptas com
pintada de branco e preto, cujas marcações tinta preta, sem rasuras e assignadas pelos
proprios proponentes, que deverão compasão
recer ou fazerem-se representar legalmente
Pharol de S. Marcos por 56° S E.
na occasião da sessão, devendo fazes nas
Ponta da Areia por 280SE.
referidas propostas a declaração de se suDirectoria de Hydrographia. Rio de Ja- jeitarem á multa do 5 ss caso recuse:as,
neiro, 24 de irarço e 1905,-0 directos, asSignar o respectivo contracto.
Previne-se que o prazo ma.xlmo para esse
Othon Bolha°.
forneci isento não poderá exceder do °ince -
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Juizo da Primeira, Vara,
)nozes e a dimenda mareada nos artigos
, Commercial
a mini-ta que- se pôde accsitar, não sendo
tomadas em consideração as propostas que
31/1 vierem acompanhadas das competentes De convocação da credores da fallencia da firma
de Josd Becher, estabelecida á rua da Alfanamostras.
dega n. 72, para reunirem-se na sala das
Primeira secção da Intendencia Geral da
audiencias deste juizo, d rua dos Invalidos
Guerra, 22 do março do 1905.—Coronel
n. 103, no dia 4 de abril proximo, ás 2 horas
graduado João Antonio de Carvalho, chefe do
da tarde, para dizerem sobre a verificação e
(.
secçã.o.
Estrada do Perro Central do
Erazil
CONCURRENCIA PARA O PORNECIMENTO DE

60.000 DORMENTES DE MADEIRA BRANCA
PARA BITOLA LARGA

Do ordem da directoria, faço publico que,
horas do dia 10 do proximo mez de
abril, na int ondencia desta estrada, serão recebidas propostas para o fornecimento de
60.000 dormentes do madeira branca, com as
dimensões do "65 x 01,1 ,20 x 0%14.
As condições para a aceeltaçã'o das propostas estão á disposição dos concurrentes
za dita intondencia, para sarem examinadas.
Os concurrentes deverão apresentar-se na
dita intondencia no dia e hora acima indicados, com as propostas fechadas, devidamonto Miadas, datadas, assignadas, com
indicação do suas rosidencias o doverão
exhibir. em separado, no acto da entrega
da proposta, o recibo da caução do 2:000$,
préviamente feita, em dinheiro ou em titulos
da divida publica, na thesouraria desta estrada, para garantir a assignatura do contracto.
Secretaria da Estrada do Ferro Central do
Brazil, 24 do março do 1905.— O secretario.
ÀS 12

classificação dos creditos e, estes approvados,
ouvirem a leitura do relator-ia do syndico
provisorio, deliberarem sobre concordata ou
formar-se contracto de união o elegendo um
ou mais syndicos definitivos e uma contmissão
fiscal de deus membros que liquidem os bens
da massa, na !firma abaixo
O Dr. Pedro de Alca,ntara Nabuco de Abreu,

Março — 1905 14-43
designados, afim de verificarem os SOM creditos e, approvadas, a 4sisticem ti, leitura do
relatorio do syndico provisorio, • deliberar
sobre concordata, si for apresentada a respectiva proposta, ou formar contracto do
união, elegendo-se syndico e uma commissão
fiscal nos termos do art. 66 *da lei 33. 852,
de 16 de agosto do 1902. advertindo que os
credores ausentes poderão constituir procurador por tologramma, cuja minuta attthentica ou logalizada deverá ser apresentada ao expeditor, que na transmissão mencionará esta circumstancia, sendo licito a
um só individuo ser procurador de um ou
mais credores, comtanto que não Seja devedor á massa, entendendo-se o mesmo habilitado a tomar parto em todas as deliberações que na reunião forem tornadas, sendo
que para concordata será, observado o disposto no art. 54. lettras A, B, C e D, da citada lei n.* 859 de 16 do agosto do 1902. E,
para constar. passaram-s ) este o mais dons
do igual teorsque serão publicados e afixados
na forma da lei, pelo porteiro deste juizo, que
do assim o haver cumprido, lavrará a compc
tonto certidão, para sor junta aos autos.
Dado o passado nesta cidade do Rio do Janeiro, aos 20 de março de 1905. E ou, Jul.) do
SouzaPinto Junior, escrivão, o subscrevi.—

