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DECRETO N.5.491-DE 25 en ataaço DE 1905 supplomentar d verba- Juros dos deposito

Ábre ao Ministerio da Fazendo o credito de
.-151:100$81Q, ouro, supplementar á verba
..-Caixa de Amortização- do exercicio
de 1904
O Presidenta da Republica doa Estados
Unidos . do 11 •azil, usando da autorização contida no art: 26,.n. I, da lei n. 1.145, de 31
do dezembrOole 1903, e tende ouvido o Tribunal do Contas, na conformidade do art. 2^,
§ 2°, n. 2, 'atra c; do decreto legislativo
n. 303, do 8 do outubro de um
Resolvo abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito de 151:10%819, ouro, supplementar
á verba n.- 10--Caixa d t 4morcizaçã,o-do
art. 23 da lei n. 1.145, de Di do dezembro
de 1003. para °ocorrer ao pagamento devido
d, American Bank. Nolo Company, pelo fornecimento do notas do Thasouro.
Rio do Janeiro, 25 de março de 1905, 170
da Republica.
•
FRA.NCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Dallaks,

das Caixas Econornicas o Montos do Soco-erro
art..25 da lei n. 1.145, do 31 de doiambriá do 1903.
•
• Rio do Janeiro, 25 do março do 1905, 17•
da-Republica.
•
.- FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

Leopoldo de Dollt6es.

Ministerio da Justiça e Nego cios
Interiores
RECTIFIcAgIO
O altero; nomeado para a la companhia do
7° batalhão da resorva da guarda naaionat
desta Capital, por decreto do 20 do corronto
nlez chama-se José Cardoso Nabuco e não .
Josê Carlos • Nabuco, canso foi escripto mesmo decreto o publicado no Diario Officiat •
do 23 do dito mez,

DECRETO N. 5.492 -en 25: DE MARÇO DE 1905

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito
de 287:375$817, supplematar á verbaAlfandogas-do exercicio do 1904
*-O Prosidento daRpnb1ica dos Est Idos
Unidos do • BraZil, usasido da autorização
contida no art. 26, n. 1, da lei n. 1,145, do
31 de dozonibro do 1903. tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°,
§ 2° n. 2, lettra c, do decreto legislativo
, da 8 de outubro do 1890
n. 392
EDITA RS It AVISOS.
Resolvo abrir ao Ministerio da Fazenda o
credito de 267:375$317,supplementar á, verba
-Alfa,ndeãas-do art. 25 da leia. 1.145, do
31 do dezembro de 1903, para oc,correr ao
pagamento de quotas devidas aos empregados
DECRETO N. 5.490 -DE 23 DE mAno DE 1005 do diversas alfandegas o relativas ao exerAbro ao Ministerio da Marinha o credito de cicio do 1904,
93:31.5$916 aupplementor á verba V'Rio de Jamie°, 25 de março do 1905,.17°
.
Fretes, passagens, etc ; quota «Pessoal» Ropublica.
-a, orçalaonto d. 1004
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES
O Presidente da Republica dos Estados
Leopoldo de Bulhões.
Unidos do Brazil, usando da autorização
conferida ao Governo polo aot. 20, n. 1, do
lei n. 1.145, do 31 de dezembro do 1903, e DECRETO N. 5.403-DE 25 DE mano DE 1905
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fôrma
do art. 70, § 5, ia fine, do regulamento Abre ao Ministerio da Fazenda o credito
annexo ao decreto n. 2.409, de 23 de dedo 2.481:2113$201 supplomontar á verba zembro do 1896, resolve, de accordo com o
Juros dos dopositos das Caixas Economiparecer do mesma Tribunal, a'Irir ao Mieas o Montes de Soccorro - do exercido
•iii.sterio da Marinha, o credito do 93:314910
de 1904
nupplementar á verba 20° - Proles, passagens etc. quota (Pessoa!» do orçamento
O Proáltlento da R publica dos Estados
4o 1904.
Unidos do Brazil, usando da autorização conno art. 20. n. 1, da lei n. 1.145, do 31 de
Rio do Janoir), 23 do março do 1905, tida
dezembro de 1903, e toado ouvido o Tribunal
p. da R•publica.
do coAt 1.4, nu, conformtliado do art. 2 0, § 2°,
• FRANCliC0 DE PAULA. ROWIMUE3 ALVE3. n. 2, lettra c, lio decreto logislativo n. 392,
do 1800, resolvo abrir-ao
..
do 8 do o iotin.0
Mi) Casar de Woro;
nistorio da Fazenda O credito de 2,481:Wom
.
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.

Ministerio
.... . da Fazenda

Por decretos do .24. do *cor:ente. : :
Fccam nomeados :
.
O contador da Dolozacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado do Plauhy Emilio
Casar Burlamaqui, para exercer. em commissão, o lugar de delegado da mesma reptetição ;
.
O 1° escripturario da Alfandegn do Santos
Theopliilo Ferreira Volto, para o 1 gasr do
inspector, em COITIMISSã,0 da da Parnahyba,
Estada do Piauliy; Francisco Xavier de Castro Guimarães para o togar de 4° escriptu,
rario da Alfandoga do Coará;
O 4° escripturario da Dolegacia Fiscal do
Thesouro Foderal no Estado de Pernambuco
Robarto Augusto Lopes, para identico logar
na Alfandega do Santos ;
O 4° escriptura.rio da mesma Alfandego.
Hercit;ano Estevão do Oliveira, para ideatico logar naquella, delegacia.
-- Foram dispensados:
O 10 escripturario da Delegacia Fiscal do
Thesouro Fedwal no Estado do Amazonas
Luiz Lucas Castello Branco du logar de de1 3gado ftscal, em commissã,o, do mesmo The-,
souro no Estado do Piauhy ; •
O 2° (:cripturario da Alfandega de Pernambuco Odilon Padilha, do do inspector,
em commissão, da da Parnsthyba, Estado do
Piaulty.
..
•
- Foi declarado som 'effoito o decreto dts • .
20 do agosto do anno passado, que n.one ut
• 'Antonio Loona.rdo Rodrigues para o jo,me .,a
pagador da Dolegacia Fiscal em lot o :11buo,. visto não ter westado, a rt.:AyoutivA
fiança dentro do pr000 Legal..
I

• •
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SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e Nego cios
" Interiores
Exp3diente de 20 de março de 1905
DIRECTORIA DO INTERIOR
Foi naturalizado brazileiro o subdito por-

.eieuez Bento Josó Antunes Guerra Junior,
residente nesta cidade.
— Solicitou-se do Ministerio da Guerra
p:ovidencio afim do se„ám postos á dis008içãO deste ministerio, para servirem na
Prefeitura do Alto Punis, o tenente do l a batalhão de iufantaria João Xaviee do Rego
lia,oros e o alferes do 140 Boavontura Gonçalves de Abreu..
Requerimentos despachados

Francisco de Miranda Freitas, alumio) do
Instituto Nacional de Musica. — Indeferido.
Osca: Ebert, solicitando no.turalização.—
Prove identidade de pessoa.
Dia 21
Declarou-se :
, • Ao presidente da cornmissão de alista'mento em Saquaxema, no Estado do Rio de
Janeiro, om- resposta ao telegramma do 19
do correntamez, que as cidadãos a quem se
refere o § 10 do art. 90 do decreto n. 5.391
de,verão ser eleitos pelos membros do governo municipal o seus immediatoe em votos
e não pelos maiores contribuintes ;
Ao juiz do direito da comarca de Cataguazes, no Estado do Minas Geram em res
sposta ao officio do 17 do corrente moz, que,
conforme dispõe a ultima parte do § 20 do
art. 90 do decreto n. 5.391, de 12 de dezembro de 1904, deve sortear entre dous contribuintes em igualdade de condições aquelle
que tenha de servir na commiesão de alista
mento;
juiz
uiz do direito da comarca de Coxia,
no Estado do Rio Grande do Sul, em resposto4.
ao telegramma do 17 do corrente mez, que
no caso °ocorrente devo proceder na conformidade do § 30 do art. 50 do decreto n.5.391,
applicando ao competente funccionario fiscal
as penas ahi mencionadas, o observado -em
seguida o que prescreve o art. 6 4 do referido decreto, afim de que se offectue a publicação estabelecido, no mesmo artigo o passam ser recebidas as reclamações a que allude o respectivo paragraptio primeiro ;
Ao juiz de direito da comarca de Serinhaem, no Estado do Pernambuco, em reeposta ao telegeamma recebido em 18 do corcorrente, que, desde que não existem lançamentos de impostos rural o predial correspondentes ao exercido de 1902, parece ser
caso de chamar para fazer parte da commissão do alistamento quatro dos maiores
contribuintes do imposto de industrias o profissões;
Ao juiz da direito da comarca do Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, em resposta ao oficio de 19 do corrente moz, que
adevem ser convocados todos 03 vereadores e
os immediatos em numero igual, quando
houver, não excedendo nunca estes áquelles,
isto é, não devendo sor chamados os Lumediatos em numero superior aos vereadores;
e que a prova de idade só poderá ser dada
mediante certidão do nascimento ou baptismo. justificação perante o. justiça federal,
ou estadual nos lagares em que não houver
sup.plante do juiz substituto, cone citação do

IIIui.iui
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ajudante do procurador ou do promotor, ou
finalmente mediante certidão de onde consto
que o alistando qualificou-se jurado na revisão do 1903;
Ao juiz federal na S3C0.0 do Ceará, em
resposta ao telegra.mma de 20 do corrente
mez, e resolvendo a consulta da presidente
da COMMi113.5.0 de alistamento de Icó, que a
contribuição deve ser sómente dos predios
pertencentes ao individuo a quem se roera,
e não a irmã e tutelados ;
Ao juiz de direito da comarca do 111acaele, no Estado do Rio de Janeiro, em resposta ao oficio do 16 do corrente mez, que
o serviço eleitoral prefere qualquer outro,
nos termos do art. 146 da lei n. 1.269, o
assim não deverá passar a prosidencia
commissão de alistamento sino no caso de
seu impedimento por motivo de molestia
ou outro em que tenha de deixar o exercido
do cargo de juiz de direito, visto que nesta
qualidade compete-lho aquella presidencia.
Quanto ao 1130 do telegrapho, solicitam-se providencias do Ministe.do da Industrio, á vista
da reclamação recebida por intermedio da
Secretaria Geral do Esti e • do Rio do Janoi:o;
Ao juiz de direito e • setenta da commissão de alistamento de eaguna, no Estado
de Santa Catherine, em resposta ao telegramma do 18 do corrente MQZ, que 03
livros, inetrucções e objectos de expediento
para o se:viça do alistamento da villa de
Imaruby deveriam ter sido enviados pelo
juiz feleeal, na qualidade de presidente da
junta de recursos, e não pelo governo municipal, que somente os fornecerá no caso previsto no § 20 do art. 40 do docreto n. 5.391,
de 12 de* dezembro do 1904, podendo. ter o
juiz federal nomeado ad hoc o ajudante do
procurador da Republica. Solicitaram-se
do Minis'orio da Industria. Viação o Obras
Publicas providencias sobre o uso do tele-.
grapho por motivo de serviço eleitoral.
— Remotteu-se ao director da Faculdade
da Medicina da Balda, para OS devidos fins,
a portaria que nomeia o Dr. Antonio do
Prado Valladares para exercer o logar de
assistente da cadeira do cliuica propedeutico da referida faculdade.
— Solicitou-se do Aliniteerio da Industrio,
Viação o Obras Publicas providencie afim do
que possam fazer uso do telegrapho, por
motivo de serviço eleitoral, as commissõ
de alistamento de Mantido no Estado do Rio
de Janeiro, e da Laguna, no de Santa Catharina, visto que as *respectivas agencias
recusam transinittiretaea despachos.

Requerimentos. despachadoS

Antenor de Senna Ayres, alumno matrisef*
enlodo • no 30 anno do curso gymnasial do
Gymnasio S. Salvador, afogando ter sida
reprovado no exame de latim, unico que
lhe falta para completar o dito anno, e pedindo lhe seja concedida matricula no 43
anno, *com a clausurn do cursar a aula da
mateeia do anno anterior em que foi reprovado.-0 requerente, na conformidade
do aviso do 28 do fevereiro do 1903, esta
obrigado a repetir não só a materia em que
foi reprovado, mas tombem aquella, em queobteve approvaçã,o, deado que 03 respectivos
exame; não sejam firmes no 3^ anuo.
Izabel Inal da Frota Pessoa, alumna do
Instituto Nacional de Musica.— Deferido:.
Dirigiu-se aviso ao director do mesmo instituto.
Engenheiro Joaquim Cunha.— Sello
documentos.
Julio Gonçalves R311103, pedindo que sejá
emita. para matricula ou inseripção de
exames no 1 0 anno do curso de direito de
qualquer faculdade desta Capital, a certid5.o
passada pela Faculdade de Direito de São
Paulo e na qual prova ter sido alumno matriculado, em 1002. no 1 0 anuo da Menne
faculdade.—Deferido.
Expediente de 22 de março de 1905
DIRECTORIA. DE CONTABILIDADE

Solicitaram-se do Ministorio da Fazenda'.
os seguintes pagamentos
De 60:0e0see para pagamento do quadro.
historie° commomorativo do advento da
Republica, de Francisco Aurelio de Figuelrodo;•
De 116.4'400, de o'ojectos do expediente para
o escriptorio da ongenheiro das obras deste
rninisterio. em fevereiro ;
De e:4994240, de fornecimentos feitos ao
Hospital Paula Condido. em janeiro ;
De 200$, de passagens concedidas, em janeiro, aos jIliZ03 seccionas doe secções de
S. Paulo o Rio de- Janeiro, na Estrada de
Ferro Central do Brazil
Da 54e. de livros llornecitlos ao gabinete
consultor geral da Republica
De 3:000$, do credito cone adido á Delegacia do Thaouro no Rio Grande do Norte
para pagamento, durante o exercido, doe
conferiam que competem a seevoatuarioe do
culto cathonco.
• Dia 23

Ministerio da Justiça e Negocieis Interiores
—Directoria do Interior— l a sução— Rio do
Janeiro, 21 de março de 1905.
Sr. Presidente do Estado de S. Paulo—
Com o officio. sob o n. 62, de 8 do corrente
non, o secretario do interior desse Estado
submettó ti minha consideraçã.o a seguinte
consulta, que lhe foi dirigida
O 10 juiz do paz do Po.rahybuna. na qualidade de 10 substituto do juiz de direito
daquella comarca, aesumiu o exercido deste
cargo, o entra em duvida si' devore convocar a respectiva commissão ele alistamento,
visto que, polo § 1 0 do art. 80 das lestrucçõee
annexas ao decreto n. 5.391, de 12 do dezembro do 1904, são excluidos os juizes do
paz de entre as autoridades a quem cabe
fazer tal convocação.
O caso °ocorrente, todo especial, não pôde
comprehenderese na disposição citada, visto
que o consultante perdeu, temporariamente,
a sua qualidade de juiz do paz, por estar
investido das funcçÕes de juiz do direito ;
competindo-lhe, neste caracter, convocar e
proeielir a commissão de alistamento.
Fica Assim respondida aquoila consulta.
Saude e frateraidade. — 1, J. eabra.

Mmume

Solicitaram-se do Ministerio da Fazenda
os seguintes paoamentos
Da 149-se00, de trabalhos telophonicoe
predie de Ingeecturia, do Serviço de Isolamento o D.331111:000;0 ;
Da 32:577:038, de fornecimentos feitos, em.
janeiro ultimo, para o Borriço do prophye
laxia da febre amo.rella ;
De 2:757e780, de torneamentos feitos ás‘,
dalegaciae de sonde, cm fevereiro •
De 234080,13 fornecimentos faltá ás obras
do desinfectorio districtal, cm janeiro e fon;
reiro
De 1:000e, do auxilio concedido para a assistencia publica aos pobres, dirigida pela
irmã Paula.
••
411•MMID

Expediente de. 24 de março de 1905
DIRECTORIA, DA JUSTIÇA.

