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MIN

ANNO XLIV — 17* DK-REPUBLICA — N. 302
r-Será suspensa a distribuição do 4C Diario
Official x• no dia 31 de dezembro do corrente atino
a) aos que tiverem pago a assignatura
adeantadamente, na Capital Federal, ao
the5oure1ro da Impren ,a Nacional, e, nos
Estados, ás Delegacias Fiscaes do Thesouro
Federal e ás .A.lfandegas,e que não a tiverem
renovado atá essa data (art. 26 do Reg. de
14 de novembro de 1902) ;
4) aos funccionarios da União que autorizaram o desconto mensal de 18500 em
seus vencimentos e que não tiverem lixado
novo prazo para recebimento da folha
(art. 26, § 1 0 , do Reg. citado)
c) aos funccionarios publicos eutaduaes ou
municipaes que gosam do mesmo abatimento e que não tiveram pago adeantadamente nova assignatura (art. 26, § 2°, do
Reg. citado).
As communicações devem ser feitas ás repartições arrecadadoras e por estas transmittidas á Directoria da Imprensa Nacional.
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Derreto a. 5.810, que abre credito se Ministerio ota Induotrio, Viação e Obras

CAPITAL FEDERAL

SEXTA -FE/RA 29 DE DEZEMBRO DE .191

Ministerio da Fazenda—N. 41—Rio de ,
neiro, 28 de dezembro de 1906.
Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputado,
DECRETO N. 5.816-DE 26 DE DEZEMBRO DE 1905 —Tenho a honra de transmittir-vos, para
os fins convenientes, a inclusa mensagem
Abre ao Ministerio da Industria, Viação e do Sr. Presidente da 'Republica coneernents
Obras Publicas o credito de 50:000$ para ã resolução do Congresso Nacional que coas •
ser applicado á propaganda dos pro- cede a pensão aluiu' do 1:800S a D. The°
duetos agricolas, pastoris e minerais: que dera Alvares de Azevedo Macado Soares.
interessam ao Brazil
Sande e fraternidade. — Leopoldo do
O Presidente da Republica dos Estado° Bulhões.
Unido i do Brazil, usando da autorizaçãs
contida do n. XLII do art. 17 da lei n. 1.145,
Sr. Presidente do Senado Federal—Tend,
de 31 de dezembro de 1903, o revigorada no sido por mim sa.nccionada a resolução d.'
art. 15 da vigente 1e i orçamentaria, de- Congresso Nacional que autoriza a abercreta
tura do credito extraordinado de 52:6645;073,
Artigo unico. Fica aberto ao Ministcrio ouro, o 712:574100. papel, para occurrer
da In tustria, Viação O Obra.; Publicas o pagamento de dividas de exerdcios findos
credito do 50:000$ para ser app:icado a pro- cabe-me restituir-vos dons dos autographa
paganda dos productas agricola,s, pastoris e que acompanharam a vossa meus:igen
minerae.s que interessam ao Brazil, durante n. 93, de 12 do corrente.
o corrente anuo.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro do 19,5
Rio de Janeira, 26 de dezembro de 1005,
17° da Republica.
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

fin PODER EXECUTIVO

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVEE.

1.4ure Seeeriano

DECRETO N. 5.817-DE 26 DE DEZEMBRO DE 1905
Publicas.
Abre ao Ministerio da Industria, Viação e
Mensagens.
Obras Publicas o credito de 500:000$
blinisterio da Justiça e Negocios Interiores
para .oceorrer ás despezas com as obras
—Decretos de 22e 23 do corrente.
do alargamento da bitola da Estrada do
Blinisterio da Marinha — Decretos do 23
Ferro Central do Brasil no trecho de
do corrente.
Taubatá a S. Paulo
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas— Decretos de 28 do corrente.
O Presidente da Republica dos Estados
RIERRTARIAS DR ESTADO:
Unidos do Brazil, usando da autorização conalinisterio da Justiça e Negocios Interiores tida no n. XX, do art. 17 da lei n. 1.145,
—Expediente das Directorias do Interior, de 31 do dezembro de 1903, e revigorada no
e Geral de Saude Publica.
art. 15 da lei n. 1.316, de 31 de dezembro
hfinisterio da Fazenda—Requerimentos des- de 1904, decreta
pachados— Expediente da Directoria do
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da
Expediente do Thesouro Federal— Rece- Industria, Viação e Obras Publicas o credito
bedoria do Rio de Janeiro—Demonstração de 590:000$, para ser applicado ás obras do
da renda arrecadada pela Alfandega do alargamento da bitola da Estrada de Ferro
Ceará em novembro ultimo— Demonstra- Central do liatzil no trecho do Tauhate a
ção das rendas arrecadadas pelas Al- S. Paulo.
fandegas da União no mez de outubro de
Rio de Janeiro, 26 do dezembro de 1903,
1CO5.
17° da Repab11:a.
Miniaterio da Marinha — Expediente e reFRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.
querimento despachado.
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Lauf o Severiano Miiller.
Publicas -.- Expediente das Directorias
Geraes da Contabilidade, da Industria e
de Obras e Viação—Directoria Geral dos
MENSAGENS
Correios.
Sr.
Presidente
da Camara. dos Deputados
DIARIO DOS TatsuNASS.
—Havendo sanceionado a resolução do ConNoTictsaio.
gresso Nacional que concede a pensão analancAs REGISTRADAS.
anal de 1:8003 a D. Thealora. Alvares do
RENDAS PUELICAS — Rend ime n to da Alfandega,
da Recebedoria do Rio de Janeiro e da Azevedo Macedo Soares, viuva do ex-juiz do
Supremo Tribunal Federal Antonio Joaquim
de Minas Geraes.
de Macedo Saares, cabe-me restituir-vos
EDITAES E AVISOS.
deus dos autographos que acompanharam a
PARTE EOBUERCIAL.
vossa mensagem do 4 do corrente mez.
SOCIEDADES ANONYMAS — Balanço da Societá
ILlo-Americana.
Rio de Janeira, 11 do dezembro de 1905.
PATENTES DE INVENÇÃO.
FRANCISCO p Pat'LA P.C-1”418 1.1 ES ALVES.
Az" uNe/09.

Ministerio da Fazenda—N. 41 — Rio de
aneiro. 28 de dezembro de 1905.
Sr. 1 0 Secretario do Senado FederalTenho a honra do transmittir-vos, p Ira os
fins convenientes, a inclusa m .insag,ein do
Sr. Presidente da Republica concernente 5.
resolução do Congress3 Nacional que auto
rua a abertura do crelito extraordinario lio
52:664173, ouro, e 712:572$100, papel, para
°ocorrer ao pagamento de dividas de exercidos findos.
Saude e fraternidade. — Leopoldo de Da.
lhões.
•n••••n

Sr. Pre ideate da Camara dos Deputados
—Tendo sido por mim sanecionada a re40lução do Congresso NaGional que con . edo a
pensão de 30$ mánsaes ao 2° sargento-ajudante graduado Pompilio Dantas Bacelar.
cabe-me restituir-vos deus dos autograpbos
que acompanharam a vossa mensagem do
4 do corrente mez.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 190N
FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES.