juiz da primeira vara commercial desta cidade do Rio do Janeiro, etc
Polo presente edital convocam-se 03 credores da fallencia da firma José Bocker, estabelecido á rua da Allandega n. 72, para
reunirem-so na sala das audiencias deste
juizo, no dia 4 de abril proxirao, ás 2 horas
da tarde, á rua dos Invalidos n. 108, para
dizerem sobro a verificação o classificação
dos credites e, estes approvado3, ouvirem a
leitura do relatorio do syndico provisorio,
deliberarem sobro concordata ou formarem Torquato Baptista de Figueiredo.
contracto do união, elegendo-se um ou mais
syndicos definitivos o uma commissão fiscal
do dous membros para a liquidação dofini. Terceira, Vara Commereial
uiva da massa ; sendo que 03 credores podem
ser representados por procuração e um só De citação, com o prazo de 30 dias, a todos os
interessados para, dentro dag:collo prazo,
procurador poderá representar um ou mais
aprebentarent neste juizo as reclamações que
credoras, sob pena de revelia se proceler
tiverem sobre a cessação das operaçOes da
como for de direito. E para constar pasCompanhia de Seguros Contra Fogo (31agdesaram-se o provento edital o mais dons do
Manuel Fernandes Figueira,
(. igual teor, que serão publicados o afixados
burgos , antiga dianaburgo Magdcburgo>
•
sob pena de, findo avalie prazo, ser havido f,
na forma da lei. Dado o passado nesta cisilencio do: mesmos como quitação, sendo
dade do Rio de Janeiro, aos 20 do março de
EDITAM
afinal julgada por sentença.
do 1905. Eu, Francisco de Borja de Almeida
Corto Real, escrivão, o subscriovi, —Pedro de
Cidade do Itio Janeiro Alcantara
O Dr. Torroato Baptista de Figueirodo.
(.
Nabuco de Abreu,De praça com o prazo de 20 dias
juiz protor, servindo no impe limonto legal
nn•n11
do Dr. Nestor Moira, juiz de direito da TerO Dr. Zacharlas do Rego Monteiro, juiz
de direito da la vara do orphãos o ausentes Terceira Vara Commoreial ceira Vara Commercia.1 do Districto . Feetc.
da cidade d ) Rio do Janeiro, etc.:
De convocação dos credores da fallencia de deral,
Faça sabor aos que o presente edital virem
• Faz sabor aos que o presente edital de
Moura° Braga it Comp., para se reunirem em
como por parto da . Companhia Magdapraça com o prazo do 20 dias virem, que o
na sala das audiencias deste juizo, 4 rua dos burgo
fui dirigida o a mim distribuida
ornejai 'do justiça de dia ao juiz, trará a
Invalidas n. 108, no dia 31(10 corrente me;, a
potiç'ão do teor seguinte : Exin. Sr. prapublico prégão do venda o arrematação em
1 hora da tarde, afim de verificarem os sidonte
da Camara Cornmercial do Tripraça do dia 11 do abril do corrente anno,
seus credito: e, approvaclos, assistirem d lei- bunal Civil
o Criminal--Diz a Companhia
da 12 horas da manhã, depois da audiencia,
tura do relatorio do syndico provisorio, deli- Magdobargo,
sucessora, da Magdeburgo
ás portas do prodio a rua dos Invalides
berarem sobre concordata, si for apresentada Hamburgo, quo,
liquidado todos os
it. 108, a quem mais der, sobro a avaliaçã
a respectiva proposta, ou formar contracto de seus contractos dotendo
seguro c mira fogo nesta
do uma terça (1/3) parte do prodio ti, travessa
união, elegendo-se syndicos definitivos e uma cilada, e precisando
a caução do
do Pedrogitos n. 8, cuja descripção O a se commissão fiscal nos termos do art. 66 da dez contos de Pét3, que,levantar
ern
apolices
da divida
guinte: Froguezia do Sant'Anna, travessa
lei n. 850, de 16 de agosto de 1002
publica depositou no Thesouro Nacional para
Pedregaes n. 8, predio terroo, construido
O De.Torquato Baptista do Figueiredo, juiz garantia do suas oporações, pode a V. Ex
de tijolo simples, com divisões do estuque,
mediado 15,a de frente por 4m,20 do fundo, pretor,servindo no impedimento legal do D:. que se digno designar um dos j111203 da Ca.
dividido em duas salas, dons quartos, assoa- Nostor Moira, juiz de direito da Terceira mana Commercial, que desta haja de conhe-.
lhados o forrados, um puxado com codnlia Vara Commercial do Districto Federal, etc. cor, afim do ordenar que, por editaes puFaço saber aos que o provento edital virem blicados no Diario Official e em qualquer
assoalhada o tolha vã, urna área calçada do
outro jornal de grande circulação, e com
pedra, com um tanque para lavar roupa. em corno por parte do syndico provisorio
O prodio tom porta do rotula, troe janollas e fallencia de Mouro Braga & Comp. mo foi o prazo do 30 dias, sejam chamados
um portão no muro que fecha a área. dirigida a petição do teor seguinte: Illm. todos 03 interessados a apresentarom
Avaliamos, em virtude do máo estado em Exm.Sr. Dr. juiz da Terceira Vara Commer- cartorio as roclamações que tiverem, vaque se acha em 1 :500. pertencente ao espolio cial—Irinou do Sá Oliveira Carvalho, syndico lendo a anemia desta s como quitação á stipdo finado Francisco Luiz de Andrade Macedo, da fallencia do Mourão Braga & Comp.,tendo, plicante. Espera deferimento. Rio do Janeiro,
indo á praça a requerimento da viuva e do conformidade com a lei n. 859, do 16 de 5 da abril de 1904.-0 advogado, Dr.Augusto
inventaria.nto Carolina Pereira do Andrade agosto do 1902, o sou regulamento, cum- Gurgel. (Estava soltada). Despacho. Ao
Macedo ; furam ouvidos o credor bypothe- prido as diligencias consecutivas á doc!ara- Dr. Enéas. Ria, 6 de abril do 1904.—Ceiss
cario Dr. Artitur da Silva Vargas o Dr. cura- ção da falloncia, vem requerer a V. Ex. se Guintardos. Despacho : D. A. á conclusão.
dor geral do orphão.s, os quaos concordaram digne de designar o dia para a convoco.ção Rio, 4 do abril de 1904.—E. Gaivão. Distri,
com a praça. E para que chegue ao conhe- o rounião do credores, expedindo-se 03 edi- buição: D. a Pinto, em 14 de abril de 1904.—
cimento de todos, manda que esto soja publi- taes na fôrma da lei. Pede deferimento. No impelimento do distribuidor, P. A. Marcado nas folhas do maior circulação desta Rio do Janeiro, 16 de março do 1905.—Irineu tine. E tendo subido 03 autos á conclusão,'
Capital, o afitado pelo dito ofilcial no logar de Sá Oliveira Carvalho. (Estava sollada.) baixaram com o despacho do teor seguinte:
do costumo de que (lora certidão do o haver Despacho: Sim,dosigne o escrivão dia o hora. Despacho! Indefiro o pedido do fis. 2, visto
que não tom fundamento legal. A hypothoso
cumprido para se juntar aos autos. Dado o Rio, 16 do março do 1905.—T. Figueiredo.
Em virtude .do que se passou o presente da alludida potiçã,o está regulada no art. 10
passado nesta cidade do Rio do Janeiro, aos
21 do março de 1905. E eu, Joaquim Ferreira edital, pelo qual sao convocados os credores e paragraphos do decroto n. 5.072, do 12 de
Valioso, escrivão, o subscrevi.- Zacharias da fallencia de Mourã ) Braga & Comp., dezembro do 1903, cabendo, portanto, ao