Autorizou-se o general commandante da
.brigada policial a. providenciar sobro as
baixas da serviço da brigada dos soldados .
João da Cunha Gil, indemnizando a Fazenda
Nacional do que estiver a deves-lho, o Joã,o
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Baptista do. Rocha, do conformidade com a S. Luiz o que aqui • Chegarem devolvidos,
—Ao Commiasariado Geral da-A.rnlada.d6;
acta da inspecção de mude a que foi sub- com procedelocia do Nova-York, pelo ge- clamado que, toado eia vista a informação nnttido. .
neral Francisco Marco:dna') de SORVI Aguiar, prestada peta Directoria do Machinas do Ar—Concedou-se um anno da licença, para chefe da coinmissão brazilcira anima expo- senal de Marinha desta Capital. resolveu •
tratar de negocio de sau interosse onde lhe sição.
proferir a proposta do Sensaud de lávaud &
&lavar, ao capitão da 2" comaanhia do 134
N. 134 — Cammunico-vos, para os fins Coav a do S. Paulo, para o fornecimento do
batalhão do infantaria da guarda nacional convenientos o eia obedieneia ao daspacho tijolos refractarias destinados aos encaliradesta Capital Carlos J036 Gottgtroy Junior. do Se. Ministro, de 15 do corrente 1113Z, que çados Floriam e Deodoro (aviso nO 492).—
—Enviou-se a portaria d. Recebedoria desta o Ministerio da Guerra. segunda declarou
—A' Cantad oria da Marinha, autorizando,
em avisa n. 131, de 11 do D1031113 mez, não visto ter sido absolvido polo Supremo Tri—Transmiatiram-se
se °Me ao despacho nossa alfo.ndega de bunal Federal da pena a que feira condeAo Islinistorio da Industria, por tratar-se 500 caixas contando dynamite, da proprie- nsando pelo Supremo Tribunal Militar.° capide se:viço do sua compotencia, os autos re- dade do Mayeink Abreu & Comp. e aspa- tão de fragata Alexandre Baptista Franco, a ferentes ás domara:10as do; s wingaes Dato radas de Inglaterra 1»lo vapor Tune.
mandar pagar a sua esposa D.Sarah Baptista
Jardins o Santa laabet, relu ttilas polo pre— Sr. director geral da saudo publica :
Franco, á vista da procuração Tia se lhe re- •
N. 36 — Da accardo com o despacho da metia, os ~cimentos a flue tiver direita o
feito do Alto Acre o 03 reaueran mios do engenheiro Gasto da Cunha Lobo sobro o Sr. Ministro. da 17 do coerente, exarado no aludido Oleia!, de accordo Calll o decreto
'mesmo a,ssumpto ;
officio da Iterolooderia, do Rio da Janeira, n. 529, de 2 do dezembro de 1898 (aviso
Ao governador do Estado do Rio Orando n. 9, de 1 do ma ana mez, poço-vos provi- n. 493).
tão Norte, para os fins convenientes, cópia
done:eis no canudo do ser novas/sante subDia 25
*termo de obitl, lavrador a busto do paqueto mattido a inspaeção do sande o fiel do thaAo
alinistario
da
oacional Maranhao, referente ao passageiro soaroiro daquella repartição Ovidio Cardoso dencias afim do que:Fazenda, rogando providosa Franciaço do Almoida,natural do mesmo Dantas Junior.
Por cont s das competentes rubricas do
•n••
Estado ;
orçamento de 1904, soa paga a quantia do
Ao juiz federal na secção da &di la, para
Recebedoria do Rio de Janeiro
740$128. proveniente do fornecimento de
03 lhos convenientes, o dacreto de 20 do fevaries artigos 'altos a este minis crio (aviso
vereiro ultimo, polo qual foi nomeado JoaRequeriMentos despachados
ai.
493) ;
quim Pacheco de Miran ia, Filh para o legar
Soja
transferiria da Contadoria da MariDia
27
de
março
do
1905
tlt kudanto do p mostrador da Republica no
nha para o Thesouro Federal a quantia de
snunicipio da cachoeira, no .mesma soeção.
Francisco Minto de Al nubla. Jorge de 20:000,3, da quota distribuída si mesma conSouza & Comp., Alfredo Augusto Corrêa, tadoria por conta da varba 25—Combustive1 Jaciatho Martins Borgos, D. Anua Rockert, —do orçam alto do 1901, e que se faz no° ssMalhas Vieira da Souza Fonseca.— Trans- sarja no TI1030LICO para °ocorrer ao pagaMinisterio da Fazenda
mento de varias contas, e a concessão do ciofira-se.
ditos aos Estados (aviso n. 497).
Joa1Mass sde.—Pago o imposto em debit
Por portaria do 27 do corrente, foram
encedidol tires mezes da licença, com soldo, transara-se.
Draw tina Co:mala-IA Hydaa. Nunes da Silva,
na fôrma da lei, ao guarda da Allandaaa do
Porto Alegre, Estado do Rio stlasadu do Sul, Manoel Poroira. da Silva. Casomiro Josa de Ministerio da Industria, Viação e
João Carlos Eder, para tratar sua soaide Oliveira Heitor o fora) Fernando:.— SatisObras Publicas
(MAM a cai:meia da saio-directoria.
onde lho convimo.
Costa Nunes & Irmão.— Proceda-se do
-- Por titulo da 1113SMa data, foi noDirectoria
Geral da Contabilidade
:meada Antonio Carneiro Brandão, para o accórdo com ,a parecer.
Requerimentos despachados
Comp.—Deferido.
Vitiva Poixot
!logar de fiscal do • Governo juato á Alliance
Raul Rodolguas Vieira.— Corrigida a nuAss.urance Canipany, C0.11 o VORC:111311t0 dO
Dia
27 de março de i905
meração, traustira-se.- •
annuacs.
Engenheiro
Palro Luiz Soares da Souza,
J.
Nevares.
Pago
o
imposto
em
debito,
1n1,
engenheiro Cario: Bunoque do Macedo, direavo :1)0-na a mudança.
;Directoria do Expodienta do Thesouro
ctor da Emp:eza de Sal e Navegação, o Dr.
João Barroto.—Idem.
Miguel Dantas Gonçalves.—Aguarde-se a Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, poesia
Federai
dento da Companhia Geral de Melburamentoa
co Tim un Lona° da avenida.
Oliveira Pontes & C omp.— Altere-se a no Maranhão.—Compareçam na 2" senão
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
classificação para bilhares, quanto ao valor desta direc .oria geral.
Dia 27 de março de 19)5
-loca tivo. unita ha que (Marie.
Directoria Geral de Obras é Viação
Manoel . Marques Fontes. — Reconheça a
Sr. presidanta do Tribunal da C tetas:
firma da. potição o a do quem assignou
Por aviso d o 27 do corrente, sob n. 85, foi
N. 48—Incluso vos envio o decreto n. 5.491, rogo o I !ominou o do compra.
communicado ao enuonheiro fiscal da Es-1 • a5 do carrento moz, abrinaa o credito do
D. alari alartIn 4 'MU° . —Verificando-se trada
de Ferro Sobral haver sido approvado
100;a819, supplemontar 4 verba «Caixa do parecer do Sr. Vorana que existe duplieste ministerio o processo da tomada de
de A mortizaçã.o», do exarcicia de 1901.
cata do lançamento,_ proceda-se a annulla- por
X. 4 — Junto v03 envia, para os dovid
ção, dos na. 85 A e 8513 e d osinombrem-se as contas da mesma Meada, reativo ao somesLtd, o decreto n. 5.40a, de 25 do coreonto, depoadancias do pralio n. 85, que dovo sor tro de julha a dezembro de 1001.
isa.indo o crena) do 207:3753817, supple- lançado como sem num oro, daelarandaase
Expediente de 27 de março de 1905
mantas' a verba (cAllandegasso do exereicio em uma deltas estar em minas.
de la04.
Communicon-se ao Ministerio da JusVçáo
N. 51 — Junta vos envio, para as devidos
Negocies Interiores que, sou . ido verificou a
fins, o docreto n. 5.403, sl o 25 ds corrante,
Inspecçã,o Geral das Obras Publicas, não ha
Ministerio
da
Marinha
abAnda, o coedito do 2.481:216a:01, supplenecessidade do nova derivação do encanamontar a verba «Juros dos dopa •it os das
mento de agua para aba stocimento á peni=CEMENTE DÁ PRIMEIRA. SECÇIO
Caixas Economica,s o Montes de Soccareoa do
tenciaria da Casa, do Correcção; convindo,
caudal° de 1904.
Dia 24 de março de 1005
porón, fazes-se alli uma rovi são modificando
a rede defeituosa do distribuição, o bem asa
Ao Qu trtel General da Marinha, decla- sim a installaçao do um ro ervatorio colhoEXPEDIENTE DO 811. DIRECTOR
rando que ao commissaria do 4" classe 20 te- calo em altura capaz do bem tnipprir &Nononente Francisco Marques de Lemas Bastos, estabeleci mento.
Dia 27 de marro de 1905
col locado na reserva, devem sor abonadas as
—Rometteu-se, por cópia, ao alinisterio da
Sr. inspector da Alfandoga do Rio de Ja- etapas do seu pasto durante o tempo em Fazonda a informaçao prestalada pela comnri
que esteve presa para s sntenciar descontan- mis são das obras do porta do Rio do Janeiro
N. 133 — Communico-vos, para 03 fins do-se uma d- as Illt33111a3 etapas emponto não acerca da escripturaçaa do Thesouro Federal
. • ORN colantes, que o Sr. Ministro, attendendo entrou ou goso da menagem, que lhe foi sobro o m wimunto da caixa especial da
á r,:quisiclo feita pelo Ministeob da Ia- concedida, na cidade do alanaos; e outrosim, nu asma commissão.
1 ia, Viação e ()boas Publicas o n aviso que do ora eia diante o em Ca503 iden—Autorizou-se a Directoria da Estrada do
. de 24 do corrente, resolveu, por dos- ticos, deve propor a rovorsão dos ofilciao 3 do Forra Oeste de Minas a providenciar no senpa ah ) de hoje, permittir que sejam dose a- quadro da reserva para o de actividade, tida do ter passagem de ida e volta em 2°
ba e ol os nas !Mem Nacimaes, livres do passando, durante o paocesso, á situação classa naquella estrada, anuaí S. João
paaamonto do quaosquer direita, os vo- Inactividade (aviso n. 490).—Commuuicou-se Ray e Bello Ilarizonto, p a, conta do Ministalumes que tiveram figurado na Exposição do á Contadoria (aviar401.)
ria da Justiça o Noarocios int.orioros, o imo
n11nIMMO

.1.lii

iiui

1

111111

1

11

.

1400 Terçí-feira 28
iloão Martins cio Abreu e a escolta que o
'acompanha, conforme solicitou o 11104M0 Ministerio-Dou-se conhecimento ao Ministerio
da Justiça e Negoclos Interiores em resposta
ao aviso n. 429, do 23 do corrente mez. _
• -Expodiu-so aviso ao engenheiro-chefe da
"commissão fiscal da Company Great Western
of Brasil Railway, declarando ficar approvada a tomada de contas da Estrada d.e Ferro
Central das Alagoas, relativa ao periodo de
outubr9 a -dezembro do anuo passado, e
dando outras providencias.
Ministerio da Industria Viação e Obras
-PubJjcs Directoria Gera! de Obras e
Viação - P secção-N. 80-Rio de Janeiro,
27 de março de 1905.
Declaro, em - resposta aos vossos Oine103 de
7 de fevereiro proximo passado e n. 8,-de 8
do corrente, que o recolhimento da quantia
de- 95:625$, correspondente ao -mez do janeiro deste anno, feito na Delegacia do
Thesouro Federal, nesse Estado pelo arren'data do da estrada de ferro sob vossa fiscalização, está, de accôrdo com o respectivo
contracto, porquanto o § 30 da clausula
4e, do decreto n. 5.378, de 29 de novembro
'de 1904, estabelece apenas a base sobie
.qual deverá ser calculada durante o primeiro anno da execução do anuindo- contracto a quota de 75 0/0 de que trata a
mesma clausula.
Saude e fraternidade. -.Lauro 'Severiano
2IEiller-Sr. engenheiro-fiscal da Estrada de
Ferro do Paraná.
Requerimento despachado
Dia 27 de maro 'de 1905- Vincenzo Cernicchiaro, pedindo que lha

:sejam rostituidos os documentos que juntou
ao seu requerimento de 21 da' setembro do
1003.- Não ha que deferir, visto o supplicante já haver recebido o unico documento
que estava junto ao requerifnento anu-.
dido.

_

NOTAS ESTATISTICAS-'
do commercio do
porto de Santos com os paizes estrangeiros, nos mezes de janeiro e fevereiro
do corrente anuo - Estimativas da producção do café nas safras de 1904-5 e
1905-6,.comparadas com as de 1902-3 e
1903-4 - Total das exportações realizadas pelas cinco mais importantes nações
exportadoras nos annos de 1003 e 1904Producção do assucar do beterraba nos
Estados Unidos de 1894 a 1904, comparada
com as safras de Pernambnco no mesmo
periodo, da canna de assticar-Producção
aricola de Cuba em 1904-Expansão da
marinha mercante japoneza, desde 1692
a 1902-Renda do imposto predial e de
industrias e profissões do municipio de
Nitheroy, de 1898 a 1904.
--
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preparados, 235:350$ ; juta, em fio, 479:700$;
productos ChinliCOS; drogas, etc., 296:817$.;
carvão de pedra, 688:234; herozene, 228:209$;
arroz, 194:0-3-9$ . ; bacalhau, 90:629$, farinha
de trigo, 693048$; trigo, em grãe, 1.388:681$;
vinho, 1.534:864$ generos alisnonticlos,' diverso.s, 878:590$ ;- moeda metallica e fida-

ciaria, 3.328:060$000,
-As mercadorias que mais avultaram na
exportação, foram : cafd, 36:933:197$ ; borracha da mangabaira, 105:241$; couros salgados, 66:724$; farella 111:068$000.
,A 'quantidade do café exportado nesse
periodo foi. de 683.380 &tocas em 1904, e
1.033.886 em 1905,
.
O movimento maritimo de navios e vapores foi o seguinte :
•
• Entradas : 29 inglezes, com 68.429 toneladas; allemães, 22, com 56.649; franCozes, 17, com 36.926; 63, brazileiros, com
36.172; italianos,' 15, com 31.648 ; diverSO3, 10, com 12.679; total, 156 embarcações
com 242.539 toneladas.
Sahiclas inglezes, 32, com 69.782 toneladas; allemães, 20, com 52.644; franca723, 17, com 36.926; BRAZILEIROS, 62, com
34.016 italianos, 14, com 29.618; dive;;S3S, 10, com 13.288; total, 155 embarcações,
com 230.274 toneladas.
O movimento de importação; por pasizes, foi
o seguinte
Allemanha, 2.267:985$; Argentina,
2.195:473$; Belgica, 231:445$; Estados
Unidos, 1.186.135$; França, 816:704$; Inglaterra, 3.065:646$; Italia, 1.975463$
Portugal, 627:334$; outros paizes, 620:944.
Ex2;orlaçeto foi a seguinte :
Allemacha, 7.773:817$; Austria e Hungria,
2.475 W69$ ; Belgica, 1.488:058$ ; Estados
Unidos, 19.342:055$ ; França, 1,720:404$;
Inglaterra, 759:233$; Hollanda, 2.318:083;
Italia, 471:271$; outros paizes, 897:152$.
feitas pelos Srs. Duorin,g
Zoon, da produção do café das safras de
1904-5 e 1905-6, em coinparação com a
de 1902-3 e 1903-4, sã .) em milharas de
saccas
Ai estimativas

1905-6
1904-5 1905 1902-3
Rio.... 4.000 a4.250 2.750 4.007 3.974

Santos.. 6.500 a 7.250 7.250 6.413 8.350
Victoria
450
350
437
420
Bailia..
250
175
244
197
Ja,va...
617
to00
245
600
Padang •
50
68
47
55

1902
1935 1904 1903
Judia ingleza e
Cey1To
170 • 180
280
140
Venezuela
500 . 900
650
920
Costa Rica
200
150
280
250
Mexico
•
480
450
350
420
Guatemala....
600
473
570
550
Salvador
550
500
360
350
Nica,rag,ua
150
140
170
150
Haiti
3.20-., .575
380
370
Porto ,gico
(80
.
150.. . 150
250
140
-,•k.
As ex ?Srtações da Colombia eram estimadas, o armo Paisádo, em 700.000 saccas, não
comproliendida,Sças remessas de Maracaibo.
A colheita deste anuo • estava prejudicada ;
ainda assim aquelles senhores contam que
as exportações attingirão a 250.000 saccas,
a,ttendendo aos depositas de café que provavelmente existem no interior.

Segundo o boletim da Secretaria de Agricultura do Estado de S. Paulo, o movimento
da exornarei° do porto do Santos, com os
paizes estrangeiros, durante os =03 de ja&oiro e fevereiro do 1905, foi o seguinte:
• Importação: em moeda-papel 13.862:831$,
equivalente em-ouro 7.031:373$; Exportaçad:
em moeda-papel, 37,245:942$, equivalente
em ouro, 18.896:696000.
As mercadorias cujo ', valor mais avultaram na importação, foram: algodão, bruto,
em fio, em tecidos e em manufacturs diversas,
1.23l:050$; aço e ferro, bruto o manufaDiz o Hambur-gischer Correspondent, secturas, 1.665:652$ ; machinas, apparelhos, gundo estatisticas officiaes, que o total das
ferramentas, etc., 806:254$; machinas para exportações realizadas pelas cinco mais imAgia,staia e lavoura, 276:820$ . piles e couros portantes nações exportadoras, durante os

:1!!'...,11!".!,„n!!!!!!!!!!!!!imi imm!!!!!!!pim!,"
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Março anuas de 1903 e 1904, foram seguintes-em : milhões de , marecis :
•
Import. Export, •Total