alinisterio da Fazenda—N. 45—Rio do Janeiro, 23 de dezembro de 1905.
Sr. 1° Secratario da Camara dos Deputados—Tenho a honra de transmittir-vos,
para os fins convenientes, a inclusa mensagem do Sr. Presidente da Repub:ica concernente á resolução do Congresso Nacional
que concede a pensão de 30$ men-aes ao
20 sargento-ajudante graduado Pompilio Dan.
tas
iitmla
Satule ç fraternidade.—Uopoldo dek
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—Foi graduado no posto do 2° tenente o
guarda-marinha confirmado Amorico Saltes
de Carvalho e reformado no mesmo posto o
sub-ajudante maciiinista sargento .ajudante
José Maria Corra do Viveiros, percebendo a
Por decreto de 22 do corrente, foram no- terça parto do re!,pectivo soldo, visto contar
101eados para a guarda nacional: (.)
sota annos, onze nines e dezoito dias de serviço e se achar lavando para o serviço.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
—Foi nomeado o capito.-tenente Narciso
Comarca de Nitheroy
do Prado Carvalho,substitino da 1 3 secW do
curso de marinha da Escola Naval, para ex1730 batalhão de infantaria
Estado-maior—Tenente-secretario, José de ercer o loga,r de lente cathedratico da 3 a cadeira, 3° afino, do re:brido curso.
Castro Botelho.
I a companhia—Tenente, o alferes Alfredo
Antonio Gloria Junior;
Alferes, o sargento - ajudante Theodoro Ministerio da Industria,Viação e
.Ferreira da Silva.
Obras Publicq,
3a companhia—Capitão, o tenente João Antonio Pereira;
Par decretos de 28 do corre te, foram
Tenente, Edmundo Macedo;
Alferes, o sargento quartel-mestre José ap .senta'los
Narciso da Silva e o 1 0 sargento Castão FerO engeahelro Arthur Pedreira
reira.
Franco, no cargo de cliee da commi,sào d3
4a companhia—Alferes, o 2 0 sargento Syl- melhoramento do porto da Parallyba.;
TIO Eduardo da Silva.
Desiderio Pinta Machn.lo, na lo !ar do car—Por outros de 23 do corrente
teiro do I a classe da Administração dos CorFoi exonerado Thomaz Lisboa do logar de reios do District° Federal.
30 supplento do substituto do juiz federal
no municipie de Vera Cruz, na secção do
Rio Grande do Norte ;
SECRETARIAS DE ESTADO
Foram nomeados supplentes do substituto
do juiz federal;

Filnisterio da Justiça e Negocios
Interiores

SECÇÃO DO MARANIIXO

ittunicipio de Carolina
Segundo supplonte, Sandoval Ayres Maranhão.
SECÇÃO DO RIO GRANDEDO NORTE

.././imicipio de Vera Cruz
Terceiro supplente, Enéas Numeriano da
Rocha.
SECÇÃO DE MINAS GERAES

Municipio de S. Gonçalo de Sapucahy
Segundo supplente, João Mendes Ribeiro !
Terceiro supplente, capitão Francisco
; Em ilio Pereira.

Ministerio da Marinha
Por decretos de 27 do corrente, foram confirmados no posto de guarda-marinha os
guardas-marinhas dum:aos :
Sylvio dc Noronha.
Theobaldo Gonçals Pereira.
Silvino José do Carvadho Rocha Filho.
Aureo do Vadie Lins.
Arthur Lopes Rego.
Heitor Alves de Moura..
Alfredo de Miranda Roakrigues.
Oscar Pereira do Souza e • Almeida.
AMatiry Sa.dock de Freitas.
Frederico Monteiro de Bar.aos.
Alberto dos Santos,
Nelson Guillobel.
Fernando Wallace da Gama eochraneo
Annibal Brazilino Pereira do it,ago.
Alfonso Pereira de Camargo.
Henrique Alberto de Figaeiredo. Bahia.
Paulo da Costa Couto.
Braz Saldanha Monteiro de Barros.
Eduardo de Abre!1 Coutinho.
Washington Pery do Almeida.
Alvaro Coutinho Ferreira Pinto.
Aristides do Frias Coutinho.
Aristoteles Rogado de Oliveira.
Gontran Prezares.
Adalberto de Azevedo Rodrigues.
Reproduz-se por ter sido publicado
com incorrecção e omissão.
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levada á consignação que. na verba—.‘r.
chiro Publico—do actual exercidas° i1e.st:..3
a despem, de tal natureza;
O mesmo director, em reLren-da ao oMdc
do 16 do corrente mez, a des:rander a qu latia de 250$, cem a acquisição do um m
de que trata a propast annexa ao mencionado oficio, devendo a dita quantia
levada á cond gm tção quema verba—Ar:1i; vc
Publico—do actual exercicio, se de,t:na, a
despezas de tal natureza.
— Foram transmittidas ao 1 0 Secreto-rio
do Senado Federal as mensagens do Sr. Presidente da Republica, concerneates s res g lii0" e do Congro,ss3Na'iona/ que autoriza-a as
concessões do premio de viagem ao Dr. Garfield Augusto Perry de Almeida e de uni
anno de licença, com todos s ve::cimentos,
ao Dr. Anizio Cire'in les de Carvalho, lente
da Faculdade de Melicina da Bailia..
Recommendon-se ao de'e ;a lo fiscal do
Governo junto ao Gonmasio 5. !:3:3to do P.lo
de Janeiro providenC:n afim de que, no reoo hmeoto do mosnio l:IStit'It9, SjaTTI feas
as seguintes alterações:
Art. 5• 0 A saa reda Poão dove ser as,na
coacolitda: O armo lectivo começará a 15 de
março e sera encerrado a 15 de novembro;
ficando eliminada a sua seguetla part 3.
Art. 6. 0 O nu nero de horas de aulas par
semana, com re:atio ao 3° e 4° anus, deve
ser o fixado no art.
do regularnenta
Gjounaoio
Ministerio da Justiça e Negados Art. 9..3 Deve sor posoosto, por força, do
paragrapho 'mico d g art. :0 do cita lo
lam.3ntg, o seguinte: e do rna: .ço, sanlo os
Interiores
do te ultimo ns3z e tithsi vani'm t .3 de ai aa
Expediente de 22 dez3mbro de 1905
aos aluirmos de qne tr ita o art. 151, n;. 3 e
4, do Codigo de Ensino em vigor.
DIRECTORIA DO INTERIOR
Itecmsne idou-se. finalme ite, que s
o
da core•s omeleic . a di ioido
Aeciison,:ie o olleio do p..eidante do Fotado
es.a.do Rio Grande do sul. de 8 do corrente, e et Minis.;eria pelo reO.or (là
a-tradeceu-se a remessa, que fez, de exem- belecimento.
'alares, imp .esses, da Consi,itu:ção do mesmo
mesmo Estado.
— Communicou-se r.g Dr. Fortunato An- Additamento ao expecllmt) . d3 23 de dz..
ze.ra'oro d3 1905
gliStO da Silva, comina-o:leio fiscal de e:cames
DIRECTORIA DO INTERIOR.
preparatorios no Estado da 1-Wna, haver
sido nomeado, por portaria ilo g iot data, o
Declarou-se ao cUrvitor da F ! ca'tio'le d3
bacharel Eduardo Gomes Ferreira Venoso, Melieina do Rio de Janeiro, em r.3(re :e,a
para ~roer aqttulla logar, dnranto o sou ao olleio n. 446, dc 25 de novo:iiira Will]] 1,
impedimento.
com o qual tran3inittin o reinerimeat) e a
que o bacharel em dii .e:to Oc:acili g de Car— Declarou-se:
valho Camar& aluna° do G° ann g me 1 co,
Ao delegado fiscal do Governo junto ao pede dispensa dos exames de medicina leg I/
Collogio S. Vicente de Paulo, em Petropolis, e hygien:3, que, á vista do art. 60 da lei
attendendo ao requerimento do Joii5 Julião n. 560, de 31 de doze nbro de 189R, deve ser
Ribeiro de Castro Junior, alumao do 2° armo considerado valido alui o exame de medic:na
daquello estabelecimento, haver este Minie- legal prestado polo requerento na Escola
terio resolvido permittir-lhe que preste, na de Pharmacia do Ouro Preto; e quanto ao
2° época do corrente armo lectivo, os examee de hvgiene, realizado na Faculdade Livre do
de portuguez, francez e geographia, em que Direito do Rio de Janeiro, resolveu este Mifoi reprovado na I a ;
nisterio que sua =citação fique dependente
Ao delegado fiscal do Governo junto d. Fa- de verificar o mesmo director que 03 procilidade Livro de Direito do Rio do Janeiro, gmninrs do estabeleálneai,o a sou cargo
attendeado ao requerimento de Arnaldo são aotivalente: aqueles que vigoravam na
Dietrich Junior o outros alumnos que cort- mencionada faculdade livre ao t-mpo em
ei:tiram o efir.30 do sciencias jarldicas e so- que o requerente cursou as re;pectivas
ciaes no dito estabehriment), que este Mi- aulas.
nistro resolveu permittir-lhos que recebam
—Foi naturalizado braziloiro o su'oli to
o grão antes da solemnidado.
pootuguez João de Villas Boas Ruhim, do
—Foi nomeado o bacharel Eduardo Gomes profissão maritima.
Ferreira, Velloso para exercer o logar de
— Renommendou-se ao director da Escola
commissario fiscal de exames prepara,torios de Minas, em referencia ao oficio n. 1.401,
no Estado da Bebia, durante o impedimento de 13 de dezembro corrente, em que solicido effoctivo.
tou o despacho, livre de direitos, de 23 volumes vindos no vapor Colonia, com destino
—Foram autorizados:
á mesma escola, que, na conformidale do
O director do .Archivo Publico Nacional, aviso circular de 16 de outubro de 1901, indiem referencia ao oficio de 14 do corrente que as" marcas o lettreiros dos ditos vomez, a deslindar a gualdia. de 609., a.lai de lumes.
que possa ser adquirida a coliecção de
—Rometteu-se ao bacharel Eduardo Gomes
moedas constantes das propostos anoona ao Ferreira Velloso, para os devidos fins, a
cita 10 °Meio, desendci a data quoietia, ser portaria de 22de dezembro corrente Que o
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Joaquim Domingues da Silva (5° districto):
ntorne!a para exercer o togar de COMMISS3.- problema, cabe•me agradecer-vos, em nome
rio fiscal de exames preparatorios no Es- do Governo, os vadio ,os e iaestimavek ser- —Serão concedidos 60 dias.
tad da Bahia, durante o impoilimonto do
nitec ti vo
—Expediram-A os seguintes telegrammas:
Ao presidente da commiss,ão de alistamonto de eleitores do municipio do Brusque,
no Estado do Santa Catharina:
Respondo ao vosso telegramma. As listas
dos contribuiutes deverão ser remottidas ao
presidente da commissão revisora do alistamento polo collector ou pelo funccionario
encarregado da arrecadação das rendas publicas, estadttaes e municipaes, que tiver a
seu cargo o serviço relativo á oscripturação
dos livros de lançamentos dos impostos de
que trata o decreto n. 5.301, de 12 do dezembro do 1904
Ao intui lento municipal de Avaré, no Estado de S. Paulo
Em referencia ao officio- da Camara Municipal do Santo Auto lio da Boa Vista o
afim do que esta possa ter conhecimento da
resposta ás suas consultas, declaro : que,
annullado o alistameoto, não inderti ser
feito novo sino na época da revisão, conforme a doutrina do aviso de 20 do corrente mez, dirigido ao governador do Estado de Pernambuco, observadas as disposições relativas ao primeiro que os Doistamentos feitos no regimon da lei n. 35,
de 2) de • anoiro de 1892, o os respectivos
titules eleitoraos não subsistem, em face da
nova lei ; que o ajudante do procurador da
Republica, segando decidiu o aviso de 22 do
novembro ultimo, deverá ser substituido,
como secretario da junta organiza tora das
Mesas eleitoraes, pelo eleitor que for eleito
pela mesma junta, dentro os eleitores residentes no perimotro da séde do respectivo
rnunicipio ; que mio pado prevalecer a divisão das secções eleitoram, desde que foi
annulládo o alistamento.