de

do .Rego Monteiro,

_Nro, seregnirepsplogar,

dia

e boi-e. acima

peticionado fazer o aviso de que trata, o

• me em. ou
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§ 1 0 do citado art. , 16' e as suas. providencias, " Doei!~ primeira r'retoria
independentemente de intervenção do juizo De citação, com o prazo de 20 dias, tis rds
coMmercial. Rio; 14 do abril de 1904.-eLeonor Anathildc dos Santos florião c LcoEndas Galvad. Depois do que me foi dirigida
nidia Santos, na fdrma abaixo
a petição do teor seguinte: Exm. Sr. Dr.
O Dr, Geminiano da Franca, Nb da
juiz da Terceira Vara Commercial — Diz a
Companhia Magdeburgo, antigamente Ham- 11° pretoida do Districto Federal, etc.;
burgo Magdeburgo, de Seguros Contra Fogo,
Faço saber aos que o presente edital de
que, tendo sido indeferido per este juiz) o
seu requerimento para a publicação de edi- citação virem ou dello tiverem noticia 'que
toes, afim de provar ter liquidado todos os por este juiz estão sendo processadas pelo
seus contractos e cessado sua responsabili- crime previsto no art. 303 do Codigo Penal
Anathilde dos Santos Floria° e Leodade delles decorrentes e poder levantar a Leonor
nidia San .os, e Como não ismaam sido enconcaução que depositou no Thesouro Federal, tradas
para receberem a intimação pessoal,
baseando-se o citado despacho eni que tal pelo presente
as cito e chamo para, findo o
liquidação devia s3r feita pela fôrma esta- prazode 20 dias,con
todos da data de sua publi
belecido no decreto n. 5.072, de 12 de dezem- cação, eomparaccrem
neste juizo, á rua São
bro de 1903, a supplicante, embora mantendo Christovão n. 69, á primeira
audiencia criopinião contraria, passou a dar-lhe o respe- minal, afim de se verem processar
e assisctivo cumprimento. Assim, começou por putirem afinal ao seu julgamento, sob pena
blicar na Imprensa Nacional, por espaço de de
revelia. E para que chegue ao conheci60 dias, os editaes prascriptos pelo referido mento
de todos os interessados, mandei
decreto (documentos juntos), sendo-lhe p is- passar o
presente edital que será afixado
, sodas pelo director as certidões de que trata no logar Ao
e publicado no Diario
o § 2° do art. 10, com as quaes requereu ao Official. Dadocostumo
e passado nesta cidade do Rio
Exm. Sr. Ministro da Fazenda a entrega dl de Janeiro. 11°
Preteria, aos 20 de março
caução acima mencionada, S. Ex. despa1905. E eu, José, Cyrillo Castex, escrivão,
chou, mandando ouvir a Inspoctoria de de
Seguros; esta, em data de 27 de outubro do o subscrevi. —Geminiano da Franca, .
anuo findo, oficiou dizendo: .« que o casa da
Magdeburgo rege-se pelo direito ant3rior, e
COMMERCIAL
o seu processo . está subordinado a outras
hormae, que não as- do decreto n. 5.072, de
12 de dezembro de 1903». Ouvida em seguida Ca,mara Syndieal dos Corre.
'a Directoria do Contencioso, declarou esta,
tOreS do Fundoseuhlieos da
'em 1 de novembro qu3, á vista da dispocapital Federal
sição terminante do art. 8° do decreto
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA.
.. 5.072 e da clausula IV do decreto n. 6.574,
META-M.1CA
de 13 de abril de 1877, devo a supplicitnto,
dirigir-se á Junta Commercial desta Capital.
90 d
A' vista
Subindo os papeis a despacho do Sr. Mi- Sobre Londres
14
1/2
14
23/64
nistro da Fazenda, assim resolveu S. Ex. em
» Pariz