Inglaterra ... 1903 11.089 - 5.932 17.001.,
1904 11.247 - 6.137 17.384
Allomanha... 1903- 6.003 5.015 11.018.,'.
1904 6.291 5.172 11.4631.
E. tinidos.... 1903 4.181- 6.236 10.417
1904 4.354 0.096 10.447,';
França
1903 3.841 3.401 7 . 242.
1904 3.629 3.580 7.209Aust.-Hungr. 1903 1.595 1.811 3.4061904 1.738 1.759 3.497
O jornal allemãsa no deixa de fazer notar/-?que, segundo esta estatistica, a Allemanha,. elevou:sua exportação, em . 1904, a 443 milhões de marcos ; a Inglaterra,a 383 milhões;,:
os Estados-Unidos,a 30 milhões e a Austria-k
Hungria a 80 milhiNe..Apenas a França vê a.
cifra da sua exportação, em 1904, diminuida
em 33 milhões. '
Conforme dados- estatisticos de Willet e
Gray, do Nova York a producção de assacar do beterraba nos Estados
Unidos da Ame'
rica do Norte tem mais que duplicado nestes.
ultimas 11 annos, sendo, com eirado a producção em toneladas da 1894 a 1895-20,000;l
1898 a 1899 - 32.000; 1903 a 1904-208.000;,
elevando-se em 1904 a 1905 a 209.000 toneladas.
E' muito curioso comparar dados relativos
á producção de assacar de Pernambuco, a
maior productor desse genero, com cases que
ahi ficam.
•
Em igual perlo do, as safras de Pernambuco
foram
1894 a 1895 de cerca de 150 mil toneladas.;
1898 a 1899 » »
» 112 »
1903 a 1904 »
102 x•
H
1904 a 1905 >> »
90
Do relatorio que o governador pravincia de Santiago de Cuba acaba do apresentar, relativo á producção agricola noanuo de 1904, extrahirnos o seguinte : •
Cafd e medo - Ainda que pequeno, obtevese algum augmento nas colheitas. -No caf4
attingiu-se. á salema de 1.322.030 kilos ou
81.040 ki1JS mais que na colheita anterior: No cacáo attingiu-se á quantidade do,
1.527.640 kilos ou mais 319.200 do que na,
anuo anterior.
¡.
Madeiras - Grandes quantidades do cedro
e - peroba exportaram-se para 03 EstadosUnidos e Europa durante o anuo do 1904.
Apezar disso, os embarques toam ido separalizando, porque em todos os centros; .
industriaes e011S0111i(102e3 do estrangeiro,.
existem grandes stoks.
Aguardente - O imposto que pesa sobra
este produto, devido ao emp.'estimo dos 35
milhões de dollars, fiz diminuir a industrio.
da aguardente e a, fabricação das licores. A..;
producção foi quasi nulla.
_Vamo em rama- A producçã.o foi aspenas
do 320,009 kilos em Ma,ya.i e do 80,000 em-.
Cuba.
- P
A marinha mercante japoneza, começou
realmeate a sua existencia, em 1870, mas a_f sua expansão data de-1892, tomando a progressão seguinte
Em 1802, 214.000 toneladas '• em 1893,
125.000; em 1894, 360.000; em 1895, 386.000:
em 1896, 417.000; em 1897, 486.000:i
em 1898, 6-18.000 ; 1899, 796.000; em 19001:
863.000;em 1901, 917.000 e em 1902, 934.000.:),
Estes dados são a prova do -progresso ra-,
pido do Japão conceituado no mundo, como
grande potencia, desde que, teve a guerra:
com a China. Não obstante, ha" que consignar que ama,iorpa,rte dos navios do coma)
meneio são commandados por europeus, -
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Thrsouro Federal, e de 232;3221, pela Delogado Fiscal no Estado do Matto Grosso,
com o pagamento do soldo e gratificação
addidonal que competem ao capitão . relermodo do exercito Condido Forjaz e ao alteimposto predial
res reformado Narcizo Antonio Bizarro.116:884l12
1803
0 tribunal deixou de registrar as despezas,
181:6215350
1804
por não terem sido as dividas reconhecidos
231:3594;702
1895
pelo Ministerio da Guerra, e não se 'lavar
258:427$971
1896
distribuido credito para o seu pagament
•
284:971560?
1897
(puni ) correntes.
298:73800 .isevedo.
1808
Do :3 o 16 do fevereiro findo e 4 do cor.
320:40241
1809
'sinto. sobro o pagamento, pela mesma v
350 ;90&S305
S. PAULO, 25—Cordeaes saudações.—Car1900
o exeseiolo, de 214100 a Jossi Servinlo),
347:5715008 los Campos.
1901
forn2doionto do pedras o areia á Estrada tio
345:2115406
1902
CANTAGALLO, 25— Solidas manife,stações, Fe o:o Central do Brazd em 1903, de 36$00
363:713010 felicito
1903
V. Ex. justa homenagem prestada a Roilceplio
do arti r;os fornecidos
416:234161 vossa coragem civica patriotismo.— Julio em 1U01 á Stemberg,
1904
Inspecção
Gorai das Obras Pu—
&Mos.
torra s , do 104904 a D. Maria Condida das
Imposto do industrias e prollisães
San .94 Borba, e 694299 a D. Leonor Pereira,
Barroso o menores João e Manool Pereira
104:4035170
1803
Tribunal de Contuso — Sessão Barroso, de pensões do montepio ao rece88:055:4900 ordinará
1894
24 de março do 1905 — Proa'. bidas até 31 de dezembro de 1903.-0 tri100:322.'!1Y50 doada dosou
1895
Sr. director Rodolpiano Padilha — bunal deixou do registrar 43 moncionadas
115:089020 Roprosontante
189A
interino do Ministoolo Pu- quantias, visto referirem-se a dividas cuja
128:152000 blico, Dr. Monteiro
1,i97
136:4985000 tario, Couto Noves. do Barros Lima —Sedre- liqualiçao deverá ser offectuada, pela verba
1808
Exercidos findos », de 1905.
141:281000
1899Preocritos 03 Srs. director Dr. Viveiros de
De 20 de fevereiro, °Atinente á concossão
132: 7o300 Castro
1000
e sub-diroctoros J. M. da Silva Par- do credito do 375$ á Alfandega do Rio do
187:4015350 Who e Dr.
Francisco Machado no exercido Janeiro, para pagamento, á conta do credito
142:998*100 into::no dos
'
do director,
este da aborto polo decreto n. 5.144, de 27 do feve152:9l14$360 I* directoria cargos
1903
o aquolle da 2, foi aberta a reiro de 1904, do al signo' do predio que servo
Em 1904 a ronda, desse imposto passou £10335.0.
do quartel ao contingente do linha incumbido
pa st o E :todo, cobrando aponas a PeefolRelatado polo Sr. Dr. Viveiros do Castro: U o guardar o odiado em que funcciona a.
turo os alvarás rol:sol-troo que produz:ram
Procooso do prestação de fiança do cot- Mesa de Rendas do MacaliO.-0 tribunal reuna voada do 23:732$400.
lector das rendas feleraes doo municiplos cusou registro á distribuição do credito, visto
do Espirito Santo, Santa Rita o Pedras de destinar-se a despoza que não Ode correr
Fogo, no Eotad o da Parahyba, Joaquim José pel 3 credito de que trata o citado decreto,
da Silva, do 2:201;3263, com a hypotheca e sim pela verba Eventuaes ».
•
laxai do uni psodio sito na comarca da CaDo 21, referente á concassin da credito do
pital. pertanceoto a Antonio tio Rogo Barros 10:000$ ao Thesouro Federa!, -pata dospozas
Tc1eii.rnnrs — O Sr. Presidente e avaliado em 4:004. — O tsibunal, atten- da
verba 236, do exorcicio do 1905
da Ropub leo reco,oeu 03 300111tC3
doado a que o dito immovel garan'm a
De 9, 10, 13 e 22 do corrente, relativas ti
NICTIIETIOY, 25 — Aprosonto a V. Ex. 03 gestão do ressoo:movei e de sons propostos, canoossão, á, conta do exercido do 1904, dos
comorimentos do Esta 'o do Rio do Janoiro julgou idonoa e suiliciente a alludida fiança. craditoo
—Relatados pelo Sr. sub-director J. M.
De 18:714380 á Delegacia Fiscal do MC31/10
pe:a homenageio s prestadas hoje a V. Ex. —
da Silva Portillio
Thosouro no Estado do Sergipe, de 67:344420
.Prssidentc do Esiado.
lolinistorio da Fazionda—Avisos
á no Estado do • Pará, do 2:405$933 á na
Ca:sanou' .25—Asocio-mo á manifestação
N. 17, do 18 do fevereiro ultimo, consul- do Plauhy e do 3:593M91 á no do Paraná,.
saio o povo dos. cidade bojo faz a V. Ex. tando acerca da abertura do credito da ara do spezas da verba 268;
p
Respel .:osas s vadações. —Urbano Santos.
quantia de 36:70:423:3, pora pasamento, em
Do 14:728$650 á no do Piauhy, idem das
S. PAUL?, 23 — Abraços, saudações affe- virtude do s ntença judiciaria, de diferença verbas 780 10% O á conta do credito aborto
do vencimentos da aposentadoria ao bacha- pelo decreto n. 5,144, de 27 do fevereiro
ct st) .--liercolono.
rel Francisco Ignacio do Ca 1...valho Moreira de 1003;
S. PAULO, 25 — Associando manifostação (barão de Penado).— O tribuna foi do paDe 4:894430 á no Estado d.o Rio Grande do
popular, mudo V. Ex., agradoceado honra recer que o credito pôde soo legalmente
para despezas a que se refere o IliC3Ing
representar paz exposição 3. Luiz, como aberto, ficando, porém, o pagamooto da Sul,
decreto;
Ferreira Ramos.
commissari o .
despoza depondonto da ap muna que cabo ao
Do 200$ á Alfandoga do Rio de Janeiro,
S. Pauao, 25— Associando justa manifes- Mini sterio da Fazenda fazer no titulo de- idem da vorba—Eventuaes ;
Do 13, sobre a transforoncia para o Thetaoão, envia V. Ex. respeitosos compri- claratorio do vencimento do inactividade do
aposentai° a qual deverá ser presente ao souro Federal dos saldos de 694640 o
mon tos . —Correio Paulistano, •
mesmo tribunal, para o respectivo julga- 8:694515 dos creditas distribuido3 ás DeleNATAL, 25—Superior Tribunal Justiça Rio monto.
gacias FiSCRO3 nos Estados do Rio Orando do
Grande Norte, aos ;cia-se sincero jubilo jusN. 38, de 15 do corrente. remettendo o Norte e F.spirito Santo, para. despezas
recobris,— Meira
ta; acclamaçõeo
decreto n. 5.477, do 11, que abra o credito
268;
—Moreira Dias.— Vicento Lemos— Theotonio do 2:638$045, para pagamento 4 Comonnida verba
Do 22, concernente ao pagamento, pela
Freire.—João Baptista.
das Aguas do Maceió o outros, de forneci- verba—Eventuaos— da quantia de 280$ a
Leuzinger & Comp., de artigos do expedido to
NATAL, 15 — A Republica associa-se jubl- mentos feitos por conta do Minist oSt)
losamento ás festas do hoje, proclamando Guerra nos exercidos do 1894, 1896 e 1803; quo forneceram em 1904, com destino á Mesa
No. 42, 43 e 44, do 22, com as cópias dos de Rendas de alombai.
a vossa in olvidaval bonemoroncia como serdecretos no. 5.485, 5.484 o 5.486, de 18,
O tribunal autorizou o registro da distrividor da Patria. —A redacção.
abrindo os credites do 22:002$, para despe- buição dos mencionados credito3, da transfo- :
NATAL, 25 :-- Associo-me satisfeito mord- zas do installação o custeio e as de — renda dos alludidoo saldos e da despoza
festação hoje dirigida V. Ex. facto ter con- pessoal— e —ma ,orial—da mesa do rendas de 284000.
seguido manter a ordem, fazendo abortar da villa de Salinas, bahia do Tutos-a, no peProcessos do concessão:
ambicioso o impatriotico movimento armado riodo de março a dezembro de 1905, o de
De montepio civil:
que voiu ainda unia vez perturbar a paz 347:552.3324 o 20:000$, supplomentares, o
Aos menores Eponina, CleEa o . Alcides,
republicana. —A. Pereira SimOes, engenheiro primeiro, 4 verba «Mesas de rendas o Co!- filhos do fallecido director aposentado da
chefe commissão melhoramentos porto Natal. Iodaria », e o segundo, á verba «Ajudas do Estrada, do Ferro do Porto Alegre a UruRECIFE, 25 — Conferencia Assucaroira, re- custo», do exercido do 1904.-0 tribunal guayana engenheiro Adolpho Dilermando do;
Aguiar, na importando animal do 1:204 al
unida. uzina AripibO, municipio Escada, assis- ordenou o conopotento registro.
Informações da 28 Sub-disectoria de Con- cada um ;
tir exposição pastoril, produtos instruApostillas lançadas nos titules dos menomentos agricolas, associa-se justo onthu- tabilidade do TIG)3312:0 Federal:
De 13 o 16 de janeiro prostra° passado, res aloacyr o Aristoteles, .filloas do finado
siasmo grande manifestação feita V. Ex.
pela energica civica firmeza do animo, in- concornontas ás dos ias, á, conta da verba carteiro de 2* classe da Administração dag
soonospara,vel patrioti8m0 com que V, Ex. aExorcidos findos», do 1904, do 373$32 pelo Correios do District° Federal Alexandre Cv
A moda do municipio do Sitheroy tem
progrodido nestes tilamos 12 annos inceossantomento, conforme se v da seguinte estatistica

NOTICIÁRIO

manteve ordem constitucional, resistindo
virnonto anarchico, garantindo funccionamonto regular poderes public os, salvando Instituições, momoro.vel n Ato 14 de novembro.
—Ignacio Tosta, presidente da Conferencia
Aripibit.
S. Paes°, 23— Associo-MO manifestação
popular a V.Ex.— Francisco Solnuidt.
LORENA, 25—Solidado grandiosa manifestação, felicito .V. Ex.; saudações.— Amoito
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Alvos, para o abono annual de mais
n3$333 a cada um, pela reverso da peno
que deixou de perceber.atta -mãe D.Felismina,
•Claristina Ribeiros- fallecidzaem 25 da fevereiro de 1904.
4De aposentadoria:
Ao procurador geral do District° Federal
desembargador Manoel Pedro Alvares Moreira Villaboim; com o vencimento amnual
de, 18:000$, de conformidade com o art. 90,
lettra b, da lei n. 1.338, de Ode janeiro
'deste anno.
O tribunal, attendendo a que nos processos
.foram observadas as disposições em vigor,
Julgou legal a concessão das pensões e da
•,referida aposentadoria, e devidamente feitas as apostilias.
• De montepio çivil :
.. A D. Anna Maria da Conceição Souza,
filha solteira do finado 1° escripturario aposentado - da Alfamlega do Estado do Maranlião João Raymundo de Souza, na imporjanela annual de 1:300$000;
• A DD. Domingas Maria do Rosario e Fran- eisea, Xavier de Bittencourt, viuva o filha do
escripturario da Caixa Economica e Monte
Soccorro do Estado da Balda Peregrino
.Servita de Bittencourt, na importando, anual de 250$ a cada urna;
A D. Joaquina Emilia do Carvalho, irmã'
',Solteira do fallecido continuo da Alfandega
o-lo mesmo Estado Thomaz Evangelista de
! Carvalho, na impartancia annual de
,i 400$000 ;
1.` A D. Maria Amelia Pessoa de Mello, viuva
do administrador dos Correias do Estado do
¡Fará, Unibelino Freire de Gauvaa Mello. na
;importancia animal de 1:400$, e a sua filha
•-solteira D. Maria Julia, Pessoa de Mello, em
!igual importancia ;
A D. Maria Trebiliana Martins, viuva do
,major reformado e graduado da brigada
policial João José Martins, na importancia
annual de 450$, e a sua filha menor Sylvia,
ein igual importando,
A D. Anna Francisca da Jesus, viuva
porteiro aposentado da extincta Thesouraria
*de Fazenda do Estado de Minas Gero,es Florendo Fernandes de Jesus, na importancia
annual do 500$000;
De meio-soldo:
A D. Sophia, Henriqueta Mace do de Aguiar,
viuva do brigadeiro reformado do exercito
Francisco Pereira de Aguiar, na importando
mensal de 180;3000.
De montepio do exercito:
, -A D. Adelia Leopoldina, Horta Bueno,viuva
do capitã.o reformado Antonio de Lima
Bueno, na importando., mensal de 503000.
De aposentadoria :
Ao telegraphista de 2a classe da Repartição Geral dos Telegraphos Leonardo de Carvallio,com o vencimento amnual de 2:3.2.23221,
proporcional a 27 annos e seis mezos de seria/iço publico.
• O tribunal, attendendo a que foram nos
"Processos observadas as dispo.sições em viagor, julgou legal a concessão das pensões e
da aposentadoria de que se trata; registrando-se a despeza na forma, dos pareceres.
Montepio do exercito:
Aviso n. 77, do Ministerio da Fazenda, de
6 do setembro do anuo passado, transmit Lindo
novamente o psocesso de concessão de montepio a D. Emil ia Ferreira Cuyabano, viuva
do major reformado Antonio Fernandes
.Felippo Cuyabano, na importancia mensal
de 105$, e pedindo, em vista das ponderações adduzidas no citado oviso, que seja
,reconsiderada a decisão constante do desp ocho
dcatribunal proferido em seasão de 1 de
agosto de 1902, por a o inini,terio não
,ser necessaria a interposição do recurso, a
Alie se referiu o mesmo tribunal em officio
n. 117, de 31 de março de 1004.-0 tribunal,
tomando conhecimento do recurso ine:-

posto pelo Sr. Dr: repre sentante interino do
Ministeeio Publido, em 21 deste mez, -resolveu conside,aar legal a .concessão foi ta,
pela titulo expedido em 28 de junho de 1002,
ficando revogado o despacho de 1 do referido
mez de agosto.
Ministerio da Marinha :
•
Avisos :
No. 362, 383, 400 e 404, de 9, 13, 15 e 10,
deste ma; requisitando a concessão dos creditas de 333160 e 1133120 á Delegacia Fiscal
do Thesonro Federal no Estado do Rio
Grande do Sul, de 34$400 á no. da M ranho,
para despezas das verbas 19 4 e 21 4,. e de
393 á no primeiro dos ditos Estados, idem
da verba 274, do exercido de 1904.-0 tribunal fez registrar a distribuição desses
°reditos ;
N. 372, de 13, pedindo o pagamento de
diversas facturas de fornecimentos feito; ao
ministerio em 1904, no total de 11 :845$416.
-Havendo já sido registrada a importando,
de 99373550. deliberou o tribunal sobre a
de 1:937$866, de urna conta de Freire, Guimarãe Sc Comp. , á, qual negou registro por
insufficiencia dm saldo da verba 15 4, consignação-medicamentos, etc.
Ministerio da Guerra - Avisos
N. 136, de 14 do corrente, requisitando o
pagamento de varias contas da. Companhia Novo Lloyd Brazileiro, na somma do
123:850$370, proveniente de transporte do
tropas e outros serviços realizados em 1904
por ordem do ministerio.- O tribunal mandou registrar a quantia de 603 sómenta, em
que importa a conta n. 519, visto já, se achar
registrada a do 123:790$370, a quanto montam as demais 'contas.
N.145, da mesma data, referente ao pagamento de contas e fornecimentos feitos a repartições do ministerio oro 1904, no total de
3:693$170.-Tendo já sido registrada a innportancia de 2:8503320, resolveu o tribunal
(te rea, da de 842$850, de uma conta de Mo.cedo & Irmão, classificada na verba 14 4, deixando de dar-lhe registro por insufficiencia
do saldo da sub-consasnarsão « Obras do Arsenal da Guerra da Capital Federal » da dita
verba.
N. 156. de 17. sobre a concessão do credito
de 33:2003769 á Delegacia Fiscal do Thesouro
Federal no Estado do Rio Grande do Sul,
para de;pezas das verbas 9' o 104 e da coasign não n. 22 da verba 15 a .- O tribunal
ordenou o registro da distribuição do credito, feita a annullação indicada pelo minis.
terio.
-Relatados polo Sr, sub-director Dr. Francisco Mechado
Ministerio da Industria, Viação o Obras
Publicas -Avisai
N. 34, do 8 do corrente, transmittindo, por
cópia, o t srma de peorogação, até 31 do dezembro de 1907, do contracto celebrada era
6 de fevereiro de 1903, pala Administração
dos Corroias do District° Federal e Estado do
Rio de Jonciro com Joaquim Farnandes
Costa, para o serviço do custeio e conservaçã,o de vehiculos pertencentes á mesma
administração
Ns. 772 o 833, de 15 e IS. sobre a concessão, pela verba 3*, sob o titulo- Directoria
Geral-do exercido do 1001, dos creditos
Da 356$451, á Delegacia Fiscal do Thearos) Federal no Estado do Paraná, para
limas da sido-consignação «Vencimentos
or ttificaçõos» aos atos, kudante 3, etc.;
160$126,. á no ,Estado do Pernambuco,
idem da sub-consignação destinada á illuminaçãa
No. 855 e 800, de 18, pedindo o pagamento,
pela sub-consianaçã.o «Acquisição de material rodanta e do tracçao» da 4 4 divisão,
da -verba 94 das Quantias de 12:5953150 e
20:532;S;174, pr rveniantas da fornecimsn tos
feitos a-Estaada, de Fe. Central cio Draail