viços que assim prostostos á causa publica.
Saud .) o fratoraidade. —J. J. &cora.
Raquerimentos despachados

José Mello de Lima.-0 reanerimonto foi
enviado ao delegado fiscal do Thasouro Federal no Estado da Bahia para os fins do
art. 50 do decreto n. 3.534, de 22 de janeiro
do 1900.
Raul da Costa Bastos, paliado validade
para a matricula em faculdade do direito
do oxamo de physica do 5° anno do curso
gymnasial .—In le ferido .
Lauro Pinheiro, pedindo sejam considerados válidos, para a matricula no curso de
pharmacia ou em qual-111er curso suporior,
os exorna do portagnez, francez, arithrnetica, algebra, geometria plana e no espaço,
geographia, chorographia, cosmooraohia,
historia universal e do Brazil, seleacias physicas o naturaes o historia natural, prestados na Escola Noimoti de S. João d'El-Rey.
peticionario declare qual o curso em
que pretende matricalarese.
—

Expediente de 27 de dezembro de 1905

Antonio Valentim do Nascimento (3° districto).—Será relevada a niult t.
Gaspar José Corrêa (7° districto).— Serão
concedidos 90 dias.
Costa Braga S, Comp. (2° diatricto).—Queira,m provar o que ai legam.
Antonio Francisco Ferreira (7° districto)
—Não pile sor attondido.
JOSé Feraandes da Silva Mara (Ge districto).
—Deferido nos termos da informação.
Francisco Ro ligues Formosinho (6° districto).—Não pOc13 ser attendido.
Manoel José Rodrigues (6° districto).—
Queira provar o que alloga.
Thomaz Costa ()° districto).—Defer:do nos'
termos da informação.
José Antonio Fortes (G° districto).— Não
pôde sor attendido.
The Brazilian Septic Syndicate.— A appro.
vação só poderá sor concedida após estudo
exporimentaes, que deverão ser feitos em
um apparellio para isso instalado pela sul).
plicante.

Ministerio da Marinha
sEcç:Slo
Dia 27 de dezembro de 1905.

IMPEDIENTE DA PRIMEIRA.

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

ACCtIS311-S0 ao director do Estrada de Ferro

Central do Brazil o recebimento do oleio
n. 3.275, desta data.
—Solicitaram-se providencias da inspector
da alfandega para que tenham sabida livro
do direitos 50 caixas de gozolina, destioa las
a esta repartição, o vindas do New-York no
vapor in1ez Gracian Prince, sob a marca
DGSP—Rio.
—Oficiou-se ao Sr. Ministro a respeito da
proposta feita ao inspector do sande dos
portos do Estado do Alagtias por João Leahy
para a venda de uma lancha denominada
Ministorio da Justiça e Nogocios Interiores Comado para o serviço daquela inspectoria.
'-Directoria do Interior—l a sacção—Rio de
—Remetteram-se ao director geral da ConJaneiro, 23 do dezembro do 1905.
tabilidade a roliça° do contas na imporSr. desembargador Ataulpho Napoles de tancia de 1:124.377ii,proveniente de forneciPaiva—Achando-se terminados os trabalhos mentos feitos ao Hospital Paula Candido, duda commissão, do que Postes presidente, in- rante os III3ZOS do outubro e novembro ulcumbida par o,te Ministorio de estudar o timos, o a conta na importando de 350ao
problema da construcção do habitações po- proveniente do aluguel do proiio occuoado
pulares, e já, tendo sido submottida ao Con- pelo Labora,torio Bacteriologico, relativo ao
gresso Nacional a importante exposição do mez de novembro findo.
motivos que a mesma commissão apreAnta% acompanhada de um projecto onde se
Requerimentos despachados
consignam as providencias que parecem oppórtuna,s o indispensaveis conveniente soDia 27 de dezembro de 1905
lução doquello problema, cabe-me agradecor-vos, em nome do Governo, os valiosos e
D. Luiza Manso de Corvalho(70 districto).
inestimavois serviços que assim prestastes á —Queira provar o que alega.
caua publica.
João Mondei da costa Marques.— A questão já está aCeeta ao juizo dos feitos da
&tule e fratornida,de.—ã. J. Seara.
saudo publica.
Augusto de Siqueira Amazonas.—Sim, merecibo.
Aos demais membros do commissão Srs. diante
Aristotele3 A. Gomes Caliça (7° districto).
JosO de Medeiros o Albuquerque, Dr. Evo'tardo Backbeuser, Dr. /sieleiados Mario de —Def,3ri,lo nos termos das informações.
João Mario PesiCat (7° districto).— Serão
Sá Freire, Dr. Artbur Indio do Brazil, Dr.
José Joaquim do Azevedo Lima e Dr. Folippo concedi loa 30 dias.
D. Maria Izabol Drummond Costa (7° diaMoyer, dirigiram-A avisos, na mesma data
tricto).—Deforido.
O nos seguintes termos:
Bernardino Teixeira de Freitas (7* diaAchando-se terminados os trabalhos da tricto).—Deferido.
cOmmissão, do que fizestes parte, incumbida
alanool Francis.10 Bastos (3* districto).—
p3r este Ministerio do estudar o problema da Serão concedidos 30 dias.
:ponstrucção de habitações popalaroa, o já
Dr. B. T. de M. Leito Velho (7° districto).
tendo sido submettida ao Congresso NaCiO- —Serão concedidos 30 dias.
Éal a importante exposição de motivos que
Louis Ilermanny (7° districto).— Ao Sr.
a mesma COMMIS3ãO apresentou, acompa- Dr. procurador dos feitos da saudo
jtha.de, do um projecto onde Se consignam as
providencias que parecem opportunas o inFrancisco Alves Jorge Matta. (5° districto).
Ataponsoveis á conveniente solução daquele —.Serão concedidos 60 dias.