600
664
-10 da novembro: « Indeferida do accordo
» Hamburgo
812
820
'com o parecer do Contencioso». A supplicante.
» Italia
678
—
não foi tomada de sorpres-aporque outras não
» Portugal ......
355
podiam ser as informações prestadas nem
• Nova-York....
3$440
:a solução dada. Prevalce :Mo, portanto, a Libra es
terl n a, em moedas
17$047
doutrina seguida pela supplicante, e tendo
1$874
'aquelle despacho a, significação de uma in- Ouro nacional, em vales, por 1$000
terpretação authentica, por ser lavrado pelo
cuaso OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
;mesmo ministro que expediu o citado decreto
E PARTICULARES
5.072, vem requerer a V. Ex. que, junta esta
sua petição existente em cartorio, digne-se
5 s /s, miadas
owsono
autorizar a publicação do editaes por es- Apol ices gemes de50/,,
de 1:000$
990$000
. paço de 30 dias, chamando os interessados a Ditas idom idem do
-apresentarem em juizo as reclamações que Ditas . do Emprestimo Nacional
de 1895, port
990$000
tiverem, sob pena de, findo esse prazo, ser
906000
havido o silencio delles como quitação, Ditas idem idem de 1895. nom..,
1:013000
sendo, afinal, julgados por sentença, para Ditas idem idem. de 1897, port
1:014$000
que produzam os seus devidos effaitos. Em Ditas idem idem do 1897, nom
981$000
toes termos, espera deferimento. Rio, 17 de Ditas idem idem da 1903, port
fevereiro de 1905.—Dr. Augusto Gurgel • (Es- Ditas do Emprestimo Municipal
de 1896, nom
199$500
tava salada.) Despacho : Aos autos, á con959400
clusão. Rio, 17 de fevereiro de 1905.—T. Ditas inscripções do 3 0 /0, port
948$000
Figueiredo. E tendo subido os autos á con- Ditas Rem do 3 0 /0 , nom
clusão, baixaram com o despacho do teor Ditas do Estado da Minas Gentes,
port
780$000
de 1:000$, 5
:seguinte : Defiro a petição do fls. 14.
313$000
Rio, 17 de fevereiro de 1905.—T. Figueiredo. Banco da Republica do Brazil..
Em virtude de que se passou o presente Dito Commercial do Rio de Ja138$000
neiro
edital, pelo que são citados todos os inter194$000
essados para, dentro do prazo d3 30 dias, Dito do Co mineocio, integra
apresentarem neste juizo as reclamações Comp. Estrada de Ferro de Vi10;wo
ctoria a Minas
que tiverem sobre a cessação das operações
2lpoo
,da ampanhia, de Seguros Contra Fogo « Mag- Dita Viação Ferroa Sapucalra....
'.deburgo », antiga «Hamburgo Magde,burg,o», Dita Ferro Carril do Jardim Bo227$09 o
tanico
pena de, findo aguei le prazooseo havido
200$00 o
o silencio dos mesmos corno quitação, sendo Dobs. da Comp. Docas de Santos
'afinal julgada por sentença. E, para constar, Ditos da Comp. Ferro Carril do
2lopoo
Jardim Botanico, 7 0/,,,
:passaram-se est 3 C mais dons de igual teor,
que serão publicados e affixad.os, na farina,
Vendas por alvará
da lei, pelo porteiro dos auditorios, que de
997$000
assim o haver cumprido lavrará a compe- Urna apouco, geral de 5 u, 200$.
990000
tente certidão poro ser junta aos autos. Dado Duas ditas idem de 5 ti, 500$.
9955000
'e passando nesta cidade do Ri.J de Janeiro, Cinco ditas idem de 5 es , 1:000$.
999000
'aos 22 de fevereiro de 1905. E eu „João do 25 ditas idem. de 5 ti. 1:000$..
'Souza Pinto Junior, escrivão, o esQ v uv i -- 100 ditas do Emprestimo Muni194590
, . .. cipal de 1896, nom
Orquald Baptista de' figUeiredo, •

PARTE

•

MAMIONMI

gartçà

/905‘.