por Behrend, Schimidt-& Comp., nos mezos
de agosto :e novembro de 1901. O. tribunal . autorizou o registra do contracto, da dis'xibuição do; mencionados credito; e das daspezas do que se trata.
Rep:esentação d 1° Sub-Directoria do Talbua ! , de 10 do coorente. 1ntarmandcOque
do exame a que está proa:siando nos documentos concornentes á comprovação • de•
daspezas feitas pela commissão fiscal o administrativa das obras do . parto do Rio do Janeira, na 4° trimestre do anuo proximo findo
verifica-se que algans delias, referentes ao •
pagamento do pessoal, resente-se de Irregularidades que remontara as comprovações:
anteriores„iá julgadas pelo tribunal, como
sejam; ter sido descontada importancia menor do que a d ovid.a, correspondente a imposta sobre a gratificação de 1 °/0 do valor
mininu dos immoveis desapropriados, que
percebem os represon'antas da Fazenda Nacional, junto á mesma cOmmiSsão e nãa se
haver feito o descoato do imposto sobre
a3 diarias que são abonadas aos empregados
a que se refere a observação I a do regulamento que acompanhou o decreto n. 5.031,
de 10 da invembro tio 1903, (arts. 1°c 2 0,_ e
paragraphos, do decreto n'. 2.775; de 29 do
dezembro de 1897.-a0 tribunal bronmición o
seguinte despacho: «A commissao que percebem os representantes da Fazenda,- nomeados nos termos • do art. 59 do decreto
n. 5.031, de 10 de novembro de 1903, estia •
sujeita ao imposto sobre vencimentos,
vista da art. 1°, n. 3, da regulamento que'
acompanha o decreto n . 2.775, de 29 de dezembro de 1897. Do mesmo macio so coraprebendem nesta ultima disposição as diarias
a que S 3 refere a observação 1 4 do citado
decreto il. 5.031, e semelhantes, exceptuadas •
apenas as que se abonam aos serventes, operados o outros que não entram na categoria
de empregados publicos, na farina do
art. 2^, n. 3, do dito regulamento.»
Ministerio da Justiça e Nogoelo3 Interiores
Aviso n. 1.027, do 22 deste mez, coro.
a cópia do decreto n. 5.489, da mesma
data, abrindo o credito supplementar do
474:205$225 á verba-Soccarros Publicos do exercicio do 1904.-0 tribunal maadota
registrar o credito.
Ministerio das Relações Exteriores:
Aviso n. 63, de 13 de fevereiro ultimo,
relativo Ct concessão do credito do 1:200$ á.
Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estada de Minas Gemes, para pagamento, no
1° semestre deste anno, da consignação
measal de 200$, feita polo encarregado do •
material da commissão de reconhecimento
do Alto Purds, Rodolpho Nunes Pereira, á,
soa esposa D. almoeda Nunes Pereira.-0
tsibunal recusou registro á distribuição do
credito, por exceder a consignação a dou-s
terços da gratificação do 1:000$ que percebo
aquele encarvoam(' a vista já consignar 650$
pelo Thesoueo Fadará a Antonio Alves da
Fonsoca e determinou que se officio ao Ministeoio e á Delegado Fiscal no Estado do
Amaz nus nos toroms do parecei'.
Fai julgada comprovada a applicação das.
seguinte 3 quantias, feita pelos responsaveis
abaixo indicados, por conta de adeantameatos qua receberam
De 15:0913a72 pelo Viesoureiro da Maternidade do Ri ; de Janeiro. com de Sp`aaaS a seu.
cargo no perlado de outubro a dezembro de
19D0,01
; 000$ pelo secretario da Faculdade da
Medicina do Rio de Janeiro, Coal despczas
do prompto pagamento, durante o amuo praximo findo
De 625$ pela porteiro da Contadoria da
Marinha. coin deapezas miada; nos mosca
do agosto a dezembro proxiino pa osado,
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; -Ordens do pagamento sobro as quaes prciibriu despacho do registro, em 27 do cor. •rente, o Sr. presidente deste tribunal.
otilinisterio da Industrio, Viação e Obras
Publicas-Avisos :
:N. 831, do 18 do corrente, pagamento de
83:907$ .a Leopoldina Railioay Company, Li‘tited, de juros relativos ao 20 semestre do
anno »coxins° passado, garantidos á Estrada
das Forro do Santo Eduardo ao Cachoeiro de
Itapemirim.
• N. 791, do 16 do corrente, idom do 5$-1'00 a
• Rodrigues & Comp„ de fornecimentos 4 Esrada de Ferro Central do Brazil, em dezembro ultimo.
N. 769, de 15 do corrente, idem de moo,
• a diveosos, idem, idem, nos M3Z03 de setembro, novembro o dezembro do anuo proximo
psnado.
N. 764, da mesma data, idom de 2.760:074,
a diversos, idum, idem, nos MOZ0.3 do agosto
o setembro ui timos.
N. 771, da mesma data, id mdo 15 $880,
a diversos, idem, idom, em dezembro ultimo.
N. 768, da mesma data, idem de 91$800
a diversos, idem, idem, em novembro ul-
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mesma, do transportes realizados para a Directoria Geral dos Correios, nos mezes do setembro, novembro e dezembro ultimo ;
N.719, do 14 do corrente, idem de 8:4923100
a diversos, do fornecimentos feitos otrabalhos realizados para a Inspecção Geral
das Obras Publicas, nos mezes do agasto,
se iarnbro e dezembro do anuo proximo passado ;
N. 829, do 18 do corrente. idem do 2:8443
a João Joaquim do Valho, do trabalhos executados para a mesma inspecção, em dezembro ultimo ;
N. 838, da mesma data, idem do 175$ á
Repartiçã'o Geral dos Telographos, idem,
idem
N. 738, do 14 do corrente, idem de 150$ a
Miguel Gomes do Pinho, do serviços extraordinarlos prestados á Repartbsão Fiscal do
Governo junto á Companhia Rio do Janeiro
City Improvements, em janeiro ultimo.
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
-Avises :

este ministerio, no exercido proximo passado.
Ministerio da Guerra-Avisos:
N. 148, do 14 do corrente, pagamento dot
2:9233600 á Companhia Mogyana, dó Estradas',
de Forro, do transporte de copai etc., reá:.
lindos por conta deste ministerio, em /904t
N. 142, da mesma data, idem de 2:255$600:
á Companhia Cantareira e Viaçã,o
nonse, idem, idem, idem.
4I

MARCAS REGISTRADAS
lklarert, A.belha,
Augusto ToUe 8z Comp.
(CASA CMUSTOFFEL)

Descripção: A proseai° marca será usada'
com qualquer cor ou tinta,fórma o tamanho,"
tendo os seguintes caracteristicos: 'no centro
vis-se uma abelha de azas abertas; rodeada
do um um circulo, dentro do qual, ao pó do
abelha, co 10: marca registrada,e em torno da
qual se acham Os seguintes dizeres: Casa
Clo•istoffi.1 - Augusto Tollo
Comp
Paulo.
Applicação : .A arma abaixo assignada'
adoptou esta marca para todos e quaesqua2
objectas de seu com/floreio o productos da'
sua industrio, applleando-lh'a. por qualques
processo munjo° ou chimico, ou por meie' •
do rotulos que contenham a marca acima.
descdpta, Cem ou MI outros dizeres, der' •
senhos ou ornamentações. Genero do com-.
mordo e industrio e domicilio do requo-'.
rente: Fabrica de bebidas e asilas mine-.
raes, choco/ates o cara/m//os, importaça-o,
eommissões o c ensignações de mercadorias'
nacionaes o estrangeiras, rua Piratininga,
17 o 19 e largo de S. Bento 10. S. Paulo, 31
de dezembro do 1903.- Augusto Tone
Comp. (Estava coitada Uma estampilha
fedwal no valor do 300 réis, dovidamen-c
te inutilizada). Reconheço a firma supra.
S. Paulo, 2 do janeiro do 1905, Em
tostemunho da verdade (estava o signal
- Victorino G'onçaleco
00 tabellião. (Estava com o carimbo do !.
referido tabellião). N. 590-certifico que a
presente marca foi apresentada nesta re-;
partição, á 1 hora do dia 2 de janeiro de
1905. - O secretario, J. A. de Andrade,
N. Registrada no livro competente o ar- .
chivada sob n. 590, por despacho da Junta
em sesdío de hontom. Secretaria da Junta
Conomercial do Estado de S. Paulo, 4'
do janeiro do 1905:- O secretario, J A.
de Andrade. ( Estavam colladas estanmpi-:
limas federam: no valor do 04600, devidamente'
inutilizadas) .Cortifico que a marca «Abelha»,:

N. 1.013, de 21 de 'março, pagamento de
178:4893915 ao Dr. Antonio Pacheco Loão,
inspector do serviço de prophylaxia da febre
amarella, das folhas do pessoal sem nom ,aço, em fevereiro ultimo ;
timo;
N. 940, do 15 do corrente, idem de 250$,
N. 792, de 10 do corrente, idem de 4$ a
Silva Almeida, idem, idem, em junho ul- do folhas, relativa ao mez do fevereiro ul• timo, da differença do ordenado que comtimo;
• N.760,de 15 do corrente, idem do 2:739$?-20 pete ao Dr. Ernesto Bandeira do Mello, em
a divora )3, idem, idem. nes Meses de agosto substituição ao inspector s•nitado effectivo
da Directoria Geral do Saude Publica Ala dezembeo do anno proximo passado;
N.820,do 17 d corrente,idem de 8:638$245 fredo de Sá Pereira ;
N. 961, do 10 do corrente, Idem de
á E. Lambert, idem, idam, em dezembro ul2:3193759 a C :rios. C m'eville, de fornecitimo;
• N. 807, do lado corrente, ideou de IN a montos ti Escola Polytochnica, em dezembro
Jose da Silva & Comp., idem, idem, idem; ultimo.
N. :33, de 15 do c ereente, adeantamento
N. 808. da mesma data, idom do 13400 a
Corrêa de Avila & Comp„ . idem, idem, do 5003 ao porteiro do Mu:eu Nacional, para
)spozas miudas a ceu cargo, no corrente
iden;
N. 800, da mesma data, ide:n de 63750 a anno •
N. 939, da mesma data, pagamento de
Rodrigues 8,; Comp., idem, idem, idom;
N.736,de 1 .1 do corrente, idem de 2:092$104 30$ ao director do Instituto Nacional do
a Siernena e Halsko A. G., ideno, ideai, em Musica, Henrique Ossvaldo, das despezas de
a,a;oa..o ultimo;
prompto pagamento por elle offectuadas, em
N. 782„de 15 do corrento.idem de 1:5973813 fevereiro ultimo ;
N. 723,. do 27 de fevereiro, ideni •de
a Beltniro R, drigues & Comp., idem, idem,
ao direc;or da Escola Correccional Quinze
• em novembro til Amo;
N. 783. da mesma. data, idCM de 580.$446 a de Novembro, Julio Oscar do Novaes CarHumo & Comp., idem, idem, em outubro ul- valho, para pagamento do despezas da
mesma escola;
timo;
N. 940, de 15 do corrente, credito de
N. 708, da mesma data, idem de 63320 a
Sampaio & Comp., idem, idem, em setem- 3:600$ á Delegacia Fiscal em Malte Grosso,
para pagamento, durante o corrente exercibro ultimo;
N. 794, do 16 do corrente, idem dá 20$ a do, da congrua que cabo ao serventuario do
culto catholico D. Carlos Luiz do Amorirn,
Luiz Macedo, idem, idem, idem;
.N. 837, do 18 do corrente, idorn de 2983235 bispo do Cuyabit ;
N. 947, do 15 do corrente, idem do 4:100$
a divoraos, idem, idem, em junho ultimo.
N. 2.225, do 16 do agosto do 1904, idem de á Delegacia Fiscal era Pernambuco, para
199.000 a diversos, do fornecimentos á In- identico fim a diversos conogos o vigario ;
Mini terio da Faz:Mia:
spocçao Gorai das Obras Publicas, nos mozes
a que esta petição se refere, foi depositada!
de marco o maio do anuo pooximo passado ; Officios:
N. 842, do 18 do corrente, idem de 144 a Sem numero, da commissão do disorimi- nesta junta em 6 de fevereiro do corrente,
Domingos Joaquim da Silva 46 Comp., idem nação dos terrenos do areias monaziticas do anno com o Diario Optai de S. Paulo eni:
domsnio da União, do 15 do junho do anno pro- que foi publicada. Secretaria da Junta Comidem, em junho ultimo ;
N. 774, do 15 do corrente, idemdo 4413361 ximo passado, pagamento de 503, ao agente =retal da Capital Federal, 20 de fevereiro
a diversos, do fornecimentos feitos e aluguel do Lloyd Brazileiro, em Itapennrim, Domin- de 1905.-Honorio de Campos °tildai-maior. !
ais casa para a Administração dos Correi gos Alfonso Pinto Rogerio, do armazenagem (Estavam °Aladas estampilhas federaes no
relativos ao 40 trimestre do aniso proximo do 21 caixotes do amostras de areias mona- valor 13100, devidamente inutilizadas.)
ziticas o material da cole-imissão para esta
passado;
N. 830, do 18 do corrente, idem de8933200 Capital, no vapor Mayrink.
a ~alvos, Castro 46 Comp., do forneci- Exercidos findos:
mentos d, Hospedaria do Immigrantes, noa Requerimentos:
meses do janeiro, março, abril o maio do
Do João Francisco Elliat, cobrador da
ALVANDEOA DO amo DD JANEIRO
.aano proximo passado ;
Recebedoria desta Capital, pagamento de
N.939, do 20 do corrente, idem do 1:1083620 263496 do porcentagem que deixou ao roce- Renda dos dias 1 a 24 do
LCompanhia Novo Lloyd 13razileiro, do pas- bor em 1903.
março de 1905 •
5.114:123$7211:,
De D. Luiza Ferreiro. Coutinho, idem de
sagens concedidas o transportes realizados
Idem do dia 27:
por ordem &isto Ministerio, em agosto o ou- 7573136, do pensões relativas ao periodo de Em papel.. 223:693030
21 do fevereiro do 1902 a 31 do dezembro de Em ouro...
tubro do anuo proxirno passado ;
391:419$520
77:7254690
N. 941, da mesma data, idem do 1773750 SI, 1903, e quantitativo para funeral ou luto.
mesma, do possa,gens concedidas por ordem Ministerio de Marinha-Avis
5.415:543$255.
N. 432, de 20 do corrente, pagamento de
deste Ministorio, era outubro ultimo ;
•
2s/. 937, da magoa data, 1401 de 0333750 ál 48:9243600 a diversos, do fornecimontoa a. Em igual penedo de 1904.,
5, 195:506$14i.

RENDAS PUBLICAS
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EECEDEDORIA DO ESTADO DE MINAS OBRAM;
NA CAPITAL FEDERAL

*penda arrecadada no dia
7:4908015
27 de março de 1905
186:1948639
Idem dos dias 1 a 27
320:8798384
Em igual periodo de 1904.:
-RECEBEDORIA Do RIO DE JANEIRO

Renda do dia 27 de março de 1005
Interior
Consumo:
Fumb
Bebidas
Phosphoros
Calçado
.•
Velas
Perfumarias
Especialidades
pharmace
ticas
Chapéos
•
Tecidos
Registro

29:2658880
13:87680e0
5:8838100
1:0008000

1:7é28000

8:7508000
1188000
1:1068000
1 :1808000
4:0M, 00
3:5408000

•

Extraordinaria
Deposito
Ronda com applicação especial

36:2158100
4:9658502
378300
.1968503

70:6808035
Total
Ronda de 1 a 26 de março, • • M03:2568622
Total
Em igual periodo de 1904
Diferença para menos

1:473:9368657

.• 1.657:3618169
183:424$51g

EDITAES E AVISOS
••••nn••=1,

do Gymnasio
• Internato
Nacional
•

• • Hoje, 28 do corrente, da 10 limeis da
Manhã, serão chamados a prestar exames
oraos *os candidatas inscriptos nas seguintes
matarias: arithmetica, geographia, portliguez e desenho do 1 0 anuo, inglez, latim e
partuguez do 3°, portuguez o desenho do
40 anno. Devem comparecer os candidatos
que não prestaram exames escriptoa do 10.0
3° anuo.
Secretaria do Internato do Gymnasio Nacional, em 28 de março de 1903. — O secretario, Sylvio Beritacqua.