Ao Ministerio da Faz onda, solicitando expedição de orlem, por tolog,rarnma, afim de
que seja posta á disposição do immediato
co,:oittio-tonente Rodelpho Ramos Fontes, aj
douto da Directoria de Pilaróos da Carta
tritima, incumbido da diroceão da montagem do ph trol do Pernombaquinho, no Es todo do Rio (irando do Sal, o credito de
21:00.n, destinado a esA serviço e existente
na De:e.;• aela Fiscal do Thesottro Federal
Porto Alegre (aviso n. 2.0i7).— Conimuni
cou-se á Contadoria e á allud:da delegacia
(oficies as. 2.038 e 2.039),
— Ao Tribunal de Contas, informando que
o commissario do 3° elas ;e 1° tenente Calixto Gaudancio de Abreu foi nomeado para
servir no avio Fernandes Vieira, dt
do matto Gro.3so, quando estacionado em Assumpçã,o, pela ordem do dia do 14 de juidu
do corrente atino (aviso n. 2.070).
/MO.
affiEl•

ExrEDIENTE DA TERCEIRA

SEca0

Dit 27 de dezembro de 1905
Ao Ministerio da Fazenda, transmittindo
papeis referentes ás experiencias °Moina
da lancha automovol n. 436, con ..truida fie
estaleiro de liaboken-les-Anvers pela Sociaí
Anonyme John Cocherill e °Efectuadas sobre C
rio Escalda, no dia 17 do moz passado (aviso
n. 1.441).
— A' Repartição da Carta Maritima, agradecendo a communicação feita em officio
n. $85, de 19 do corrente, de have: assumidc
o Cargo do chefe da Repartição da Carta
Maritima (oficio n. 1.412).
— Ao Arsenal do Marinha desta Capital,
transmittindo os papeis capoados pelo oficio
da Repartição da Carta Maritima, n. 887, do
20 do corrente, referente á instalação das
novas macbiaas do pharol electrico da Ilha
Rosa, afim de, sobre o assumpto, serem ouvidos os fiscaes do Governo, capitão de -fragata
engenheiro naval Benjamin Babeiro do olello
o 1° tenente Octavio Tavares Jardim (oill,Aa
n. 1.443).
—
Requerimento despachado
Dia 28 de dezembro do 1905
&Atino, ,8‘ Love —Selem 04 documentoS.
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Ministerio da Industria,Viação e
Obras Publicas
'Directoria Geral do Contabilidade
Expediente de 20 de dezembroo de 1905

Ao Ministerio da Fazenda foram solicitrados
os seguintes pagamentos :
De 271-6-8 ou 3:909$ .343 ao cambio de
16 21/32 a Gonçalves, Castro & Comp.., foruocimento á Estrada de Ferro Coratral do
13ra,zil, em novembro ultima (aviso n. 4.030);
:322-0-0 ou 4:634309, ao mesmo
Do
cambio, a Norton, Megaw & Comp., idem
mesma, em outubro ultimo (aviso n. 4.081).
Requerimentos despachados
Dia 28 de dezembro de 1905

Desiderio Pinto Machado, aposentado no
logar de carteiro de l a classe da Administração dos Correios do District° Federal.—
Apresente a sua certidão do tempo de serviço extrallida das folhas do pagamento o na
qual venha mencionada a data em que o
decreto de aposentadoria começou a sua
execução.
Engenheiro Firmino Ferreira da Costa
Lima, apresentando uma declaraçã.^ de familia para os effeitos do montepio.—A declaração não está em ordem. Compareça na
2a Secção desta Directoria Geral.
Directoria (-4.-ra1 t 7.ndligtr,p

Exydiente de 28 de dezembro de 1905

Remetteu-se
Ao presidente da Cornmissão de Finanças
do Senado cópia da. informação da Directoria
Geral dos Telegraphos sobro o pedido de licença apresentado pelo telegraphista de la
classe, Victor Varolla.
Ao Ministerio da Fazenda cópia da informação da Directoria Geral dos Correios sabre
a remessa á Delegacia Fiscal do Theso iro
Federal em S. Paulo do balança de março)
corrente anilo, do exercido de 1904, que deixara de ser feita pela Administração dos
Correios do mesmo Estado.
Requerimentos despachados

Dia 28 de dezembro de 1905
Arthur Marinho, amanuense dos Correios
da Bahia, pedindo promoção a 3° ofilcial. —
Não ha que deferir.
Christina Maul propondo a reducção a
60:000$ no preço por que vende o seu terreno
em Petropalis, para serviço das Correios e
Telegraphos.—Mantenho o despacho anterior.
Directoria Geral de Obras e Viaçao
Expediente de 28 de dezembro de 1905

Ao chefe da Commissão Constructora da
Avenida Central declarou-se que fica approvada a proposta para desaprupriação dos
predios ns. leo a 126 da rua Chile, 1, 3 e 5
da do Passeio e 2, 4 e 6 da travessa do Maia.
— Declarou-se á directoria da Estrada de
Ferro Oeste de Minas que na. situação em
que se acha a mesma Estrada, cujo arrendamento poderá serre -olvido, apenas o Governo
julgue opportuna. semelhante medida, não
convem levar-se a effeito o contracto com
Val/entino &Santos, Martinelli para o arrendamenioprovisorio do Hotel Oeste de Minas,
e o cbalet adjacente.

DIARIO OFFICIAL
DIRETroRIA GERAL DOS CORREIOS

Circular n. 672—Directoria Geral dos Correios—Sub-Directoria—Rio de Janeiro, 27 do
dezembro de 1905.
Communico-vos, para os devidos effeitos
que, á vista do aviso II. 93, de 20 do corrente
do Ministerio da Industrio, Viação e Obras
Publicas, fica isenta de franquia postal no
territorio da Republica, a corre-poraleacia
saciat sobre os serviços das companhias
estrangeiras de seguros, expedida pelos respectivos LISCaSS sub-inspoctoi.e3 do seguros.
Saude o fraternalado.-0 director geral/. C. de Miranda e Herta.

Ministerio da Fazenda
;Directoria do Expediente do Thesouro
Federal
Requerimentos despachados

Pelo Sr. Ministro

Aachener und Münchener Pa ger Versicherungs Gesellschaft, pedindo para substituir

por apolises-ouro a apolices-papel depositadas no Thosouro Federal em garantia das
suas operaç õe s. — Da acckdo com o parecer.
Lavre-se o termo,
Augusto Alexandra dos Santos, podindo levantamento da dança prestada era favor do
finado João Capistrono Gomes de Araujo
quando colleetor federal do municipio de
Maga, Estado do Rio de Janeiro.—De accardo
com o parecer da Directoria do Contencioso.
Expeça-se guia para levantamonta do deposito, exhibido o respect i s conhecimento,
e dê-se baixa no respectivo te,ano de fiança.
—Communique-se á Caixa da Amortização.
—D. Adelaide do Almeida o Vasconcellos,
viuva do ministro plenipotoncia,rio Dr. José
do Almeida e Vasconcellos, polindo is‘stituição de contribuições que foram descontadas do seu montepio. — Re;titua-se, do
aedirdo com Os pareceres.
D. Joaqaina Collares de Souza, vinva
do tenente do exercito Francisco Normino do
Souza, pedindo habilitação ao montepio.—
Passe-so o titulo, do aecordo com os pareceres.
Pelo Sr. director
Guarda-marinha Manoel Eloy Alvim Pessoa, pedindo uma cortai:is:o—Á' vista da informação, não ha que deferir.
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO

Dia 28 de dezembro de 1905

Sr. Ministro da Marinha:
N. 95—De posse do aviso n. 2.354, do 31
do dezembro do 1904, em que solicitaes a

transforenuia pira a Contadoria da Marinha

do peculio constituido poio musico de 3°
clamo do corpo de infantaria de marinha,
Domingos Machado de Siqueira, quando
aprendiz marinheiro da escola do Estado do
Piauhy, cabe-me enviar-vos, por cópia, o
incluso officio n. 57, do 18 de outubro ultimo, em que a Delegacia Fiscal naquele
Estado presta informações a respeito.
— Sr. presidente do Tribunal de Contas :
N. 184—Remettendo-vos novamente o
procesa) relativo á reversão para D. Adelaide da Costa Lima afono e a menor Leonor, filhas do capitão de fragata, reformado,
João Moreira da Costa Lima, do meio soldo
e montepio que percebia a viuvo desse offi•
Requerimento despachado
cio] D. Maria Maciel da Costa Lima, cabeDia 28
m() communicar-vos, para os fins conveCompagnie Auxiliaire chemins de fer au nientes, em resposta ao vosso oficio n. 482,
Brdsil.-à Compareça na Dfrecteria Geral de de 7 de agosto ultimo, que este Ministerio
Obras e Vhação da resp:ictiva Secretaria de procedeu quanto ao montepio de accôrdo
Estado.
,colis o art,
alinea da lei n. 632, de 6 de

Dezembro — 1905

novembro de 1899, distribuindo a metade da
totalidade da pensão a cada uma das alliaa
do mesmo ()tildai, conforme vereis dos titules que se acham a tis. 10 e e 34 c do alas
dido processo.
— Sr. E. Lambert :
N. 326—Peç avos providencieis no sentido
do serem fornecidas a este Ministerio 50.0J0
notas de 100$ com os requiaitos mencionados no oficio da Caixa da Amortização
n. 237, de 6 do corrente, do qual vos eavio
a. inclusa cópia, e pelo preço de quatro libras, um shilling e seis pouco, indicado na
carta que, na qualidade de representante das
fabricas Papeteries du Marais, dirigistes a
este Ministerio ein 11 tombem do corrente.
Sr. ministro do Brazil em Pariz :
N. 55 -- Cammunicando-vos haver nesta
data encommenaado a E. Lambert, representante das fabricas Papeteries du Marais,
estabelecidos no ao capital, o fornecimento
de 500.090 notas de 100a com os requisitos
mencionados nos inclusos docinneatos, peçovos transmittoes a presente communicação
ao Banco de França, incumbido do fiscalizar
o fabrico das mesmas nona:.
— Sr. juiz f 'cloral no Estodo do Ceará:
N. 8— Communico-vos, pira os devidos
fins, que não pado ser cumprida a inclusa
carta procatoria, reauisitoria expolida par
esse juizo em 19 de outubro do 1904, para
pagamento a João da Costa Pasrás & lalaos
e Cruz & Irmãos da quantia de 5:974570,
proveniente do imposto do importação do
kerozene, que de mais lhes foi cobrado pela.
Alfandeoa do ;se Estado em 1893 o 1897, visto
ter por origem a sentença do 1 daquolle mez
e anno, proferida a fls. 91 do incluso processo, a qual é manirestomento nulla por
incompotencia do juiz, por isso que, tratando-se do ernOargos oppastos a accordão do
Supremo Tribunal Federal, só por esta pcia
diam ser julgados.
EXPEDIENTE DO

sn.

DIRECTOR

Additamento ao do dia 27 de dezembro de 1905

Sr. inspector da Caixa da Amortização:
N. 15G—Communico-vos, para os fias cotia
venientes, que o Sr. Ministro, por despacho
de hoje, resolves approvar a proposta feita
pelo tnesoureiro imoral° do Thesouro Federal,
João Antonio de Queiroga Rosa, do 2° eseripturario dessa repIrtição Alfonso Ramos
Goines, fiel do thesoureiro da se ição do papel-moeda, Joaquim dos santos Rangel e do
corimbador Manoel dos Santos para seus
auxiliares.
— Sr. director geral da Imprensa Nad
cionaI:
N. 74—Communico-vos, para os devidoS
effeitos, que o Sr. Ministro, por despacho do
ho,r e, resolveu approvar a proposta feita pelo
thesoureiro interino do Thesouro Federa/
João Antonio do Quoiroga Rosa, do 2 . ()seripturario da repart , ção a VO.SJ cargo, João
Baptista Magno de Carvalho, para seu aosaan
liar.
Dia 28 de dezembro de 1905
Sr. inspector da Alfandega do Rio de .13...!
neiro
N. 701 —ComMnnico-vos, para os fins emvenientes, que o Sr. Ministro, satisfazendo
a requisição constante do aviso do Ministerio
da Industrio, Viação e Obras Publicas n. `a.59,
de 22 do corrente, resolveu, par acto de 26
do mesmo mez, autorizar o despacho, livre
do direitos, de 12.000 tijolos embarcados no
vapor francez Nivernais, consignados á Companhia Docas do Santos e destinados á construcção do &ideio da mesma companhia
na Aveaida Central.
— Sr. presidente do Tribunal de Contas
N. 400 — De accardo com o despacho dd
Sr. Ministro. de 20 do corrente, remetto-ve,a;
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'para os fins convenientes, a inclusa cópia do
termo do additamento ao contracto celebrado com a firma Braga. Carneiro & Comp.
para o fornecimento á Prefeitura do Alto
lerei, de uma embarcação automovel do
fabrico da Socidtd Anonyme John Cocherit de

Beraing, Belgique.
N. 401 — Em (hedionda ao despacho do

Sr. Ministro, de 18 do corrente, remetto-vos,
para os fins convenientes, o incluso processo
transmittido com o officio da Delegacia Fiscal
em Pernambuco, n. 226, do 16 do setembro
ultimo, e relativo á fiança, novalor de3:150$
prestada pelo tenente-coronel Ernesto do Albuquerque Nasciment), em garantia da responsabilidade de José Augusto do Albuquerque Nascimonto e seus prepostos no
)ogar de escrivã.'o da collectoria das rendas
federaes do Ita.maracá e Iguarassú, no referido Estado.
. N. 402—Rometto-voq, para os fins convenientes,em obedieacia ao despacho do Sr. MiInistro, de 18 do corrente, o incluso processo
transmittido com o officio da Delegacia Fiscal ora S. Paulo, n. 394, do 4 do mesmo
inez, e relativo á fiança, no valor de 360$,
prestada por D. Raphaela Maria de Oliveira
. em uma caderneta da Caixa Economica, de
sua propriedatle,para garantir a sua responsabilidade e do soas propos tos no legar de
agente do correio da Vilia. da Conceição dos
Guarulhos, no referido Estado.
—Sr. delegado fiscal na Bahia:
4 N. 186—De accôrdo com o despacho do
Sr. Ministro, de 27 de outubro ultimo, comi/mico-vos, para os devidos effeitos, que o
Tribunal de Contas, conformo declarou o
respectivo presidente, em oficio n. 742, de
25 do novembro proximo findo, julgou boa
a fiança, no valor de 4:549$377, em uma
caderneta da Caixa Economica com o deposito do 4:000:3 o o excedente em dinheiro,
prestada por Achilles Benjamin Cardoso em
garantia do sua responsabilidade o do seus
pro )..stos no de colleetor das rendas
fedei. s em Santo Amaro, nesse Estado.
— Sr. deleado fiscal em Matto Grosso
N. 53 — Declaro-vos, para os devidos'
&feitos, que o Sr. Ministro, atiendendo ao
que removeram Juan Carlos Calastramã e
outros, ropresentatbs por seu procurador
nesta Capital, Dr. Augusto Gurgal .resolveu,
por acto de 18 do corronte, autorizar o despacho, livro de direitos, na Alfande,ga de
Corumbá, do accôrdo com o dispoito no
art. 20 § 36, combinado com o art. 50 das
Disposições Preliminares da Tarifa, de uma
draga e seus pertences, constantes da inclusa
relaçã,o o importados pelos requerentes com
*destino aos seus trabalhos do mineração. —Sr. delegado fiscal em Minas GeraOS:
N. 267 — Remettendo-vos o incluso requerimento em que Arthur Orsini do Castro,
procurador do Collegio do Caraça, pede autorização para trocar nessa delegacia as estampilhas constantes da relação junta, recomrnendo-vos, de accôrdo com o despa.ebo do
Sr.Ministro, de 14 do corrente, provideaciksis
no sentido de serem evites documentos sellados na fôrma da lei.
—Sr. delegado fiscal no Paraná :
N. 95—Declaro-vos, para os devidos ofTeitos, que o Sr. Ministro, tendo presente o
processo transmittido com o vosso officio
n. 38, de 17 de junho do anno proximo p-,ssado, o em que recorreis es-officio da decisão
pela qual confirmastes a do inspector da
Alfand-ega dispensando do pagamento de
multa Manias Bohn & Comp. consignatarios do uma caixa marca AH, contendo
roi,ulos em lingua estrangeira, re,solvou,por
despacho do 30 de agosto ultimo, proferido
em sessão do Conselho do Fazenda e de
accôrdo com o parecer deste, que o processo
nullo, visto não ter sido lavrado auto de
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apprehensão dos mesmos rotulos, como exige
o art. 13 do regulamento annexo ao decreto
n. 2.742, de 17 de dezembro do 1897, combinado com o titulo X e art. 633, § 1 0, da
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas
de Rendas.
—Sr. delegado fiscal em S. Paulo :
N. 508 — Declaro-vos, para os devidos
effeitos, que o Sr. Ministra, tendo presente
o requerimento transmittido com o vosso
officio n. 380, do 29 do novembro ultimo, em
que o thesoureiro da Alfandega de Santos,
Josino Francisco de Mello Tavares, pede prorogação, par 60 dias, do prazo que lhe foi
marcado para a substituição da sua fiança,
resolveu, por despacho de 15 do corrente,
que o requerente prove si já iniciou o respectivo processo do especialização.