50 acções do Banco da Repu.*-•
blica
Brazil
. 3575O',
100 .ditas .do Banco Commercial. .
do Eia de Janeiro
134000.
.
50 ditas do Banco do Commercio, integr
1940091
Uma dita da Comp. Ilte Leopcddina Railway, 2 10
105$50f)
Secretaria da Cantara Synclical, 24 da
março de 1905,— Josd Claudio da Silva,
syudico.

Junta dos Corretores
23 DE MARÇO DE 1905
Algodão em rama,do Natal, i a sorte, 8$00.
por 10 kilos,
Assnear crystal, branco, de Maceió, 32a
por kilo.
Dito crystal, branco, do Campos, 350
reis por kilo.
Dito inascavinho, de Sergipe, 270 réis por
kilo.
Café, 6$800 e 7$200 a arroba.
Rio de Janeiro, 24 de marco de 1905,
—João Severino da Silva, presidente. —
Sebastião S, da Rocha, secretario,
COTAÇÕES DO DIA

RECEBEDORIA DO ESTADO DE MINAS
NA CAPITAL FEDERAL
1-"IA

GE:11A,E3

24 na MARÇO DE 1905

Houve as seguintes alterações na paute
da semana que linda amanhã:
$260 por kilog,
Aguardente .....
$500
Café e.n grão
Ocres de diversas
$100
ciares
2$089 P
uro
O or gram.

SOCIEDADES ANONYMAS
Companhia de Seguro.; %rorreseres União cio 31.ropriet [trios
RELATORIO QUEUSIDESER APRESENTADO EM
ASSEMBLI7a GERAL DE 28 DE MARÇO DE 1903

Srs. accionistas—No desempenho d3 seu
mandato e em cumprimento do disposto era
nossos estatutos a directoria desta companhia vem apresentar-vos o presente relatorio
e prestar contas dos actos de sua gestão durante o armo findo em 31 de dezembro da
1904.
Demonstram os annexos ns. 5 e 6 que OS
contractas de seguros effectuados durante o
atino findo attiogiram a somma do réis
4;3.307 :633$330, sendo em predios reia
35.092:933030 e em mercadorias e moveis 13.214:700$, produzindo do promios
160:788$670, sendo de predlos 90:579$620, e
de mercadorias e moveis 70: 209$050.
Importaram em 43:866$880 03 sinistros
°ocorridos durante o anuo findo, como se vê
pelos annexos R3. 7 e 8; attingindo a soma
ma de 3-17:124$870 os sinistros que toem
sido pagos por eset companhia.
No anno findo distribuimos 17:500$ de dividendos, ficando elevados á somma da
160:000$ os dividendos que temos distribuido
ao nossos accionistas.
. Além dos prernios de seguros recebidos dia
vante o anilo findo, na importando de réis
160:788$670, recebemos mais por outras verbas especificadas nos annexos ns. 2 e 4
a importando de 41:539$490, dando o total
da receita 202:328$160. Despendemos em sinistros, dividendos e outras verbas especificadas nos referidos annexos a quantia do,
147:164130, ficando um saldo do 55:159$03N
que .foi assim distribuido: para fundo de yaserva, 5:515$920; para a &Acaule Ugge$
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dosProprietarios, 2:757$960 e para lucros
•
'suspensos, 40:884150.
Tendo partido para a Europa o Sr. director
Saustino José Luiz do Souza, por motivo de s3
achar enfermo, foi convidado para servir na
t directoria o Sr. José Compeli° de Oliveira,
smembro do con,elho iiscal: o para substituir
, esto, foi chamado o Sr. Antonio de Freitas
•Gonçalves Guimarães, supplento do mesmo
•conselho.
ContinCia a funccionar regularmente a
•nossa agencia em S. Paulo. Tendo o Sr. José
da Fonseca Rangel deixado o cargo de nosso
agente, foi substituido pelo Sr, Benedicto
liodrigues Sinskies.
O pessoal empregado na companhia continila a cumprir assiduamente com os seus
devores.
No aniles° n, 9 encontrareis o resumo das
transforencias feitas no anno d ) 1904.
Cumprindo as de1iberaç5es da assombléa
geral transacta, adquirimos o predio á rua
:da Quitanda a. 70. que, com o imposto de
transmissão o mais despozas, importou em
'27:334, conforme figura no activo de, nossos
balanços, e bom assim transferimos para o
predio da rua da Candelaria o. 18, 1° andar,
a sèdo da nossa companhia, em virtude das
urgentes obras par que tinha de passsr o
predia á rua do Lavradio n. 17, em que
funccianámos até 14 do maio do 1904.
Senhores accionistas - A directoria, trazendo ao vosso conhecimento o presente reSatorio com os competentes annexos demonstrativos julga ter cumprido sua missão o
está prompta a prestar-voo todos os esclarociment os que julgardes precisos.
Rio de Janeiro, 2 do janeiro do 1905.—Os
directores, A. J. Alexandrino de Castro.—
.