1•L'sternato cio Cryinnasio
Nacional
rxAMES DE SEGUNDA ÉrOcA.

• •

8 Iram de Almeida Kirck.
9 Alfredo Serra Junior.
Arithau.tica e alg...bra (todas os ourso4 •
(2a chamada)
1 Raul Abeantes.
2 Luiz José Fereeirá, Gedoão Junior.
3 MIN do Souza Santos.
4 Francisca Xavier Oliveira do Monozes.
5 João Caotana
6 Servio Tullio Poreira do Lago.
7 Agenor da Cunha Ferreira.
8 João Jose do Souza Mollo.
9 Tertulian) Fiquet.
"pica e dimica
(2° chamada)
1 Guilherme de Moraes.
2 Joviosio Pinto de Oliveira.
3 Horaclito da Silva Braga.
4 ()atavio IlometMo dos Santos.
5 Mario Solar de Almeida Gomei.
6 ilildobranda Jorge.
7 Alfeu Ribeiro Braga.
8 Joaquim Corrêa Dias.
9 Luiz Carto Roal de Assumpção.
Historia ttatural
(2e chamada)
1 Otto do Assurapção.
2 Fernando Lupe; Gonçalves.
3 Alexandre Emilio Matulona, de Carvalho.
4 Josa Antonio Ayrosa Juntar.
5 Rolando do Lamare.
O Adhemaro de 1,amare.
7 Thomaz Bernardino da, Slva Cunha.
8 Edmundo do Viveiros Coaueira,
9 Jaymo da Silva Campos.
Geometria e trigoaome.ria
(Cursos do medicina e direito)
(2a chamada)
1 João Guaiborto do Souza Sobrinho,
2 Raul de Paulo o Alm :ida.
3 AlLedo Bamberg.
4 Mano Forras Pereira da Cunha.
5 Acacio Aragão de Souza Pinto.
6 Dano Palmeira.
7 Antonio Augusta Reis Neves.
8 Luiz da Silva Alves.
9 Leonel Vaz Tinaco.
Os examinandos do arithmetica e trigonometria devem trame taboas do logarithm
See.re taria do Externato do Gymnasio Nacional, 27 de março do 1903.— O :xeretaria
Paulo Tavares.
—

Instituto Nacional de Musica
ExAtanS

Do ordem do Se. diroctor, tio publico que
nos dias 27 e 28 do carronte, aas 10 horas da
manhã, proceder-se-ha a is exames do prom ição o de adinissiia do teclado o piano, realizando-se, nasse ultimo dia, ás mnsnias
horas, os de canto.
Davera cinnparecor no reforido dia 28 a
novo exame final do canto, em virtude do
aviso sob n. 404, do Ministerio da Justiça o
Negocios Interiores, a aluauta. Isabel mal:
Frota Pessaa.
ExA311.2 DE imi5rARATORIO3
Aos exames do admissão do teclado serão
Quarta feira, 29 do corrente, á 1 hora da chamados os candidatos que requereram matardo, serão chamados os seguintas candi- tricula nos cursos de canto e harmonia.
datos:
Secretaria do Instituto Nacianal do Musica,
Historia geral
24 de março de 1905.-0 secretario, Arthur
(2° chamada)
Tolentino da Costa
c.
1 Francisco Xavier do Freitas.
Directoria Qtsrai de Saud°
. 2 João de Deus Faustino da Silva.
•
Publica •
'• 3 Henrique Quintiliano do Castro e Silva.
4 Antonio Teixeira Rodrigues.
De ordem do Sr. Dr. director geral do
5 José Fernandes.
Saude Publica, convido os proprietarios aar: 6 * Ernani Sinulds Corrêa. •
rendatarios,ou seus procuradores., dos predios
- 7 Mario Simões Cora.
abaixo mencionados a comparecerem Reata

Quarta-feira, 29 do corrente, ás 11 horas
da ina,nhã, elfectuar-se-hão neste externato
os seguintes exames
Desenho do 100 4° atino;
Geographia do g. o 30 anuo;
• Historia natural (ás 12, 30) do 5 0 e Go anno.
Secretaria do Externato do Gymnasio Nacional, 27 de março do 1905.-0 secretario,
Paulo Lavares.
--
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'directoria. dentro do prazo de 10 dias; •
montadas desta data, afim do tomarem co- •
nhochnento das Ultimações que lhes foram
feitas pelo inspector sanitario da zona en1
que se acham situados os referidos precitos,
sob as penas da lei:
Rua S. Clemento n. 22.
Rua Senador Pompeu n. 130.
Rua da America n. 145.
Travessa do Serro n. 31.
Rua da Prainha n. 34 (laudo de vistoria).
Rua da Providencia is. 28 (lauda de vistoria).
Rua Guimarães u. 11*
Rua Carolina n.
Secretaria da Directoria Geral de Soude .
Publica, Ri') de Janeiro, 25 do março do
1905.-0 secretario, Dr. J. Pedroso.

Illiroctoria *Geral do Sande
Publica
INFRAOMS

DO REGULA:UNTO SANIT5RI0

'oram intimados a satiefiszor nesta Directoria Coral, no prazo de cinco dias, as
miam que lhes foram impostas ou. findo esse
prazo. co verem processar, de accordo coa
o re gulamento sanitario vigente:
Pela Oe Delegacia de Saude •
José Antonio Pereira de Abreu, residente á rua do Riachuolo n. 97 B, pavimenta
torre°, Multado em 50, por ter sido ene ir:te:da a mais completa falta de asseio no ia.
torior do domicilio, não obstante lho ter sido
ordenado em visita anterior que mantivesse
no reflorido pavimento a maior limpeza e o
mais rigoroso asseio. infringindo asaini a
§ 3* do art. 98 do mesmo ragulamento saninitavio.
Pela 7° Delegacia de &anda.
João Teixeira Gomos, residente á rua Estaria do Sá n. 40, multado em 100,s por tar
deixado de cumprir, dentro do praz ) que lhe
foi dalo, a intimação que recebeu para
molhoramentos de seu prodio á saia Machado
Coelho n. 73, infringindo o paragrapho
do art. 98 do citado regulamento.
Pela 9s Delegacia de Sande :
Antonio Caetano Mondem Sobrinho, realdrnto á rua Cardoso n. 40. multado duas
vez" sendo cada multa na importancia de
2004. . , por não ter dado cumprimento (IA Intimações que foram entregues para melhoramentos nos peedios do sua propriedade.
n.3. 94 o 96 da rua Avalias Cordeiro, infringindo assim o paeagrapho 1. 0 do art. 93 de
citado regulamanta ;
Irmandade da Santa Cruz doa linlitaress
multada em 200*, por não ter cumprida a
intimação que lho foi f.dta para melhoramonto; na avenida do sua propriedade, á rua.
Engenho do Dentro n. 21 A, infringindo tombem o paragrapho 1. 0 do art. 98 do referida
r egulamento.
Rio de Janeiro, Secretaria da Directoria &Int de Saude Publica, 28 do março do 1003.—
0 secretario, Dr. J. Pedroso.

Pa,,•;b,•atlorla do' Thesouro
Federal
De ordem do Sr. director da Contabilidade do Thesouro Federal, faço publico que
todas as importancias doridamente autorizadas, concornontes ao 'exercido do 1904, deverão ser recebidas ate 31 do corrente unos.
Pagadoria do Thesoura Foderal, 21 de
março do 1903. —Rodolpho da Costa Times),
escrivão.
(a

.A.1 et-Indexa do rtio de Janeiro
•. surrimIENTO AO EDITAL DE ranA N. 13
••• Pela Inspetoria da Alfandega do Rio da
'Janeiro .se Ela publiceque, á porta do ara
mazem n. 11, .no dia 1 do abril de 1905,
ao meloalia, • se hão de arrematar, livras aa
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aceitoso no estado em que só acharem, as
mercadorias seguintes:

DIARIO OPPICIAt

I ntendo
. nela G1 oral da Guerra
conselho
de compras desta repartição,
O
Lote unito
recebe propostas no dia 30 do março fluente,
PAC: 15 caixas ns. 678/92, cantando chio- até ás 11 horas da manhã, para o forneciTureto do cal, pesando iiqntdo legal 1.404 monto dos soguintes artigos :
kilos, (1. escarregad ss do vapor Nile otu sePara a maruja
tembro do 1904.
8.175 metros do cadarço branco de linho
AVISO
de "007.
No dia do leilão, os abjectos que tecem do
540 metros de ganga azul marinho, do
ser arrematados ou suas amostras estarão á
0%70.
.
disposição dos Srs. protenden tas que os qui61 metros de puma azul marinho, fino,
zorom examinar, bastando para isso dirigide 1111,40.
rom-se, antes do leilão, ao fiel do armazom.
400 metros de zuarte, do 0%70.
Lavrado o termo do arrematação, entrePara equipamento
gará o arrematante ao escrivão da praça o
80 metros de linho listrado, trançad
signa! do 20 0/o , em dinheiro, recebendo doto
do 1111,40.
um conhecimento extrais ido do talão.
80
meros
do damasco de 1£ o seda,
Todo dospacho do arromatação será pago
do
1%40.
em papel.
do algodão branco, tranAltandega do Rio do Janeiro, 27 do março 19.000 metros
çado, onoorpado, de (Pe 70.
do 1905.—Polo inspector, Francisco Manoel
5.804 batões de 0330 branco, grandes, poFernando, ajudante.
lidos.
3.900 metros de brins branco liso. de flin,50.
Ilaaceobedorin, do Rio
3.750 metros de cadarço branco de linho
de arameiro
trançado de 0%1.045.
Tendo solicitado demissão do cargo do
2.500 fivellas do metal amarelo, para
despachante o Sr. Amorico Manriiy Bardina
bornace.
de ordem do Sr. Dr. (Erecto: interino dota
1.500
mochilas
de brim.
repartição o do conformidade com o decreto
As
pessoas
que
pretenderem contractar
se. 9.717, do 5 de fevereiro do 1887, são cola e4Sea fornecimentos
apresentar
vidadas as pessoas que tenham negoocios a amostras doí respectivosdeverão
artigos e doeumonseu cargo para serem solvidos ou sob sua tos da. caução do 1:00O3, feita na Direceão
responsabilidade a apresentar suas recla- Geral de Contabilidade da Guerra.
mações dentro do prazo de 60 dias, a partir
Para habilitação a esta concurrencia, os
de 28 do março do correcto anuo, data da pretendentes daverão apresentar até o dia
publicação deste.
28 da fluente moa e anno, requsrimento peRecebedoria do Rio do Janeiro, 27 de março dindo para tomar parto na licitação o inde 1905.— Luiz da Silva Reis, servindo de struido com os seguintes documentos : cor(. tidão de entrado saciai, prova da ser negosub-director.
_—
ciante matriculado e bilhete de imposto de
Ministorio da 3Itsvirdits
casa commercial, relativo ao semestre corrente, e outro peditida s, guia para fazer a
, Estados Unidos do Brasil
caução.
ItErARTI!71..0 DA CARTA.
As propostas devem ser em duplicata,
solladae as primeiras vias, oscriptae com
•
Aviso .aos navegantes 0. 14
titias preta, soas rasuras e assignádas pelos
Estado do Maranhão
proprios proponentes, que deverõao
Avis aos navagantee que foi °Moenda recor ou fazerem-ao representar legalmente
na ponta N E do baixo da «Cercas, uma boia na °ocasião Ia sessão. devend fazer nas
aint sda do br snco o preto, cujas marcações referidas propostas a declaração de se sujeitarom á multa de 5 %, caso recusem
soo :
as4gnar o respectivo contracto.
5. s E.
Pitara! de S. Marcos por 0
Previne-se que o prazo maximo para OSSO
Ponta da Areia por 28) 8 N.
Directoria do Hydrographia. Rio de Ja- fornecimento nria poderá exceder de cinal
neiro, 24 de março do 1905.-0 director, MOZO3 e a dirnensãa marcala nos artigos é
a minima que se pado acceitar, não sondo
Othon Bulhão.
tomadas em Coe sideracri0 as prop salas que
-ns vierem acompanhadas das competentes
nErAaTIcjI0 DA CARTA MARITIMA
amostras.
Aviso cos naVeytnles n. 15
Primeira securas da Intendencia Geral da
Balda do Rio de Janeiro—Reposição de Guerra, 22 do março do 1905.—Coronel
graduado João Antonio de Caroalho, chefe de
bola
(.
AVISO aos navegantes que a bola que mar- secção.
ca as pedras . denominadas do (Chape° de
EDITAM;
Sola, na Bahia do Rio da Janeiro. o de que
tratou o aviso desta directoria sob n. 8 de
Cidade do Rio do janeiro
14 de fevereiro deste atino, acha-se recolloDe praça com o praso do 20 dias
cada e01 sua verdadeira posiçã.o.
O Dr. Zachariaa do Rogo Monteiro, juiz
Directoria do Ilydrographia. Rio de Janairo, 24 do março do 1905.-0 director, de direito da la vara do orphãos o ausentes
da cidade do Rio do Janeiro, etc.:
Othon Bulhão.
Faz saber aos que o presente edital do
COotadoritt da Marinha
praça com o prazo do 20 dias virem, que o
°Meia( do justiça do dia ao juiz, trará a
PAGADORIA
publico prégão do venda o arrematação em
De ordem do Sr. contador, previno aos praça do dia 11 do abril do corrente anno,
interassados no rocebiment do vencimentos ás 12 horas da manhã., depois da andioncia,
ou contas, relativos ao exercicio do 1904,que ás portas do plantio á rua dos invalides
se apresentem nesta pagadoria atui o dia 29 e. 108, a quem mais der, sobro a avaliaçita
de corrente mez, afim de evitar que taes de uma terça (1/3) parte do prodio á travessa
venclinentoe ou contas caiam ona exercida. do Pedregaeá n. 8, cua demripção é a Seguinte: Froguezia de San t:Knms, travessa
findo.
e Pagadoria. da Marinha, 22 do inarçá de do Podaeijara h: g, Somai° tarro°, cosistriiido.
l900.— O eser4vao, 44pollutario Gomes de do _Leia simples. cora divisões do estuque,
raNalh• o.
*
• [medindo 15,,, de frente por "20 de' fundo;
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dividido em duas salas, dons quartos, assoalhados o forrados, um puxado com casinha,
assoalhada e telha vã. uma área calçada do •
pedra, com um tanque para lavar roupa.
o predio tem porta de rotula. tres janellas e
um . portão no muro que fecha a área.
Avaliamos, em virtude do máo estado em •
que se acha ons 1 . 500$..pertencen te ao espolio
da finado Francisco Lula do Andrade Macedo,
indo á praça a requerimento da viuva o
inventarianto Carolina Pereira do Andrade
Macedo ; foram ouvidos o credor hypothecario Dr. Arthur da Silva Vargas o Dr. curador geral de orphãos, os quaas concordaram
com a praça. E para que chegue ao conhecimento do todos, manda que este soa publicada nas folhas de maior circulação desta
Capital. e afixado pelo dito &lidai no togar
do costume de que dual certidão de o havea
cumprido para se juntar aos autos. Dado o
passado nesta cidade do Rio do Janeiro. aos
21 do março de 1905. E eu, Jantam Ferreira'
srelloso, escrivão, o subscrevi.— Zacharias

do Rego Monteiro.