437.rz.,;
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pelo que, julgo á revelia procedente o ries.,
mo auto e imponho á referida firma a multS
do 300$, de accôrdo com o art. 27, lettra
do decreto n. 3.622, de 26 de março de 1900.
Intime-se.
Auto de infra:yd° lavrado contra Josd de Souza
Sarmento

Não tendo o autuado José do Souza Sarmento, estabelecido á rua dos Invalides
n. 45, opposto contestação ao auto de fls. 2,
julgo á revelia procedente o mesmo auto
o imponho ao infractor a multa de 300$, de
accôrdo com o art. 27, lettra a, do decreto
n. 3.622, do 26 de março do 1900. Intime-se.
Requerimentos despachados

Losso & Comp.—Averbe-se a mudança,
observando o valor locativo de 2:404000.
Recebedoria do Rio de Janeiro
Antonio Joaquim Xavier do Mello, Graçi
Pereira & Comp., o mesmo ; hã,0 Antonio
Auto de infraccdo lavrado contra Simaes
Gomos Pinto, Edua,rd) de Araujo Vianna o
Corrêa
Joaquim Per2ira Vinhas Ribeiro o mesA firma autoada, Simões & Corrêa, esta- mo.—Annulle-se a divida constante das conbelecida á rua dos Invalides n. 8, nenhuma tas de lis. 3.2,32, 3.608, 3.609, 3.693, 4.506,
opposição apresontou contra o auto de fls. 2, 4.531 e 4.530 D. S.,officiando-se á Direetorá
não obstante ter sido intimada para o fazer, do Contencioso.

.Altandoga, do Ceará
Demonstração da renda arrecadada pela Alfandega do Ceará no mez de novembro de 1905
comparada com a de novembro de 1904
NOVEMBRO

DIFFERENÇA

RENDA

1905

1904

Para mais Para menos

Importação
Ouro, 20 %
» 2%
Papel.

64:610$216

60:421$387

2:204A05
1:7424
253:31548 238:1634;548

4:188$829

455;;;331
17:15-4700

Entrada e salada de navios
200,000

304000

110.275
10:124600

36$2G8
8:198040

Taxa
Registro

29:805$880
2%000

30:G90$i50
2205ffl

Depositos

2 . 141$890

1:40S$228

733$484

689347
18:151$767

258$930
15:095$7G0

410$307
1:053$107

379:354428 354:540$483

28:000$815

Ouro

••*

Addic:onaes
Interior. ..

10%000
74$007
1:026$800

Consumo
884$670
20¥00

Renda com applicação especial :
Fundo do reslate do papel-moeda
Fundo de garantia do papel moeda

1:184$870

CARGA DESPACHADA

Annos
1905
1904

Volumes
11.728
29.235

Toneladas
711.322

3.081.444

Segunda secção da Alfandoga. do Coará, 2 de dezembro do 1905.— O chefe

Josd ..1.:e,;(1.Pe Pereira

tré

secçãO,
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EXERCICIO
Deffienstrede das rendas arrecadadas pelas Alradegas da gniRo durante o rucz de outubro de 1905,
Is

o
a
o

co

ENTRADA, SAIIIDA. E
ESTADIA DE NAVIOS

IMPORTAÇIO

te

z
2
2

ALFANDEGA8
ouso 2%

OURO

PAPEL

TOTAL

pAPEL

OURO

rd ..4
0"..
,

INTERIOR CONSUMO

<

A

E. Z

.4

te

51

in

TOTAL

1

Mantos

131:531$

5:2353

609:7333

776:5223

1:1603

$

1:1003

2153

552581

51:8763

123:

2

Belém .

402:5723

14:8153

1.573:8173

1.928:532$

45953

603

4:6553

378$

7910503

125:189::

4021

3

Maranhão

61:0824

1:974

219:1213

312:4723

9533

$

9531

4083

7:9074

21:1113

1171

4

Parnahyba

11:122$

2783

44:3103

55:7104

4

$

$

4$

1:1593

5:161$

90,j

5

Fortaleza

58:e333

3:216$

228:7003

220:5823

404

$

4003

443

4:182$

27:1213

1

30:1334

37:8603

60$

$

60$

$

2:9304

4:7563

1

61$

161$

$

3:7813

11:5333

I

$

4:5513

1:1751

43:0533

182:7653

1321

$

833$

74$

7133

11:2103

761

12:

$

2.8323

4:557$

2

2:8332

1:1913

76:176$

114:0311

502i

7:7274

Natal
7

l'arahyba

.

4

14:1023

1:3953

70:3013

89:8073

1004

11:322$

1.174:1703

1.478:251$

4:5813

8

Recife

232:1893

9

Maceió

41:4103

1:03:3

111:7063

207:1825

883$

4:2i93

$

10:4803

20:72)4

$

211:474

2:6233

897:7251

1.111:8224

2:833;

6:8033

960$

26:4063

311393

471$

$

471$

$

2:8383

1:6733

t

41$

192633$

8:5533

21:7033

326:0223

2:0051

10

Aracajá

11

Bahia

12

Victoria

13

Rio de Janeiro

14

Santos

15

Paranaguá

16

Florianopolis.

...

12
$

1.196:1194

$

4.752:232$

5.978:5513

19.5891

507:0123

27:2324

1.918:2473

2.4:,2:433

5:2003

3

5:2003

3:2233

95:9473

94:5814

8231

21:5034

1:3213

99:213)

125:0373

637$

212

658$

3394

8:3313

3:1153

1SOI

18:2023

3123

74:814

9108?$

3.323

57$

4393

1541

3:0543

3:8173

1281

8154

306$

1:1214

372$

5:5511

17

Rio Grande

98:8193

5:9393

385:7031

490:1213

31:1594

74:9213

18

Porto Alegre

114:'3;$

2:4293

419:1133

566:183$

21$

3103

361$

401

29:524?

58:7313

4

19

Uruguajana.

17:1534

3;034

66:3253

87:3263

160$

$

1303

33

21:0043

7:3513

2:551

23

Sant'Anna do Livramento

4:9103

577$

18:9173

21:404

$

$

$

$

1:4973

1:4113

1:534

21

Corumbá

23:8.2.1

$

83:0193

111:321,.

2533

$

2:33

$

5:631$

6:2773

2:2383

.

3.220:2333

83:04

12.999:0393

13.373:6773

43:0333

901$

43:9973

16:204

497:9223

1.113:594

10:5313

Em igual penedo de 1904 .

3.010:3833

87:081.s

11.915:0323

15.018:1993

35:294

445$

35:7403

17:9633

463:5083

1.011:5913

9:2303

Somma

3:273) HF 4.0552074+ 1.332:1785

7:8013 -1- 4564 1- 8:2574

Difibrança outro 1905 e 1901.