Antonio Moreira da Costa.—Josd Campello de
Oliveira.
pARECER, Do coNsmaso FISCAL
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Passivo

Capital....
Apolices depositsdas
Lucros suspensos •
Fundo da reserva
Reserva especial
Titulos da conta alheia
Contas correntes
Sinistro a liquidar
Dividendos
00
Accões caucionadas
Sociedade União do.s.2s-usk4etodos
Directoria....
..... ....s
Imposto do dividindo
.1

00
500:
Acham-se á venda na Thesouraria desta
00
200:0
159:76t3810 repartiçã.o :
41 :028200
minas do 13razil e
40:482 250 As
sua
3Legislação, pelo
132 :4O0000
Dr.
J.
Pandiá
Calogeras. 1° vo87 531 40
lume.. ....
0$000
12:000i000
12;730$i09 Apontamentos para o Dicciona,rio Geographico do Brazil,
15:00 00
polo Dr. Alfredo Moreira Pinto.
contendo a descripção de todas
1'614890
as cidades, villa.s, odificios, etc.,
1:504000
3 grossos
2503000
2%000
:

stenographia Inter1.204.314390 Anacional
(systema Gabeisberger ), parte portuguesa, com
28 estampas autographadas, por
S. E. ou 0.—Rio de Janeiro, 31 do deAlberto Pfeil..
zembro de 1904.—A, J. Alexandrino de
Castro, • presidente.—Antonio Carlos Casar, Constituição Moral o
guarda-livros.
Deveres do Cidadão,
por José da Silva Lisboa (visconde do Cayril), 1824, 4 volumes (raros)
ANNUNCIOS
drA.NTEIRO
THE RIO DE
crriv IMPR OVE ME NTS
COMPA.N1 , r_mirrED
Avisa-se aos proprietaricis
o constructores que, em virtude de instrucções do Sr.
engenheiro fiscal do Governo junto a, esta. Companhia,
todo pedido para serviço do
esgoto em predios novos e
reconstrucções deve ser
acompanhado de planta e
elevação, em duplicata, ap.
provadas p e 1 a. Prefeitura,
indicando o local em que se
pretende collocar os respe
etivos appa relhos.
Rio de Janeiro, 1254 do março de 100 —O representante,
M. 610=0,
r

Sra. accionistas—O conselho final da Companhia do Seguros Torrestre.s União dos Proprietarios, em cumprimento de
mandato,
procedeu aos devidos ciamos nos balanças e
contas prestadao pela digna directoria desta
companhis, relativas aos dans ul timos semestres findos em 31 de dazembro de 1904, encontrando porfelta exactidão o conferindo
todas as verbas dos balanços com a escri- •
pturação, pelo que deparecer que sejam os
• Mercurio
relbridos balanços e contas approvados.
COMPANHIA. DE normas mARITI310S E TER—
Rio do Janeiro, 16 do janeiro de 1905.—
• HEsTRES
..Francisco Alva.; Soares Rastos. —Daniel ler •
S 311

,-eira dos Santos,—Antonio da Freitas Gonçalves Guimarcies.
••••n••

3ES1.1310 DO BALANÇO Est 31 DE DEzEmDlte

DE 1901
Activo

Entradas a realizar ......
.Apol ices da divida publica...
Thesouro Federal, deposito
feito
Valores em nosso cofre
Predio á rua da Quitanda
n. 77
Caixa
OOP

:London b Brazilian Bank....
Juros do apolices a receber...

Caixa Eeonomica
;Contas correntes
:Segurados
.Acçlies do Banco da Republica
Moveis e ut ?nsilios
Material em se
Agencia em S. Paulo
tettra4 a receber ...... . 9,o •
$ellos e estampilhas
Caução da directoria

250:009$900
334:004000
200:004000
132:404000
77:33' 0
65:001 fo
11:505)000
10:934000
45:575.120
16: 2S66 10
0
4:95
3:674200
3:574000
1:354%200
1:031$200
304180
150003000

•

Assenzblda geral brdinaria

São convidados os Srs. accionistas a comparecer ii assomblea geral ordinaria, que
terá logar a 27 do corrente, á uma hora da
tarde, na Associação dos Empregados no
Commorcio do Rio de Janeiro, para leitura
do rolo.torio o contas da directoria, parecer
do conselho fisscal o eleição do um director
e conselho fiscal.
Rio de Janeiro, 11 do março do 1905,
Os directores:
Josd Ribeiro Duarte.
Thomaz Costa.
Joaquim Nunes da Rocha.

~preza 13razileira do
Navegação Wrel tas

Devendo realizar-se no dia 15 do proibis°
onez do abril a assembléa geral ordinaria
desta empresa, ficam á disposição dos Srs.
accionistas, no escriptorio, á rua Gonoral
Camara n. 2; Sobrado, os documentos a que
se reter° o art. 147 da lei das sociedades
anonymas.
Rio. do Janeiro, 16 de março de 1905.—
1.204:314390 Dr,
Pedro Lago, director-presidonte.
C.
•••••n•n• ••n•
r.`

5$900.