Terceira Vara. .Comm oreita
De convocação de credores da firma Elyseu &

Comp., estabelecida ci rim do Rosario n.
para se reunirem no dia 28 do corrente me:,
à 1 hora da tarde, na sala das atalknetas
deste juiso, á rua dos Invalidos n, 108, afim
de deliberarem sobre a proposta de concordata apresentada pela referida firma a *seus
credores, pela qual propõe pagar 20 y, do
todos 03 creditos, a praso de seis fit0ZU
O Dr. Torquato Baptista no Figueiredo,

juiz pretor, sorvindo no impedimento legal.
da Dr. Nestor Meira, juiz de direito da 3'
Vara Cominercits1 do District° Federal, etc.:
Faço saber 403 que o presente edital
virem, em como por parto do Elyaeu &
Comp. mo fui dirigida petição acompanhada
da certidão do registro da firma dos supplicantes, o seus livros o balanço do activo o
passivo o a relação dos credores com Os
respectivos domicidios o natureza e importancia dos creditas, na qual pulsamo pagar
a seus credores 20 es do t >dos os creditas, a
prazo de sei4 mexes, em cuja petição dei o
seguinte despacho : Despacho : A. como requereis. Rht, 16 de março de 1905.a- T.
gueiredo. Em virtude do que se passou o
Pretente editai, pelo qual sai convocados o%
credores do Elysett & Comp., para se reunirem looar. dia a hora. acima designados, afim do deliberarem sobre a proposta de
concordata apresentada pela referida firma
a seus credores, pela qual propoem pagar
% de todos 03, creditas de prazo do sois
mezee. E, para Constar, passaram-se este o
mais dons de aguai teor, que serão publicados e affixadoe na farina da lei pelo imatoiro dos auditorioe desta juiza, que d3
assim o haver cumprido lavrará a competente certidão para sor junta aos auto".
Dado o passado ne:ta cidade do R iode Janeiro, aos 16 de março do 1905. E eu, usa
de Souza Pinto Junior, escrivão, o subscrevi.
—Torquato Baptista de Figueiredo.
—

Segunda Protorin,

O De. Raymundo da Motta, de Azevedo
Corrias. ju :z da Segunda Prataria desta Capital Federal :
Faço sabor que, em conformidade com a
lei n. 628, de 28 do outubro de 1899, ostá
sendo processado Bento Antonio Barrozo coma
incurso no art. 370 do Codigo Penal, e que,
não tendo sido passivol citai-o possoalmento,
para se defender perante este juizo, por ação
ser eito encontrado asem deite haver no•tida, citado fica poli:apresento edital, com o
prazo de 20 dias, para, em 24 horas, depois
de decorrida esse prazo, si anteadisáo so não
dor por citado, requerer perante raiai' lia

••
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DIÁRIO OFFICIAL

*Me da Segunda Preteria, á rua da Prainha
PARTE COMUNAL
a. 20, as diligencias logaos que tiver por
convenientes á sua defesa, tudo nos termos
do art. 60 da citada lei, sob pena de sor Camara Syndloal dos Corre.
julgado á revelia. E, para queconsto ao dito
toras de PondoSP'ublieos
accusado, mandei expedir este edital e afilCapital Federal
xal-o no Iogas do costume e publical-o pela
imprensa. Dado e passado nesta cidade do
CURSO OFFICIAL DE CAMBIO E MOEDA
.Rio do Janeiro e no juizo da Segunda PretoMETALLICA
ria, aos 27 de março do 1905.—E eu, João Au90 dIv A' vista
gusto Ribeiro do Almeida, escrivão interino,
Sobro Londres
14 19/32 14 29/64
a subscrevi,— Raymumlo li!. A. Corrêa,
s Paris
661
654
806
s Hamburgo
814
Segunda 3Protoritt,
671
Italia
—
O Dr. Raymundo da Motta do Azevedo
s
Portugal
353
Corrêa, juiz da Segunda Preteria desta CaNova-York
3$416
pital Federal :
14883
Faço saber que, em conformidade com a Libra esterlina, em moeda
1$865
lei n. 628, de 28 de outubro de 1899, está Ouro nacional, em vales, por 1$000
sendo processado José Rodriguos Ladêo como
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUDLICOS
incurso no art. 377 do Codigo penal, o que,
E PARTICULARES
não tendo sido possivel citai-o pos.saalmento,
para se dofondor manto este juizo, por não Apol ices geraes de 5 0/0, miadas
993$000
ser elle encontrado nem deito haver no- Ditas idem idem de 5 0/0,de 1:000$
99944000
ticias, cila(t) fica pelo presente edital, com Ditas do Einprostimo Nacional
o prazo do 20 dias, para em 24 horas depois
do 1897, nom
1:014000
do decorrido esse prazo, si antes disso não Ditas
idom idem do 1903, port
984.000
se der por citado, requerer perante mim, Ditas
do Emprestimo Municipal
na seda da 2' Peet011a, á rua da Prainha do 1896,
'Int
201.3000
n. 20, as diligencias logaos que tiver por Ditas inscripeãos
3 0/0, port
95.i3®0
convenientes á sua dor" tudo nos termo 3 Ditas idem do 3 0/0,donom
952$000
do art.° 6 da citada lei o sob pena do Ditas do Estado do Rio do Jasor julgado á revelia. E, para que consto ao
de 500$, 6 0/., port
424003
dito accusado, mandei expedir este edital, noiro,
idem idem idem, do 100$,
affixado no logar do costumo o publicado na Ditas
5n-e
imprensa. Dado o passado nesta cidade do 4 •/0,daport
Republica do Brazil....
34250
Rio do Janeiro e no Juizo da 29 Preteria, aos Banco
Commorcial do Rio de Ja27 do março do 1905. Eu, João Augusto Ri- Dito
neiro
1391;750
beiro do Almeida, escrivão interino, o sub- Companhia
Seguros Integridade,
screvi.—Raymando M. A. Corrêa.
c/25 %
•2~0
iS000
Dita Seguros Previdente, 0/40 %
O Dr. Raymunla da Moita do Azevedo Dita Luz Stearica
137500
Corrêa. juiz da Segunda Psetoria desta ci- Dita Ferro. Carril de S. Christodade do Rio de Janete() da Capital Federal
195$000
vão
da RepubJica dos Estados Unidos do Brasil Dita Ferro Carril do Jardim BoFaz sabor que, terminadas as férias fo- tanico
227:000
renses, as suas audiencias ordinarias voltam Dita Tecidos Corcovado
195$000
a sor ás quartas-feiras o sabbados, como de Dita Tecidos Alliança
... 265$000
costumo, ás 11 horas da manhã, na mesma Dita Tecidos Progresso Industrial
séde dojuizo, á rua da Prainha n. 20. E, para
28(4000
do Brasil
.
constar a quem possa intermar, mandou Dobs. da Comp. Ferro Carril do
passar o p .osonto. Dado o passado nesta
210.3003
Jardim Botanico, 7 0/0
Capital Federal, aos 27 do marco do 1905,
Eu, João Augusto Ribeiro de Almeida, es- Secretaria da Camara Syndical, 27 do
e,.'1Wi.0 int, "ino, o subscrevi. — Rammundo março do 1905.— Josd Claudio da Silva,
W. A. Corrêa.
('
syndico.
.1n•n••

.11••••
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De citaçtto

O Dr. Rayinundo da Motta de Azevedo
Corrêa, juiz da Segunda Protoria desta
Capital:
Faço saber que, em conformidade com a
lei n. 628, do 28 do outubro do 1899, está
sondo processado José Henrique Alves como
incurso no art. 377 do Codigo Penal, e
que, não tendo sido poasivol cital-p pessoalmente, para se defender perante este juizo,
por não ser elle encontrado nem deito haver
noticia, citado fica _polo presente edital, com
• • o prazo do 20 dias, para, em 24 horas,
depois de decorrido osso prazo, si antes.dissa
não ao der por citado, requerer perante
mim, na sécio da Segunda Preteria, á rua da
Prainha n. 20, as deligoncias legam que
tiver por convenientes á sua defesa, tudo
nos termos do art. 6 da citada lei e sob pena
de ser julgado á revolta. E, para.quo conste
ao dito accusado, mandei expedir este
edital, affixal-o no Iogas do costume e
publical-o pela imprensa. Dado o passado
nesta cidade do Rio de Janeiro e no juizo da
Segunda. Preteria, aos 27 de março do 1905.
Eu, João Augusto Ribeiro de Almeida,
escrivão interino, .0 subscrevi.— Rei/mundo
Ni . 4, Correu„

Março — 1965- Companhia de Fiação e Ire4
eidos Coreova,d.o
RELATORIO QUE SERÁ APRESENTADO Á ASSEAt4
BLÉA GERAL ORDINARIA DOS SRS, AMOU-.
TAS, CONVOCADA PARÁ 29 DE MARÇO DE 1905

Srs.. accionistas—Em cumprimento do galei dispõe o art. 23 dos nossos estatutos, -a dissss
rectoria tem a satisfação de sub lunar ao..:
vosso exame o julgamento o relatorio
contas referentes ao anno do 1904.
ININM

A marcha dos negocios da companhia foi
muito regular durante o anno findo, como
podoreis verificar pelos balanços somo straes;
nad tendo havido de anormal digno da
vossa atteução,
Manufactura

Foi ainda sonsivol o augmonto da nossã
producção no anuo findo do 1904, devido ao
•
funcciona.mento do maior numero do • teares
do que na anu anterior.
A concurroncia incessante do artigos s14,-::f.
milares aos do nosso fabrico o a continuação "S da oxtra.ordinaria subida dos preços da nia,-0'
teria prima contribuiram, como deveis sa-ss;.'
ber o como ora natural, para quo a vendas.:s/..
dos praductos fosse menos componsadarav
não obstante, os resultados obtidos, cm face' •
de taos cireums e:anelas, foram, tanto quanto
possivol, satisfactorios.
Os nossos productas tiveram e continuaitt
a ter na mercado a melhor aceoltação poss.- Ss
sivel o a directoria, como lhe cumpro, não
deixa para esse fim do empregar grandes.
esforços.
Edilicio da fabrica e annavos
Diversos foram os trabalhos exoeutadoà:\
durante o anu findo na realização do molho-ramontos nocessarios ; por ISSO armaram.
nesta conta um augmento de 25:000$, have ssinstancia dos MOMOS.
Esses malhoramontos consistiram ora
velar o cimentar as passeios da rua em'
frente á fabrica, calçar as ruas contraensS...
elevar os muros que cercam a fabrica, col-slocar grades de ferro para fechar a casa das.
caldeiras e construir, finalmente, uns te'heir.) destinado ao abrigo dos opero.rios na./
horas do refeição.
Machinismos
A directoria julgando necossario angulou
tar os machinismos das varias ofilcinas da,
nossa fabrica, no decurso do anuo de 1904,s . s
adquiriu cerca do 134:000$ de material ia-;
dispensavol ao desenvolvimento e melhoras,do nosso fabrico.
SOCIEDADES ANONYMAS mente
Todas as machinas que possuimos contiss
miam em perfeito funccionamento, Bandó,
dispensadas todos os cuidados para a SUO#
Companhia 1Vianufactora • de boa
conservação.
Chapéos de Palha,
Depositas para agua

Certifico que, por despacho da Junta Commoreia) em sessão do hoje, archivara,m-se
nssto, reparLição, sob n. 2.987, os estatuto.;
da Companhia. Slanufactora de Chapeos do
Palha, a acta do nomoação do louvados para
avaliação dos bons que (armam o capital da
di,a, companhia, a de approvação do laudo
respectivo o do installação, a relação nominal dos accionistas e o talão do pagament
do seio por verba de 110$000.
Rio de Janeiro, 23 do março do 1905.-0
secretario, Casar de Oliveira,
•••n
(') Acta da installaçãa e es atutos pablicados no DiaSo Official do 28 do fevereiro de
do 1905.—Pela Companhia Manufactora de
Cho.péos de Palha, Isidoro ,E. Kohn, director
gerente... •
•

Tambem teve um sensivel augmonto ostn;
conta, ou consoquencia do novo deposito, mus . S
construcçã,o, indispensavol ao dosenvolvit
monto que vae tendo a nossa fabrica.
Casas para os operarias

Continuamos a manter 03 costumados mss.)
viços do conservação e limpeza, cuidan.dal
mui especialmente do melhorar, quanto poa•
sivel, as suas condiç5o3 do hygieao e con..-s
torto.
Escota
Foi inaugurada em 1 de julho de 1903 á;
escola primaria Candido Sotto-Maior, sondo
professor do sexo masculino o Sr. Eduardo.
Landimn e professora do sexo feminino as' is.
Exm. Sra. D. Umbelina Landim.
Primitivamente matricularam-se 211X :
alumnos sendo no cum minto daurk.sAi
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, nocturno 1-14 e no curso 'nocturno masculino 00. O funccionamento o frequencia
desses cursos Roi com regularidade o apta),
veitamonto.
Acimalmente a matricula t 'tal é do 230
aluamos, sondo 140 no curso diurno. mixt°,
28 no curso nocturno feminino e 50 no curso
nocturno masculino. O curso diurno misto é
frequentado por meninos e montam até 12
annos o os ClItW3 nocturnos são facultativos
astinittem adu/toa do qualquer idade, e menores.
Émprestimo

Esta reduzido o nosso empsestimo, com o
segundo sorteio, a 1.280000Ss, reprosontodoa
• nas 0.400 obsigaçõos ao portador (debutares) que tomos em circulação,
O serviço de amortiiação e juros tem sido
feito com a n sa c oatumada, pontualidade.
Pessoal

Continda a *servir 03 intuo:s.:tos da companhia com dedicação o actividade todo o po5soai superior o oporario da nossa fabrica
que, com o melhor comportamento, procura,
auxiliar da melhor forma a marcha regular
do todos os trabalhos, pelo que ao torna merecedor do vosso applauso.
Representando o pessoal da fabrica, cumpre-nos declinar aqui 03 nomes dos Srs. Levi
Coloca, nosso sempre estimado mostro geral, e Francisco Raymundo Carola., d:dicado
chefe do eacriptorlo.
Cumpre-nos tombem deixar aqui consignado que o nosso guarda-livros. Sr. Domingos de Carvalho. contintla, Como sempre, a
desempenhar todos o; trabalh is a sou cargo
com a maior solicitude, •
Directoria

Tendo o Sr. José da Cruz, por motivos do
sande, como já é do vos° conhocimonto,
apresoutado em asaembldit geral ordina,cia,
de 28 do março do 1904 o pedido do exoneração dos cargos do diroctor-prosidento o gerente da companhia e por vós então amoito,
foi com bastante pezar que a directoria, em
30 de junho do moa.uo anuo, recebeu officio
daquello sou digno colega tornando enctiva a sua exoneração.
Motivos do saudo, é corto, obrigaram-11'o a
renunciar o mandato do que fóra, investido
pela assembléia geral, do qual, durante tão
longo tempo, soube desempenhar-se com a
mais alta compete:leia; o forçoso é confessar
quo á directoria contristou do veras tal circumstancia por ter oncontrado naquilo seu
collega, muita dedicação e zelo no que dizia

respeito aos negocios da 'companhia, a par
da muita estima o consideração peasoal.
. Em virtude, pois, de tão seassvol vaga e
nos termos do § 4. do art. 11 dos nossos estatutos, foi chamai° a exercer, provisoriamente, o cargo do director-gerente, o accionista Sr. Josil Antonio da Costa Pereira,
que tomou pos;o do Jogar no referido dia 30
do junho de 1901.
Soado, por(3m, o IllesTRO Sr. Costa Pereira,
obrigado a renuncior o seu mandato, por
motivo do seus negocios particulares, como
fez scieoto, foi igualmente com pozar que a
directoria, ora 81 do dezembro do 19)4, recebeu o podido do exoneração deite Sou digno
collega, CIO cargo exerceu cabalmente até
aquilo data.
Para preoncher, finalmente, mais urna vez
a vaga referida, a directoria, em obedioncia
ainda ao § do art. 11 dos estatutos da
companhia, convidou o accionista Sr. Thomaz Joaé. da Silva Cunha, que, provisoriamente, tomoa posse s do cargo d.o directorereato, em 31 do dito moz de dezembro,
(moendo agora, Srs. accionista, resolverdes
nesta assembloa geral sobre o preenchimento dessa vaga.
•

Conselho fiscal

1.4 1V3

•

toda a regularidade, cumpro-nos deciárát;s-.
achamos tudo 'em boa ordena e exactidão, de accordo com as- vorbas descriminadas mios balanços que oca, vos são apreVJS que

sentados.

Quanto ao desenvolvimento da nossa fa brica, pensa o ~molho fiscal que do anno
para anuo temsaido bom aensivel, devido aos
bons ostesços da digna directoria, principalmente no tocante ao augmonto da producção
O seu aperfeiçoamento, tendo para asse fim,
no dscuráo do atino, levado a effeito importante acquiaição do 1113.1Citini31130S, 0)1110 so
evidencia pelo seu rela'orio, no qual expio
todo o m oomonto da companhia.
Com o intuito de assegurar ainda maior
desenvolvimento á nossa comprem, a directoria esforça-se o mais posaivel para tornar
mais conhecidos os nossos productoa que,
folzmente, toem tido o continuam a ter no
mercado a melhor acceitação.
Assim, terminando, o coa iellso fiscal é de
opinião qiu) sejam approvada,s todas as*
contas o actos da directoria, referentes ao
anno social findo em 81 do -dezembro de
1904.
ll 13 do janeiro, 15 de março do 1905.—

Jeronymo Teixeira Boavista. —Josd Antonio
Soares Pereira.—Antonio Dias Garcia.
Pessoal operaria
O pessoal activo da fisbrica em 31 de de-

De conformidade com o art. 16 dos noasos
estatutos, tendes igualmente do o!ogor o
novo conselho fiscal o suplentes para o anuo
de 1905.
zembro de 1904 compunha-so de 780 pesConclusao
soas, a saber
Julgando, pois, Srs. accionista l. ter-vos lIortiona
40"i
orientado sobro todos os factos mais impor- Mulheres.
211
portantes da nossa administração. ainda Crianças
140
aasim, em cumorimonto dos nossos deveres,
estamos á vossa disposição para de boa vonTotal
781.1
tade vo 3 dar todas as intirmações o esciarecimentos referentes aos negoclos da comRio do Janoiso, 31 do dezembro de DAL—.
panhia.
Rio do Janeiro. 10 do março do 1005.—A Domingos de Carvalho, guarda-1.v :os.
directoria, Antonio Gomes Vieira de Castro,
Movimentos de caries
prosidente.—Thonuta Jcsd da Silva C2anha,
No a.nno social do 1 do janeiro a 31 de
gerente.
dezembro de 1904 f! .ram transferidos 3.580
acçõe$ dosta compautrias lavrando-se 80'
PARECER DO CONSELHO FISCAL
termos a sabor
Srs. accionistas—O conselho fiscal abaixo
Termos AcOes
assignado, cm cumprimento do qu ) preceitua
o art. 10 dos estatutrs da Companhia de Por venda
68 2.772
Fiação e Tecidos C no:ovado, e no dosem4
is caução
440
ponho do seu mandato, vem dar-vos o seu
* levantamento da caução 3
240
parecer sobro as contas da digna directoria
* alva :á
123
5
duranto a sua administração do armo social
—
findo em 31 do dezembro do 1904.
3.580
80
lasocedendo ao exame das Contas O do—
CUT11311tos respectivos, e bom assim da oscriRio de Janeiro, 31 do dezembro de 1904.—
ptuonlio da companhia, aliás feita com Domingos de Carvalho, gu
ss.
•••n11P
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Adiro

Falificio da fabrica e annexos
Macitinionos
Terrenos
Casa da administração
Casa para os mastros
Casas para 03 operassios
Depositos para agua
Nehicujos e aninmos
Monis o uteasilios
Titulos caucionados
Araortizaçatio do emprostimo em
obrigaçõos ..
Manulactua —Stock
Algodão em fabrico—Existencias
AlMoxarifado Existem:ia 3
Caixa — Dinheiro em cofre
Caixa da fabrica — Ido.n
Moço do Commercio — Deposito
cisa çife

8.840:.10l:780
2.702:3718154
300:00'4000
26:600s000
48 : 85N520
285:4814'184
00:278$515
7:480$010
0:38¥00