A- '79:844$ --

Renda do janeiro a outubro
de 15103

20.971:7963

892:0123 118.730:1193 149.503:9313

338:2223

8:7933

377:0153

170:3793

5.188:7713 11.437:0123

Idem idem de 1934

27.710010$

391:1533 109.90:1323 133:023:3283

335:9523

7:9923

311:9414

161:9254

4.837:0593 11.188:5433

-1-

-- 1:7573 1- 31:4114 -- 132:007$ -- 7:3013

162:1323
133:5753
i

Differença entre um e outro
perio10 do janeiro a outubro
-1- 2.255:7:63

I- 500:8533+ 8.810:9373 +11.567:6061

-

-

l- 31:2703

-

1- 8013

-

1- 32:0713

.4-

8:454

-

F

321:7173

4E-

249:04

4- 88:4573

I

Obstei'
A lei. n. 1313, de 30 de dezembro de 1004, do orçamento geral da IteptNica para o corrente exorcicio, determinou que, observadas as modificaçõos introduzidas
30 róis a taxa por kilo de br, t,ta‘, e para Ui) réi ,; a taxa por kilo de cebola ( na. 106 e 109 da Tarifa).
A taxa do 3 .,/,„ ouro,
n .0 atino proximo passado era cohra la como addicional sobre os numoros 930 33 (cevada em grão) e 93, 98 e 100 (cereaes) da classe 7a
Mencionados, o, lis. .•7 e 102 (arinhas e trigo em grão) da dita clas-o :a•
A taxa sob..e o mios imprtado foi elevada para 120 réis, modificada a razão de 19 para 15 %. Foram ainda elevadas : a 2 % a taxa de 1,5 %, ouro, sobre o
borracha do territorio do Acre.
O imposti do consumo sobe o fumo continla a ser cobrado como anteriormente, excepto o que incide sobro o p:cado, desfiado e migad) de pro1ucção nacional,
As taxas sobre bab:da• fortin s mnd ficadas pela seguinte iórma : Bebida: constantes do n. 130 da classe 9a da Tarifa, a saber : licores communs ou doces de
outras que/ se lhes assemelham, exceptuados apenas os licores medicinaes classificados no n. 227 da mesma Tarifa: por litro, 300 réis; por garrafa, 200 réis • por meia
laraujinha, eucalypsintho, genebra, kirscb, rhum, whisky e outros semelhantes ou que lhes possam ser assemelhados, excepto a aguardente o o alcool fabricados no
Foi creado o imposto sobre o vinho estrangeiro engarrafado, que pagará até 14 u de alcool absoluto a taxa de 50 róis por garrafa, acima de 110 10,1 reis (a. 56
Lautas a pagar as taxas co-stantes da 3 1 parte da lei n. '811, de ti de novembro de 137.3 (n. 1, do 11 de janeiro de 1905).
A taxa do sal commum ou grosso foi elevada para 20 róis, tendo tido começo em 15 de janeiro dostu anui a cobrança do augmento de 5 róis.
O augmento da renda aduaneira no asno de 1905 em comparação com a do 1901, eleva-se no meu de outubro a 1.596:1683, e no periodo de janeiro a outubro Vá
de outubro do .2s . i:32I3 e no pe,odo dos dez menos citadu do 4.767:5133, como se verifica do presente quadro.
Segunda bub-Directoria das Rendas Publicaa do Tbesuuro Facturai, 27 de novembro do 1005. - O d e ascripturario, J. Adolpho P. de Arnarante
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DE 1905

comparada com a do ¡nal perlado do . anno do 1934, conformo os dados existentes nesta Dirertoria

DE POSITOS

TOTAL

PONDO
DE
GARANTIA
-

OBRAR
DO PORTO
_

Ouro

TOTAL

EM OURO EM PAPEL

/URDO
DS
111SOATI

Ouro

tá

ARRECADAÇÃO EM IGUAL
PERIODO DE 1904

RENDA COM APPLICAÇÃO
ESPECIAL

.dXg4
si,.
. ::.. o í

TOTAL
GERAL
SM PAPEL

IDA OGRO

_
Papel

EXPORTAÇÃO

É 0 ""
g .0:2.4
RENDA.
D1 RIPORTAÇIO
PROVRIURNTS
DO 11C1111

1:4 ", :g" ,..,

TOTAL

Pi-.c..)
Z
ta

$

40:3813

1:0963

208:3133

725:2683

933:5813

203931$

701:1834

907:1133 -1-

26:4871

238:6854

1.

28:9914

$

102:4724

1:1704

531:7823

1.809:3373

2.341:1694

483:1784

1.702:7833

2.185:9394 4-

155:2103

140:235;

e

2:8573

$

15:2704

405$

79:2304

285:3183

884:5961

807924

298:8624

379:6543 --

15058$

$
$

2:7813

1:058j

14:181$

51:362$

68:5434

104504

96:0954

106:5454 --

33:0093

$

14:6593

6234

78:9414

261:8733

238:8143

67:6934

245:6294

313;3224 1-

23:1924

$

228$

$

1:1-293

32$

9:7164

38:0774

47793$

6:8104

32:9564

39.7664 -F

8:0273

$

3$04

$

4:5278

68$

24:1303

86:1303

110:2604

10:2014

45:1813

55:3824 -1-

54:8783

$

14:7543

$

73:0174

2:5304

381:1424

1.419:2594

1.800:4013

285:9043

1.013:8173

1.279:7214 -F

520:6804

$

a

1:4424

$

10:3613

470$

53:7204

181:7214

235:4114

53:5253

197:8814

251:4094 --

15:9334

1

9

91$

$

1:0623

$

5:3113

23:9724

, 29:2334

5:6544

24:9254

30:5793 --

1:294

$

20

865:0393

1.086.007$ -F

303:4373

$

11

6:9174

2:582,1
1:2003

.

$

2:9578

$

70:4913

2:4083

287:4218

1.102:0233

1.339:4143

220:9173

972$

$

1:7014

874

9:9353

32:0384

41:9713

8:3564

31:1983

29:552: --

2:4194

1

77:5354

289:6034

299:105$

8:5094

1.904:7214

5.228:8033

7.131:3243

1.653:2014

4.810:0584

6.463:9374 -E

667:3073

$

51:9194

$

129:6073

4:3808

669:0533

2.202:1203

2.871:1783

683:9883

2.248:8874

2.937:8534 --

66:675 3

:

11:6213

3

6:1313

2803

22:5023

122:5073

155:0993

27:534

120:0374

147:5694 -E

75361

$

22:4835

4

4

507$

3

4:7254

2184

14:3513

82:7883

107:1323

292613

99:7464

129:6074 --

43:0514

$

21:7653

18:3724

130:3034

559:5413

689:8193

147:0464

678:8004

826:8553 --

137:0034

$

13
14
15
18
17

2:3173

$

28:6588 '

1:7334

145:7523

512:3554

888:6073

130:5623

476:4434

807:0084 -E

81:6021

$

18

25:0303

97:7923

122:8223

16:7323

61:0913

78:0233 1-

44:794

1

4:3693

47$

'8

10

8

3

1:2273

1083

8:714

23:4833

30:1823

11:6794

37.8156

19:2914 --

1.9;1123

$

20

8:4133

$

5611$

1:2364

29:1634

111:2744

140:4404

29:3394

97:2384

126:5653 -E

13:8158

'S

91

208:5724

2896024

842:5223

45:023$

4.649:5044

14.928:3724

19.637:9384

18.041:7884 -E 1. 598: 1684

422:9704

396:8534

272:7073

749:8083

42:8893

4.155:274

13.838:4914

18.041:76 $

$

$

3

$

142:649$

2:134 1- 494 : 2373 4- 1.101 : 8813 1- 4. 896:1684

$

$

$

$

$

-- 123:2314 -1.

118:9014 -- 93:0143 -E

4.155:2774 13.838:4913

286:3213

-F

4.083:1334

3.120:8034

7.533:0153

839:2784

41.890:8503

140.620:3173

182.511:2074

$

3

$

$

7.333:1293

5.033:1873

2.422:954

6.878:2833

909:824

37.745:3953

132.226:3473

169.971:7421

$

$

1

$

2.565:5363

697:8503 -F 659:7283 -- 70:450$ -F 4.145:4853 I- 8.391:0004 -F 12.539:4554

$

3

$

$

I- 4.767:5433

.. 955;024 4.