8$000

Consolidação das Leis
das Alfandegas e Mesas de Rendas,
0$000
Constituição e Leis Organicas da Republica 5$000
Carta Geographica do
13razil, pelo coronel Coa: rado Jacob do Niemoyer
1.4000
Carta G eographica de
Goyaz, polo brigadeiro Ray• mundo José da Cunha Mattos
4000
Carta Geographica de
: Mat to Grosso, por Francisco Antonio Pimenta Bueno
14000
Carta Geographica da
Republica, pelo Dr. Cm•ckatt de Sá
10.3000
Carta geral da antiga
•Provineia, do Maranhão, pelo bacharel Franklin
Antonio da Costa Ferreira, tenente-coronel do corpo do estado
-maior do 1° classe, e outros

2$000

Prancisco,organizada pela
•commissão hydraulica do engenheiro chefe W. Milnor Roberts

2$000

Jo.sé Joaquim Machado de Oliveira, 1842

4,3090

Carta da Bacia de S

çarta, chorographica
da, provi nein de
Santa Ca Marina, por
Carta geoaxydrogra
phica, cio, ilha e canal de ' Santa Catitarifa, 1830
Cartas jesuiticas, do

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

Chorograplkia da Provindo do Ceará, por
José Pompeu de A, Cavalcanti.
Codifxo Penal da Republica dos Estados
/Unidos do Erazil, con-

G$000
4,000
1$000

versão das penas, fiança, pre-

scripção, systema penitenciario,
cellulas, etc., por um magistrado mineiro

3.3000

Ignacio Fogrear,1/4

WRO.

Diecionario Oeograpilde° das Minas do
Erazil, pelo Dr. Francisco
•

•

• .
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'llbicelonarlorlibliogra-

phico Brazileiro,

tendo noticia das obras e as
biographias de todos os oscriptoresisrazileiros, pelo Dr.
Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, 7 grs. vols
em 8°
Diccionario dos verbos irregulares, por C
do R

:Esboço 711.0.r"VaPhiC0
do Abralixão".Lincoln,
traducção do capitão de fragata
Orozimbo Moniz Barroto

Fabulas do Ia Fontaine, vertidas e annotatlas

polo barão de Paranapiacaba,
2 grossos volumes em 8°
Gionera a spocios, Orchidearum Noranunquas
dis.scripsit et iconibus ilustrava, J. Barbosa Rodrigues, 2 volumes

Historia Financeira o
Orçamentai-indo Impero do razi1, d udo a
'sua fundação, precedida de
salgunas apontamentos doeraa da,
sua indepentlenoin, polo Dr.
Liberato. de Castro Carreira,
1 grasso volume de 706 pags.,
em .8°

IIIStoriadostres grau
. deu capitães da anti
~dado ( Annibal, Cesar e
Alexándre).poloDr.Cesar Zama.
Iitgronlanas — Poesias do
Victor Hugo, traduzidas • por
poetas brazileiros, precedidas
da biographia do mestre, por
'Mudo Teixeira

Ilydrographie da
Dant San-Francisco,
•por Emm. Liais
Instrucçôes para o serviço

de prohylaxia especica da te- bre amarela

Instrucções para o
alistamento • do olei.
:toros na Republica—
'Decreto n. 5.391, de 12 do de•
*zeinbro de 1904

.Lelerusuaes da Repu•blica, dos nstaaos
• Unidos d.o Brazil, pelos

15$000
1$000
$300
5$000

1$000

(obra indikpensavel a todos 03
funccionarws publicos e adrogado35, 25 gros. vols. em 80,
comprehendendo os amos *de
1805a 1889 ,•
Um volume em separado
DIavens de-fabrica, decreto n. 1.236, de 24 setembro
de 1904, modifica o do n. 3.346,
. de 14 do outubro de -1887
Noticia- MiStorion dos serviços. instituições o estabelecimentos do Mini:Aedo da Ju :Uva
e Negoclos Interiores.
Organização .3rudi(-iaria, compre!tentlendo es decretes n, i, de 7 de fevereiro de 1307 e n. 2,570, de 10
de agosto do 1897

Ordenança, dos toques
de corneta, o clarim,
pelo coronel Moreira Cesar.,
Orçamento da receita,
e despeza para 10 ON
—Leis as. 1.313 e 1.31(1, de 30
e 31 dezembro de 1904, que orça
a receita o fixa a dessem). da
Ropublica para o exercido de
1905, e dá outras providencias

5$000

Parecer do Senador
Ittry Barbosa sobre o Codigo Civil Brazileiro, 1 gr. vol.
P rimeiras Licções
Cou sas, de N. A.Calkins (da
40s edição americana). versão o

. 3$000

adaptação pelo Dr. Ruy Barbosa,
1 grande volume em 8°

Pacificação dos UriChanãs, passado e presente
dos Krichanás, ethnographia„
archoologia o geographia. documentos, vocabulario, etc., por
J. Barbosa Rodriguas
* ••

.P$09:9
15$090
1$000

$500

lProsadores o Poetas
Latinos. polo Dr. Casar
Zama.
Projecto do Codigo
Civil Braziloiro, prece-