834:014321
193:5900UI
140:034703
3:085005
20:500$458
3.19:054740

1004

Seguro da iltbriea
Conta do seguros —Saldo do uma
apolice mari ima
Imposto e obrigações
Estampilhas do imposto do coaSUMO

•

4:050$000
284$n70
24000.
2:954380

Diver .03 devedores
6.807:041$450
Passivo
60:660000 Capital-22.500 iscçÕos de 2(8000 4.500:000000
Einprestimo em obrigações (de00:004000
1.400:00%1)00
bentares)
Fundo do reserva
608:515$715 Fundo do deteriorameat
Fundo de reserva especial
Fundo do amortização do empre,timo eia obrigaçõe$
3 12: 610$293 Canção da directoria
Letras a pagar

8:204350
112:041035
8.060:274852-

5,900:004000:

200:000O00
• 2100
50 :;0
0004)0000
60:004000
818:3244030

• 010:604600i
60;00~0
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Dividendos:
Saldo não recamado 2:044$000
.160 dividendo a dis135:000$000
tribuir
. Juros a pagar
: Imposto sobre dividendos
Diversos cred..ares

137:6443000

•

5013.000
3:3753000
•
401:6233790
---

Lucros o perdas

1.421:472$820
68:804032
-------------8.060:276$852

Março -- 1905

Seguro da fabrica
Conta do seguros—Saldo do uma
apolico maritima
Imposto de obrigaçães
Estampilhas do imposto do consumo
Juros a vencer

Fundo da rosarva especial
Funda do amortização do emirestimo em obrigaçlas
Caução da directcria
Lettras a pagar
...***.,
Dividendos
Saldo não reclamado 3:068.$000
170 Dividendo, a distribuir
180:000$000

40.9)03000
8:3:9Á030
64:5813382

Juros

. Descontos

Conservação o reparação da fabrica
! Conservação o reparação dag
.- casas
Estampilhas do imposto de consumo
: Despezas geraes

23:7073380
3.3133083

• Dividendos—pelo 100 do 6$ por
acção
: Porcentagem sobro divido:idas-

60.9193300
57:1283131
------------

Jures a pagar
Impos'es sobro dividondos
01).1. ações se .0adas a paga:
273:73%848 Diversos
credores

133:0003000

Lucros o perdas

3:3753000

Saldo para o semobtre seguinte

145:1253000

200:0003000
200:000A00
250:0003000
120:0003000
---------997:2583530

400:123271
25:0.?,..)58
2:2M:.;337
:no.:.;490
1:034850

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA — LUCROS E PERDAS— DE 1 DE JURO
Debito
Par diversos lançansont is
Juro; do eneprostineo 0.11 obriga-

3•341:776:M1
2.781:143S770
300:000s000
20:6003000
48:8533520
285:4803484
102:4~02
7:0003000
0:3803000

Dividendos—Polo 17° do 8$ par
acão

Po...contagem s/ dividendo —5 0/,
Imposto s/ dividendo-2 1/2 o/
Fundo do amortização do omprestimo em obrigações
Fundo do resarva espacial
6.901:6723830

3493011
46:9003000
15:2G3187
02:4663707
22:0203223
1:4443303
66:0973320
51:8403230

.60:000$000
100:0003000

Saldo para o semestre seguinte

80:000$000
..

455:575$300
183:4943082
164:032$217
20:9573570
6:2423115
100:2003320

OMI•ffl••••n••n••••••

liii

"
290:9313353r .

180:0003000
9:000:3000
4:500$000
353:500$00Ct
40:9773?R5
061:428$034

..n••n••nnn

I 1 • I De MI. 1

1.429:CO3330::
40:9773335

51:0243904

Activo

Caixa—Dinheiro em cofre
Caixa da fabrica--idorn
Banco do Commorcio — Deposito
Pin Cie

80.0j3030,

183:963:;003
686:4000
4:590.03
1:200100
242:290•450

ções
...
430:0403910 Juros
Doseontos
487:005$880 Conservação o reparação da flbrica
Rio de Janeiro, 30 do junho do 1004.—Domingos de Carvalho, Conservação o reparaçã) das
si guafda-livros.
casa'....
Estampilhas do imposto de con•
sumo
RESUMO DO BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEUDRO DE 1001
Do spezas genes

Titelos caucionados
Amortização do emprestimo ema
obrigações
Manufactura—Stock
:Algodão ein fabrico—Existencias
'.Almoxarifado—Existoncias„

770:030100.

31o2; DEZEUDRO DE 10j4

Saldo do semestre anterior
Manufactura.
Rendas das propriedades
Custeio do vehiculos e animas
Diferença de cambio
Quantia julgada perdida

•

5.900:000,3000

Rio do JATI mro. 31 do dezelibeo de 1004.— Antonio Gomes Vieira
Castro, direetw-preá iente.— Domingos de Carvalho, guarda-livros«

Crena

•

1.400:0003000

8.220:38,33305.

08: 804,-;$032
----487:605$880

Edificio da fabrica e annexos
Machinisnaos
' l'orranos
Casa da adminstração
Casas para os metros
Casas para os operarlos
Ikpwitos para agua
Whiculos o animaes
140V019 e utensilios...

4.500:00k000

6:7503000

5 0/,,

•Imposto sobre dividondos —
2 1/2 0/0

21:4493102

Passivo

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS DE 1 DE JANEIRO Fundo de reserva
A $0 DE JUNUO DE 1901
Fundo do deterioramento

2:7973082

2:0913060
11:4223223

101:2203128
------------8.220:8803305

b3lIturas)

Por lançamentos diversos..
Jura do emprestimo em obrigações

2843370
29.3100

Diversos devedores

Rio do Ja.noiro, 30 do junho de 1904.—Antonio Gomes Vieira de Capital-22.500 acções do 200$000
Castro, director-prosideate.—"omingos de Carvalho, guarda-livras. Ea-uprestiano em obrigações (de-

Debito

7:6223050

Credito

120:0003000 Saldo do semestre ante:ior
Manufactura?
Rendas das propriedades.
803:1323390 Custeis do robieulos
Diferença do cambio

563:4843215
26::::1848
1:159,023
1: '- 850

68:80102
592:624$933

N11n•nn•n•nn••••11.

601:4283968
193:4063005

Rio de Janeiro, 31 do dezembro do 1901.—Domingos de Cone

valho, guarda-livros.
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'4Doncapsualaia, de Seguros 31o...
WithalOS ()Terrestres (D./Lerem-1o)
Belatorlo que vae ser apresentado em assemblda geral de accionistas a realizar-se

em 27 de março de 1905

rAnncEaDO CoNWELuoriseAz
Srs. accionista:— Tendo examinado a e3.
cripturação da Companhia «Mercado», no
cumprimento do suas attribuiçlles, o conslho
Meai abaixo assignado vem apresentar-vos
o seu parecer.
Verificada a procedenda do todas as contas
e encontradas exactas as versas campomentos do activo e passivo, conformo balanço
encerrado no penedo 'social de 1904, o conselho fiscal tom a satis:fação do patentear-vos
a, maneira cuidadosa o a irreprehensivel
'clareza que se notam na escripturaçã.e em
geral, denotando a sua criteriosa organização.
A despeito da concurrencia principalmonto
exercida pelas agencias do companhias estrangeiras, que eido gozando em o nosso
meio commercial do uni rogimen do excepção donde lhes ativem indiscutiveis vantagens, redundando em verdadeiro ra
pollo,— odioso, impatriotico o inconstitucional—o anuo de 1904 foi o mais abundante
em negacios para a Companhia allercuri».
03 seguintes algarismos demonstram bom
O n.assa asserto.
1902
•
518:60~4
• Receita de premo....
5
89.847:85%380
Valor segurado

Março — 1905 147.1

1903 :
A conta de bonus aos accionistas acha-sd
representada pela quantia sie 31:434101, : •
826:3484285 A vantajosa posição que as acçiies
Receita de prantos..
Valor segurado
63 companhia toem sustentado no mercado, os.
132.453:5G:49
1904:
dividendos do 15 04 distribuidos o quojã
representam
42 0/0 do capital realizado
Receita de presnios.. .. 1.025:942595 pelos Srs. accionistas,
• indicando que
Valor segurado
210.162:039$374 não temos necessidadeestão
nem devemos tocar
naquela conta, que, quanto mais reforçada,
maiores seno as garantias olforeciTão assignalado desenvolvimento em 1904, quanto
corto, acarretaria bem maior somma 'de das ao capital.
riscos e assim teve a companhia do fazer
Aliás, em uma empraza desta natureza,
face a sinistros na respeitavel somma de as reservas do capitaes nunca são dema789:301$048 reduzida á do 586:704534, de- siadas,— ela: asseguram os creditos
vido aosreseguros recebidos na importancia instituição o rocem mondam o oriterio do
de 202:594514, em boa hora effectua dos pela seus administradóres.
directoria, como medida do prudenela e zelo
—
•
pelos interossos sociaes, o que muito recomA mudança da séde social ohetlee,eu a uma
monda o seu eritorio administrativo.
• medida de ordem administrativa do mais
alcance pratico e economico, e realizaDesempenhando-se galhardamente dos seus alto
da como foi, resguardados os interesses da
respoltaveis encargos, distribuiu a com- compa.hia,
o conselho fiscal, que foi ouvida
panhia dividendos na razão de 15 O/0 sobro sobre o assumpto,
deu o seu assentimento.
o capital realizado, tendo entregue á Asso—
ciação do: Empregados do Commercio do
Do exposto, Sr:. accionistas, podemos eon-s
Rio do Janeiro a semma do 14:806$520—bo- eitiir
que a companhia aMercusio» d uma
nus, do accôrdo com o § 20 do art. 11. As empraza
feita. Gozando de indiscutivel coademais rubricas desto artigo, §33° e 40 fo- coito, tendo-se
do uni modo ser.
ram contempladas com as seguintes quotas prehendente emimposto
nosso meio commercia/,
9:729$890 tão Wilitante posição, estamas certos, contiPorcentagem á directoria
Intogralização de aciies
.. 10: 084700 nuasá a ser mantida sem discrepancia, ton.
10: 0845790 do-se sempre em vista as normas do bem
Boims aos accionistas
28:359$293 entendida economia, como Suba kausassaFundo de reserva
de prosperidade.
Verificou o conselho fiscal que a directoria savel
O conselho fiscal tem a honra de proparabriu mão da sua quota de porcentagem vos
a approvação das tontas da digna dirotativa ao segundo semestre, levando di- rectoria.
rectamente toda a parcela liquida de
8:1804712, que seria diatribuida do accfirdo
Rio do Janeiro, 20 de março do 1003.com 03 §§ 3° O 4°, á conta de funde do re- C. Marcondes da Luz—P.
Pedi) Castra—,
serva. •
Antonio Camilo Mottrito.

nALANço Eli 30 DE sumo DE 1004
Activo

Acionistas, (nitradas a realizar
Caução da directoria
Dospazas de instalação
113vois o utonsilios
Apolee: gerae3 da divida publica
Hypor,hocas
Impressos, valor dos existentes
Juros a receber
Contracto do arrendamento do predio á rua do
*
Hospicio n. 10
Avaria grossa, a liquidar
Placas, valor das exis,entss
Imposto s/ placas
Ilannibal Porto
..
Moveis o utonsilios da agencia cai Portugal
A. B. Nogueira, agente emPernambuco
Arsenio Forte:, agente em Alagoas
Caixa, salda existonto em moda corrente
Inspoctoria do seguros
Rodolpho M. Guimarães, agente em Santos
'Propaganda
•Companhia Liosal Americano, cmta, comenta
Impostos
Sá Pereira & Bastos, agonies na Bahia
Descentos
Companhia Geral de Seguros
J. J. Dias, agente no Rio Grande do Sul
Apolees ernittidas, premios a souber
Lottras a receber
:Seguros a recebo'
Apolices, valor das impressas existentes
Tameirão Mandos & Silva, agontes em S. Paulo
Divorsas contai

1.500:000000
30:00*00
13:4258330
15:8938580
200:091000
26:500..000
5:41t045
11:671 200
25:217 180
3:51 410
9:21 850
10.844$175
9:535$410
3:785$480
10:660762
5608810
3:157s218
1:250000
49,30
21:5588169
1:487006
0:5208070
•43100
3:336070
7:830010
4:717$505
5:081-206
254:5823810
930050
2:5008000
8:76200
232:603035

Sinistros a verificar
Integralizaçã,o do acções
Baniu a accionista:
Fundo de reserva
Porcontagons a pagar
Assaciação E. C. do Rio do Janeiro
Companhia Equitativa
Companhia Varegietae
10 dividoads, não reclamado
20 dito, idem
30 dito, idarn
40 dito, idem
50 dito, a distribuir
Diversas contas

7:140;4000

51:43G$401
51: 4:36$401
102:872006
2:82Wi.a.

..

10.000$020
424340
1: 152$612
4285925:
974)00*
/ :3504:000.
2:707:000
37:5~00
142:254300
2.442:573$150

Somma

Rio de Janeiro, 30 do junho de 1901.—Joaquina Vuaas da Rocha,
director.—ffenrsque Pinto da Gama, guarda-livros.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PEaDAS EM
DE 1934

30 DE JUNII0

Remita

Promios do segu aos terrestre:
Premias de seguras mariti nus
Premies do seguros ds c1,3005
Promios de seguros pastam
Juros e descontos
Apolees impressas
Diversas contas

Sal :337A989

179:075:$124
91:403a080
:5124020
18:24095
9: 21009
6:99113932

2.442:573$150

Somma
Passivo

Capital, valor nominal do 20.000 acçries
.Acções caucionadas

2.000:000100
30:000j000

Somma

586: 893:::210
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Despesa
Sinistros terrestres, por saldo
Idem maritimos, idem
Hónorarlos da directoria o conselho, idem
Honorarios de advocacia, idem
Alugueis, idem
Ordenados, idem
Despozas goram, idem
Apolices archivadas, idem
• Despezas de installação, por abatimento
Moveis e utenailios, idem
Impressos, idem
Contracto de arrendamento do predio, á rua do
Ho:spicio n. 16, idem
Placas, idem
Inspectoria de seguros, idem
Propaganda, idem
Impostos, idem
Resoguros, idem
Porcentagem, idem
Descontos, idem
•
Louras a recebar, idem
Associação dos E. C. Rio do Janeiro—Distribuição
do lucra liquido
Porcentagem á directoria—Idem idem
5° dividendo—Idem idem
Integralização de acções—Idem
Bonus a accionistas—Idem idem
Fundo de reseeva—Idem idem
Soturna

Passivo

277:93 "25 Capital, valo nominal de .20.000 acçõeg .... ........
• 05327%314 Acções caucionadas
19:804000 Introgralização de acç5es
3:000000 Bónus a accionistas
1:200000 Fundo do reserva
25.2084303 Associação E. C. do Rio do Janeiro
16:321062 Mala Sob:inhos & Comp., agentes na Maranhão
Comp
•
3:4108296 Wind
273088 Impostos a pagar, polo 60 dividendo
1°
dividendo,
não
reclamado
324%360
. •
2:324410 20 dito, idem
30 dito, idem
4
0
dito,
idom
1:364330
2333 50 dito, idem
1:250$003 6° dito a distribuir
2:395A50 Diversas contas

• ,

Relatorio para ser apkWentad0 á assemalea
geral dos Srs. acoionistas, convocado, para
27 de março de 1905
Senhores accionistas—A directora cumpre
o determinado no § 3 0 do art. 11 dos noasos
estatutos, apresentando-vos 03 balanços telativo3 aos dois semestres do asno do 1904 o
o parecer do digno consollto fiscal.

I

•

i• • Ne... . n

• n•

5:28N190
2.683,k155
5:017;2:0

937tii00
312750
754000.
830,.S625
1:27.W03
3:62sMes
37:5000,0T
359:13e:033

0:729A600
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ou LUCROS E PERDAS EM 31 DE
9:729,,;890
DEZEMBRO DE 1004 ,
37.5~00
Receita
10:0M790
10:08,W90 Peamies de seguros terrestres
265:209,t40.
..
20:16%581 Promios de seguros ~Limos..
134:09~18

Promios do sag tiros de cascos

586:899400 Pretnio3 de seguros postaes

Diversas contas

-------------2.661:320$958

Companh ia do rincão o Tecidos Allittnça.

2.000:004000
30;004000
51:4308401
51:434401
111:002$518

5:520063
Somma
2.661:320$958
28: 000i722
32:099p56
8:336060
Rio do Janeiro. 31 de doze nbro de PM—Joaquim Nanes (1.1
120050 Rocha, director.—Henrique Pinto da Gama, guasda-livros.

Rio de Jan tiro, 30 do junho de 1904.—.Tooquim Nonas da fax"
direetor.—Henrique Pinto da Gama. guarda-livros.
-Baistosço EM 31 DE DEZEMBRO DE 1004
Adiro
1.500:0~00
Accionistas, entradas a realizar
30:030/4009
Caução da directoria
13./50A820
Dospezas do installação
49:10~0
Moveis e utensilio3
203:000:,:g000
Apolice3 geram da divida publica
26:500:;',O00
Bypothecas
7:758i4237
Impressos, valor dos existentes
6:4216'200
Juros a receber
Gontracto de arrendamento do pre.dio á rua do Hos•
26:036;3277
picio n. 16
6:3~40
Avaria grossa, a liquidar
8:98309
Placas, valor das cais tontos
10:814A175
Imposto e/ placas
4~333
•
Franklin H. Dutea, agente no Amazonas
3:709;070
Moveis o utensillos da agencia em Portugal
4:090,;000
Impostos
Contracto do arrendamento do Predio á rua Pri43:556.A10
meiro de Março n. 41
280: S0707
Latiras a receber
5~10
Torneia°, Mandas & Silva, agentes em S. Paulo
Rodolpho M. Guimarães, agente em Santos
23:811P77
A. B. Nogueira, agente em Pernambuco
U000
Estampilhas
13:91777G
M. Martins & Comp., agentes em Portugal
26:19U587
Caixa, saldo existente em mo:tda corrente
2:20'4140
Apolicos emittidas, premios a recebe..
1:18W30
Arsenio Fortes, agente em Alagoas
1:701A600
Sá Pereira & Bastos, agentes na Bahia
362:843W-1
Diversas contas
Sofffila

Irarço -••• W05

72:715900

1:478$966
31:234300
501:73%482.