•
100.000
5$000
$500
6$009

1 11111 1111111111111111111•1111111~N~mme immwere

0011115111110 de agua, decreto n. 5.141, do 27 do fevereiro do 1904

•te;:rulamento das Ca,.
1.U:imitis dos ~tos,
decreto a. 3.920, de 20 de fevereiro do 1901

ltegulamonto ao marcas do fabrica, decreto
2$000

n 3.340, de 14 do outubro de
1837

/topar toei° juridico

Mineiro,consolidação alplia.botica e chronologica do todas
as disposições sobre minas, corapreheudendo a logisInão antiga
e moderna do Portugal e do
Brazil, peio Dr. Francisco Ignacio Forreira, 1 grande volume
em 8°
:s.tecapitulaçã,o cm ordem
alphabetica do decreto a. 181,
1$000
de 24 do janeiro de 1890 (casamento civil) o dos demais que se
seguiram , acompanhada do
6$000
texto da legislação em vigor o
do um ibrintilario annotado do
alguns acto.; relativos ao casamento civil, por Manoel André
da Rocha
4$900 Itelaçtio
dos cidadãos
que tomaram parte no Governo
do Brazil desde o asno de 1808
a 1889, por SI. A. O
Relatorio aproamtado ao
Em. Sr. Ministro da Fazenda
sobre fkcalização da tal Pandegas,
1$,000
por Leopoldo Leonel do Alencar.
2;000

5$000

Reforma Eleitoral—Do-

-ereto n. 1.269, do 15 do novembro de 1901, que reforma a legislação eleitoral e . dá outras
providencias
u.
Wien)1 • 11111

do District° !Federal

Réplica do Senador
Ray Barbosa sobre as

Drs. Tarquinio de Souza, lente
.cathedratico da Escola Naval e
Regulamento proces.
da Faculdade Livre sle Scienciaa
suai da .Instiça, Sani.
:Juridicas e Sociaes do. Rio do Ja- • taria, decreto a. 5.221, do
,12*(5.1rot o Caetano Montenegro,
30 de maio de 1904
juiz ao Tribunal Civil e CrimiRegulamento Sanitanal do Districto Federal, 1 gros...
rio, decreto n. 1.151, de 5 do
10$000 janeiro
so volume de.992 pag,s
do 1904
Lei e Regulamento da,
Regulamento 'das
.Reforma, HypothecaCompanhias de Se3$000 4u
ria
ros,decreto n. 5.072, de 12
Moções de l'hysica,
de dezembro de 1903
• professadas no Lyceu de Artes o
Regulamento das Lo
Afficios, por Francisco Xavier
terias, decreto n. 5.107, de 9
- *do Oliveira Menezes
1$000 do
janeiro de 1904
Lei e Regulamento soRegulamento da
: Ore desapropriações por ecoes.Tunta. Commercial,
!Sidade ou utilidade publica da
decreto n. 5.122, do 26 de ja:União e do District° Federal, de.
neiro do 1904.... .....
* retos ns. 1.021, de 26 de
d
Regulamento do sono,
.ágosto de 1903, e 4.956, de 9 do
(de 1900), decreto n. 3.564, do
setembro do 1903
$500
Dinnual ao empregado
• .22 do jauoiro de 1900....,
:doirazenda, por Augusto
It. o g a 1 a monto' • para
Frederico *Colhi, ciliciai maior,
arrecadação do coa'aposentado; da . Secretaria • ,do
•.stanto, -decreto n..3.622, .ed. 26
¡Estado . do Min
' •I ,do mar") do 1900
• • • e.
. isterio da•Fazdtda
-

•(novo), decreto a. 5.112, do 27
de fevereiro do 1904

Regulamento para 4a

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

defesas da redacção do Projecto
do Cutligo Civil, da Camara dos
Deputados -

Regulamento palmas.
ealização do consu.
mo, decreto n. 3.569, do 22+
• do março do 1900
Regidarnento de In
dustrins e profissões

7$000
$5001

—Lei n. 1.338, de 9 de janeiro
de 1005 — Reorganiza a justiça
local do Districto Federal — o
Decreto e. 5.433, de 16 do janeiro tle 1003— Manda ob(ervar
disposições provisorias para a
execução da lei n. 1.338, do 9
de janeiro

Dlarcá.b,s do fabrica o
do coviamerclo— Lei nu-

1$030

mero 1.230. do 24 do setembro
de 190.1—Modifica o decreto numero 8.343, do 14 do outubro do
1.t,500
1887.—Decreto n. 5.424, de 10 do
janeiro do 1903—Approva o regulamento para a execução da
lei n. 1.236, do 24 do setembro,.
$500
de 1904, sobro marcas de fabrica
e do commercio
'nada do Marquez do
$500 13a-rbaceno. (biograpliia).
por Antonio Aiiousto de Aguiar
um grosso vogam de 974 pags
em 8°
1$000 Instrucções para, as

eleições rodei-aos—De-

$500

cresci a. 5.453, de 6 de fevereiro de 1905
•
As vendas superiores a 100$ -toem o abatin
mento de 15 6j.,
Rio de-Janeiro — Imprensa Nacional — 1905