Sinis i.so3 terrestres, por sallo p. esPe
“1
.-.
Idem maritimos, idem
.
Main poetaes, idom
•
Donororios da directoria e conselho, idem.
Inspeciona de, seguros, idem....
•
Ordenados, idem
•
Honorasio3 de advocacia, idem
•
Alugueis, idom
Abatimonto de taxa, idem. ....
Despoza3 gemes, islms
•
Apolicos areitivadas, idem
;ruem e doscantos. Mon'
Diversas contas, idem
Despoza; da insiallasSão, por abatimonto
•
Moveis e utervilios, ideia
Impross is, Mono
.
Placas, idem
Movois o utensilio 3 da agencia em Portugal ident
Imposto3, id nu
Contracto do arrendamento do psedio á rua Primoiro de Março u. 41, idem
Resoottros, idom
Daacontos. idem
Propaganda, idem ..
•
Psrcentagens, idem
04 divisiendo — Distribuição do lucro liquido
Ass .ciação E. C. Ri ) de Janoiro—Idem Mem
Fuado de reserva—Idem idem

IN : 1e5
f0 I
137: 190,s74 1
2:082900
19:800:Soft9
1:250so00
28:2?9so9O
3.
00restoo
le:: 1s11):-.eilbs7)til
71:.;:s;
ra '?;41
12 : 2.(
68;8%;:litt
1 : OteeatIO
3:3e4SeS6•
• 230s:150,
75:4719

16:5S1O994

888:::9S0
SS.,
3:742')1)
5 : S5O,s7 I O
39:170.o309
37.500.4m

5:0760,20
8:180:-.:712
-------

504 :7384$.3
----Rio de Janniro, 31 de dezembro de 1901. — Joaquim Nunes da
Rocha, director. Ren y toao Pinto da Gama, guarda-livros.

Sittoosso
O armo findo nrto foi tão propicio á nossa
companhia Como os dois antoriores, deválo
ainda as consequenclas das soccas do noto o
aos preços elevados do algodão em rama no
primeiro somestee, forçando-nos então, a
pequeno augmento do preços dos nosaos produetos, retrahindo por isso as encommendas;
entretanto, o segundo semestre melhorou e
pelos balanços e nnexos avaliareis que pernianCeau as condis:5es prosperas da companhia, isso devido aos nossas bons freguezos e
amigos, aos quaos hypothecamoa tJdo reconhecimento.

Directoria
Co:no é de V0333 conhecimento ficou esta
companhia privada doa bons serviços do
nosso muito prosod ainig ) o dedicado coropanhairo Sr. William flector que, devido
ao seu pes ctrio ovad ) de atido, resign
eia 23 dejunho o cargo de director, em ba e-condo para o $ou paiz em 30d mona, mos.
Por cota retomei:sachámos aza to proporVos a reducção doa mombrm da diroctori 1 o
para Lao vos rounim os om assembléa goral
extraordinasia do 24 de novembro, mu que
essa proposta e a de re d acção de saei'sti 0)rani unanimemente as:coitas, senda uivo..
vasto a reiksouta dos n.add4

te-rç'a-teira
Estatutos
cuja impreasão foi feita e os sons folhetos
•
distribuidos.
Pessoal
E' a.gradavel á directoria aqui consignar a
corrocção de todo o povoai do nossa companhia, tanto oparario, mostro o contra-mestras, sob a superintendendo do nosso geronto Sr. Raul Salgado Z mha, dedicado auxiliar do nosso presidenta o administrador das
fabricas corno o do armazoin o escriptorio,
concorrendo todos para o bom pé em que se
acha a nossa companhia.
E' assim dividido o pessoal applicado
nossas fabricas:
750
Homens
468
Mulheres
259
•
3/oninos
160
Meninas

Posição financeira
Notareis quo o balanço do 31 do dezembro
tem o activo reduzido do 1.000 contos nos
valores das diversas propriedades da companhia, reduccii o relativa á, do capital, na
seguiu to proporção, quo:teve plena approvação do digno consolho fiscal:
o
§ § o o o
ea
ca
.v-,.
:Concluo2o
..a.
co
-1.
C> Cz
O
C) CO
k
Pensando a directoria ter neste relatorio,
i.
!
c)
:3' 6
1. .: 6 : cl 8
apresentado todas as informaçÕea sobre o
co
i, ao
....
2 2"
C?n
todo da nossa companhia, fica, entretanto,'
ao vosso dispor para qualquer esclarecimento .
que d3sejardos. •
A A A A A A A
Rio do Janeiro, 25 do fevereiro de 1905.—
Joaquim Carvalho de Oliveira e 3ilva.—Alfrèclo
A A A A A A A
Loureiro :Ferreira Chaves.

a.

e

A A A A A A A

1.637

Prodetc‘ão

§

Foi a seguinte:
'Primeira fabrica

1* somestre
20•

1.082.105,m
1.781.478,14 3.703.643,m

lo

Êã

8 12:

8

ri
CF>

tn

0.4

Fabrica nova

I* sem Is Sre
20

Março -- 1905 141V",
•
Para o logar vago do conselho foi convidado o Sr. Vicente Duarte Coelho Cabral,
digno membro supplente que acceitou o
cargo.
Em obedioncia ao art. .18 de nossos estatutos deveis eleger novo conselho tiscal,cumprindo á directoria man ifestar-se agradecida'
ao actual polo sou valioso coucu.so e apoio.

DIARTO-OtiÉfdrÁL

4.417.703,m
4.418.532.'4 8.836.323,01
12.599.008.'4

••n•••nn111

a
"ã.
.4;
cri

o

PAREM?, DO CONSELHO F/SCAL
-

Srs. accionistas— Conforme determina e,
lo do art. 19(103 1103303 estatutos, o conselho fiscal tendo examinado a eseripturação
e titulo; da companhia, encontrou tudo na
melhor ordem o do perfeito accfirdo com os
ba'anços que vos 83..o apresentados pela'
digna directoria.
Co:no, d da vosso conhecimento 0 nosso
pro gialo amigo Sr. William Ileckr, resignou
eoi :10 do junho ultimo o cargo de director
que, com o maior zelo o competencia exercia desde& fundação da companhia. * •
Sentidamento deixamos aqui csinsignad3a
os passameatos dos nossos bons amigos o
companheiros, Srs. Antonio 1/enriques de
Paiva Pitta e Manoel Mostos do Souza Souto
aquele supplento e este membro deste coa-.
solho.
Na farina dos estatntos foi o Iogar vago
proenchido pelo supplente Se.Vicente Duarte
Coelho Cabral, que aasigna o presente.
Apezar das divorsas causas. que reduziram
os negocio; da companhia no anno findo,
como claramente expõe a digna directoria
no SM rolatorio, a sua sittiaço financeira
cção de 1.000:000$
contimia prospera e a rodu
nas differen tos verbas do activo, teve todo o
nosso apoio na proporção apresentada pela
digna directoria, que, como sempre, emitinda solicita no desempenho do seu mandato. Concluindo, d o conselho fiscal de parecer : Q113 sejam approvadas as contas e
actos da directoria n3 anno de 1004.
Rb de Janeiro, 11 de março de 1903.—
Antonio Jotto Alves da Cunha e Silva.—Ch,arles,
lItie.—Vicente Duarte Coelho Cabral.

Vendas
Foram um pouca ~noras que as da mino
ant.:dar, pelas razões já expostas.
Imposto de consumo
Para este impo4to concorremos com a
no uma d 209:79-4600, sendo:
to
82:285$180
10 amestra
co
o
127:500$420
2
0
----------c>
es
a2
209:794000
eS
Conservação
Continuam perfeitamente conservadas as
Conselho
fiscal
nossas fabricas, machinismos, depeodencias
e casas do operarios, sendo que po: esta • Com profundo pesar a directoria assiverba augmen :,:last os as propriedades da c nn- gasta
os falecimentos de seus prosados
po.nida, do mais uma boa casa.
amigos os Srs. Antonio Henriquea de Paiva
Pitta, em 9 do janeiro doto anuo e COMI Oil
Agua
•
r Manoel Mattos do Souza Souto, em 16
Sempre prooccupada a directoria com. o dado
do furei-oiro tambom deste anno,
abastecimento de agua ás nossas ilibricas, digno
supplonto do consolho, e este, digao
contractou com uma respeitarei firma do
do moem ) consola:). A ambos a diLondres, por empreitado., a perfuração da membro
rendeu as homenagens devidas e
mais um poço, cujos trabalhos já estão rectoria
testemunhou
a sua saudado.
principiados.
13ALANÇO D. COMPANHIA DE FIAÇXO ' E TECIDOS ALLIANÇA EM 30 DE Materlas para engommagem
6:798000
Idom
JUNHO DE 1904
2:877$260
Materlas oleosas — Idem
Activo
5:178$750
Combustivel — Carvão existente
Estampiconsumo
imposta
de
4.741:164320
Dl 1 lidos
3:308$120 1.686:7513030
lhas existentes
4,657:648030
Machi nismos o utensil los. Terrenos do propriedade da com40 : 331:920
Caixa—Dinheiro em cofre
836:396$830
panhia
00:00 *0,
Acções
caucionadas
607:164990
Casaa para op warios
7 :204I60
Alugueis a receber
280:030000
Casas do madeira para oporarios
5:2l8060
Poquenos devedores
75:000,4000
Casa para o gerente
12:77 92
Titulos do Governo
Propriedade da travessa Cruz
1 .082:074080,
Diversos devedores
130:000 00
Lima
6:89220 11.334:264300
Moveis do escriptorio ....... • „..,
14,228:621$962.o
•
Passivo
Manufacturas — Pelas existentes 1.482:069210
Capital
—Em
30
do
junho
de
1903.
10
.000
:000$000
Algodão em rama—Pelo existente
90:750$850
Deduz-se Importando do 5.000
Tinturaria o branqueamento —
acções, ao par, adquiridas em
95:761060
• Maiorias existentes
julho de 1903 pela companhia,
C

C>

—

'14'VS Ten4-teirs 28..

DIÁRIO OPPIOIAL

•
Manufacturas-Polas existentes..
Algodão em rama-Polo existente
9.000:0004)00 Tinturaria e branqueamento-Ma00:000$000
terias existontes
Matorias para engommagern
Mem
Matarias olotisas-Idem
3.853:933$502 Combustive!-Canlio existente
Imposto de consumo - Es ampilhas existentes

conforme deliberação da asseMSléa geral extraordinaria de 23
de junho do 1903,
1.000:000$000
Canção da directoria •
!Fundo de reserva
280:905$381
1.533:610$375
¡Fundo de de1.erioração
1.039:417N746
;Lucros suspensss
1.000:000000
'.Capital amortizado
Itniortização de obrigaçiies ao por-.
stador -Sorteadas e não rasga). ladas
600000
¡Peias a pagar - Pelas do corrente mez
152:0:080
(Dividendos- Polo 370 dividendo
* * correspondente ao semestre findo
450 : oawwo
por acção
.
I s , roje a 10$000
1:724$000
451:721$000
Saldo anterior a pagar.
----710:312$580
vtorsos credores
M
14.228:621$962
.
--- •
S. E. ou O.- Rio do Janeiro, no de junho do 1904.- Manoel
;Mia, gnarda-li vros.-Joaquim C. de Oliveira o Sifea - Alfredo Loa..‘reiro nrreira Chaves, directores.
BALANÇO DA COMPANHIA DE FIAÇXO E TECIDOS AIJJAInA, EM 31
DE DEZEMBRO DE 1904
•

Adiro

4.500:000*000
Sdificios.. ..
4.458:000$000
itiodeltinismos o utensilios
lyereenos do propriedade da eomd, panhia .
520.004010
'Casas para operados
500:000$000
,Casas do madeira pára opera200 00~0
- rios
70:000$000
!Casa para o gerente
!Propriedade da travessa Cruz
• Lima
80:000$000
0:201$300
poveis do eseriptorio

.ANNUNCIOS
• Companhia. Taitho-Typo- graphia
•
• Mo convidados os Srs.accionistas para, no
' dia 5 do abril proximo, ás 3 horas da tarde,
'reunirem-sena sédo social á rua do Lavradio
In. 55, em assemblea geral extranslinaria,
.'ria qual se terá de tratar da reforma do estatutos e, no ca o do ser approvada,proceder-so
eleiçao do director-secretario, sondo indispensave/ para deliberar o comparecimento
*tio accionistas que representem pelo monos
dous terços do capital social, na fôrma do
art. 26 dos estatutos.
Os Srs. accionistas do acções ao portador
deverão depasital-as na thasouraria da companhia çoin antecedencia de tres dias.
Rio de Janeiro, 27 do março ds 1905.'Mo de Andrade, presidente.

I

1

1

II I 1111111 I

I il

11111111

1.316.281~
230:432950
80:385$990
4:092$R80
3:388A700
7:957$170
6:703$200 1.649:812$540

em cofre
Acções eaticionadas
Alugueis a re.:40.
Peqiumos devedor,,s;
Titulo,: (10 govorno
Diversos devedores-Conformo o Razão

79:819A35h
60:000~0

CAISIt-Dinheiro

:277M80
7:621$200
12:77102
1.553:329$970
13.704:934902

Passivo

Capitar - Valor do 45..000 acções
do 200$ cada uma
0.00.0:004000
Caução da directoria
' 60:000$000
Fundo de reserva
319:383$171
Fundo de deterioração
1.417:013$075
Lucros suspensos
1. 091:083$216 2.861:370$162
a pagar - Pelas do corrente mez
Dividendos - Polo 380 dividendo
correspondente ao seniestro findo ba.,e, á razão dé 12$ por
acção
Salda anterior a pagar.
Férias

140:894900

540:000:4000
1:328$000

541:324000

D i versos credores - Coe formo o
Razão

10.334.201$300

• 1.095:324570
----13.704:931$9.72
S. E ou O. - Rio do Janeiro, 31 de dezembro do 1901. - Alanoet
Maia, guaela-liv;08 ,-feerfulai .de Oliveira e Silva.- Alfredo Loureiro Ferreira Chaves, directores.

Companhia 1'...,itlxo-'rypo-

4ia.iti

i.

Tendo do se reunir em 29 de abril proximo futueo a assembléa goeal ordinaria, ficam á disposição dos Sr.. accionistas,na sedo
da companhia á rua do Lavradio e. 55. Os
douumentoe a que se refen o art. 147 do
regulamento constante do decreto n. 431, de
4 do julho do 1891.
Ficam suspensas as trataste encias de
acOes até realizar-se a assembléa geral ordinaria, nesta data c mvac acta.
Rio do Janeiro, 27 de maio do 1903.- Joao
de Andrade, pra áctonio.
Emproza nrazileira
Naveg•ação Freitas

Devendo realizar-sa no dia 15 do proximo
mez do abril a as.sembléa gemi ordinaria
desta omproza, ficam á disposição dos Srs.
accionistas, no escriptorio, á rua General
Camara ri. 2, sobra" Os documentos a que
se refiro o art. 147 da lei das sociedades
Companhia I.ditho-Typos
anonymas.
graphia,
• Rio de Janeiro, 16 do mar de 1003.São convidados os Srs. accionistas para• sfs.- 1)', Pedro Lago, director-presidente,
(.
Issunirem em assembléa geral °Minaria no
'dia 29 de abril proximo faturo, ás 3 hoeaa datara° na séde da companhia, a. rua .do Ln«7
' Imprensa Nacional
vradio n.55,para tomarem conhocimento do
'rolatorio, balanço o contas do anno social.
Acham-se á voada na Thesouraria desta
'findo em 31 de dezomhro .ultimo ó elegerem repartição:
o novo conselho fiscal e sup.plentas,
Eleitoral, deOs Srs. accionistas por acções ao portador Reforma
creto
n.
1.269,
de 15 de novemi são convidados a deposital-as na thesouraria,
bro de 1904: reforma a legislana fórma dos estatutos desta companhia até . ção
eleitoral e dá outras provi'o dia 26 daquollo mez.
dencias
-; $500
Rio de Janeiro, 27 de' março do 1905.- Instrucções para o
• 4.
efotto de Andrade, presidonte.
alistamento
cio
•
•

• •

Março

toros na Republica,
decreto n. 5.391, de 12 do dezembro do 1901
$500
T.te fo rima .1 u (I leia ela
do abistricto rellOanti
-Lei n. 1.338, dó 9 delOneiro
(ie 1005 - Reorganiza a justiça
local do Distrieto Federal - o
Decreto n. 5.433, de 16 de janeiro de 1005- Manda observar as
dispo dçõei pravi,sorias para a
execução da lei. n. 1.338; de 9
de janeiro
4000
Marcas de fabrica o
de c412ilmerci4)- Lei numero 1.?36, do 24 (10 setembro
do 1904-Modifica o decreto numero 8.343, do 11 do outubro de
1887. Decreto n. 5.424, de 10 de
janeiro de 1905-Approva o regulamento para a execução da
lei n. 1.230, do 24 de setembro
de 1904. sobre marcas de fabrica e do commercio
4000
Orçamento da receita
e despeza para 100Z;
-Leis a?. 1.3E3 e 1.310, de 30
• e 31 do dezembro do 1004, que
orça a receita o fixa a despem da
Republica para o exercicio do
1905, e dá outras providencias..
4000
As minas do Etrazil o
• sua lecg•islaçõa, pelo Dr.
6$000
J. Pandiá Calogeras, 1 0 volume
InstrucçÕes para as
eleições fodera,es-Deereto n. 5.453, do 6 do fere$500
• reiro do 1905
As vendas superiores a 100$ toem o abatimento do 15°/.
.Rio .de Janeiro..--linVenes.Nacional I805