'trações

Tarifa ; pari'
titulo - Importação -, foi generalizada a toda a Republica e comrrehende mais, além doil
valor °Meiai da importação no porto do Rio de Janeiro, destinado ás obras do porto (1 0 , IV do art. 29, e a 18 04 ad valorem a de direitos de exportação Sobre a

nos direitos de 'reportação pela lei a. 1144, de 30 de dezembro de 1903, fossem elevadas : do mais 10 Mis a taxa por kilo de xarque do n. 53 da classe Ia da
da Tarifa, Importados nas Alfandegas dos Estados, passou para o n. 2 do

seja qual fôr sua qualidade, o qual ficou reduzido a uma só taxe - 890 réis.
qualqu.r qualidade, para uso de mesa ou não, como os de banana, baunilha, camlo, laranja e semelhantes; a americana, o anis, borra doce, hesperidioa, kuMrocli
garrafa, 100 reis. Bebidas constantes do n. 131 da classe Pa da Tarifa, a saber: absintho, agua ardente de França, da Jamaica, do Reino ou do Rbeno, brandy, cognao
paia: por litro, 300 réis; por earrafa, 500 réis ; por meia. garrafa, 100 réis.
do art. t o ). Esto imposto só incide sobro os vinhos não especificados no art. 138 da Tarifa, continuando o bitter e o amer-picon, fernat, verrnontli e bebidas some.
12.539:105j, não estando computados nestes algarismos os relativos á renda de exportado do territorio do Acra, cujo excesso sobre a do sono passado foi no mel
op;A- A.

F. Cardoso de Menem e Sousa, enbairector.
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TRIBUNAL DE CONTAS
Ordens de pagamentos

3SIA9."Tet.

riPP"-TriIAL

pintura no edificio do Hospital Central do
Exercito. no atual ex.:releio
N. 806, de IG do corrente. idem de
13:0:14:50, a (tiver:4os, de ftruecimentos á
InLmdencia Gorai da Guerra, no actual
C.K.eVC,C10.

Ordens de pite:emento, sobre as quaos proferiu de.sn leito de reaistro em 28 do corrente, o Sr. De. peesideate deste tribunal:
Ministerio da Justiça e Negocios
res-Av.sos:
N. 4.132, de 18 do corrente, pagamento de
8: IS200 a Borda,/ Muni. & Coutp., de fornocimentos para as obras da Co:onia Correceional dos Doas Rios. no corrente anno
N. 4.124, de 16 do can:ponte, idant do
1:101.500 a Rodrigues g: Comp.. de oloectos
ex .Oeilionte foenooidosd Seceetarla de listado, em novembro ultimo ;
N. 4.211, (1.: 23 do corrente, idem do
12:0)8005 a diversos, de material adquirido 1)j:a Casa de Meação, em outubro ultimo.
Miaioterio da Fazenda:
(Meios:
N. 1.479, da Casa da Moeda, de 5 do corrente, pagamento do 72,3;03 a Bastos Dias,
de fornecime itos tiquella repartição, nos
tnezes de agosto e setembro do corrente
anno ;
Do juiz da Seguia Ia Vara de Ospliãos, idom
de 951$246 à D. elaela Luiza elourão dos
Santos, juros de capital em cofre dos orpliãos ;
Do juiz municipal de Magé, idem de
48.;s737, a José de Oliveira Azevedo, idem,
idem
N. 735, da Alfandeea do Rio de Janeiro,
de 7 do corrente, idem de 15 860$745, a diversos, do fornecimentos áqaella repartição,
em novembro e dezembro corrente
N. 82, da Recebedoria do Rio de Janeiro,
de 10 de novembro, erodito de 1:55, á(luella
repartição, pira pagarnonto da restituição
de impostos de paina d'a:tua, pagos a maior
por José Alberto Pinto de Castro e outros
Ns. 16 e 87, de 30 de maio e 31 de outabro da Delegacia Fiscal cm Maceió, idem de
566$3e5 áqu Ra Delegacia, para p igamento
do montepio civil que, no poriodo de 1 de
junho a 17 de agosto de 19" deixoa de receber D. Ilermelinda de Almeida Soares de
Souza.
RepreientaçTie3:
Da 2e Subdiroctoria de Contabilidade do
Thesouro Feloral, de 3) de novembro, pagamento de 12$ á Luiz Gauget, de coima°
de uma peadala da Pagai:mia do Thesouro,
em outubro ult.mo
Da mesma subdire teria, do 25 de no• vembro, credito de 233$:321 á De1e4acia Fiscal
no Estado do Rio Grau Lo, para o pagamento
até 31 de dezembro corrente, ao 4 0 escr;ptuvario Antonio Pinto do Araujo Corrêa.
Exercidos sindos-Reqaciementos:
Do Eugenio ieolt n !1! p Lgamento d oase07,
de gr tifica .:ão de exercícios e para crea.do,
que de.xou de recebei' do 15 do novembro
a 31 de dezolabro de 1901
De D. Janota. Raposo do Fi,gueirodo, idem
de 2:831$043, de pousão, no peeiodo de 6 de
novembro de 1903 a 31 de dezembro de 1001;
De DD. Albert:na •ulia da Silva e Olga
Conceição da Silva, idem de 410$, do pensoes
relativas ao periodo de 6 de juaho a 31 do
dezembro de 1904.
- Ministerio da Guerra - Avisos
N. 810, de 16 do corrente, pagamento de
100$ a Francisco Telles Barbosa, do aluguel
da casa á rua Campo de Marte (Roalengo),
que, em novembro ultimo, esteve ao serviço do capitão ajudante da Fabrica de Cartuchos e Artiticios do Guerra
N. 790. de 14 do corrente, idem de
8:778$?,30, a diversos, de foraoeimeatos a
varias estabel :cimentos deste Ministerio

DIARIO DOS TRIBUNAS
Sessões a audiancias de hoje
.Tuizo Seccional - l' Vara, ás 11 horas.
CUrte de Appellação -2 , Camara, ás 11
horas.
Juizes de Direito -Commercio, lavara,
ao meio-dia ; 2' Vara. ;is 11 1/2 horas
3', às 11 3/1: Feitos da Fazenda Manicipal,
ao meio-dia.
Pratarias - 10', ao meio-dia ; 12', ás
II 1/2 horas.
IMMn

San dos Tribanis; o Juizo; da Justiça
Federal e d) Distri:.to Falstral
Supremo Tribunal Fe . leral-Rua Primeiro
de Março n. 23, 1 0 andar.
Juizo Seccional - 1' e 2 Varas, rua Primeiro de Março n. 26, pavimento terreo.
Cdrte de Appollação - Rua do Lavradio
n. '72, 1 0 andar.
Juizos-Provedoria e Residuos; Orphãos
e Ausentes, 1 3 e 2' Varas ; Cominarei°,
21 e 3' Varas ; Civei, D, 2, e 3" Varas ; Criminal, 1 3 , 2', 3', 4' e 5' Varas, e Juizo dos
Feitos da Fazenda Municipal, rua dos Invalidos il. 10 4 , 10 andar ; Juiz dos Feitos da

Saude Publica, rua do Lavradio n. 122.
Pretorias - i a , rua da Candelaria n. !H,
sobrado ; 2, rua da Prainha n. 20 ; 3, rua
da Alfandega n. 246 ; 4, praia de Santa
Luzia n. 5; 5, rua do Lavradio n. 161; 6,
rua do Cattete n.138; 'Ta , rua Farani il. A 2;
8 a, praça da Republica n. 10; 9', rua Estacio
de Sã n. 33; 10°, rua Figueira de Mello n. 22;
11 3, rua de S. Christovão n. 96 ll ; 12a,
rua Dr. Dias da Cruz n. 23, estação do
Meyer; 13', rua Dr. Archias Cordeiro n.232,
estação da Piedade ; 14 a , rua do Campinho,
estação de Caseadura;. 15", estação de Campo
Grande.
Junta da Juizes de Direito das Varas eiveis
PRESIDENCIA DO DR. BIOCO DE ANDRADE SECRETARIO, CRUZ GALVÃO

Einbargos de mellidade
8 • Protoria.
Relator, Dr. Diino de Andratie ; embargante, Luiz Alves Ribeiro. inventariante do
espolio de Jota do Maealhães Bastos ; embargados, Gonçalves Bastos & Comp.-Não se
tomou conhecimento dos embargos.
14' Protoria
Embargante, Dr. Alberto Ettgeaio de Figueiredo; embargado, Antonio dos Passos
Ferreira.-Desprosados.
Foram mais publicados os seguintes embargos:
7e Preteria
Embargante, João Ferna rele.s Monteiro;
embargado, José Augusto Laranja.
10' Pretoria.
Embargante, Antonio Paes Lopes; embargado, Manoel Goaçalves Fortes,
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Ctirto de AppellaçãO
EDITA-E5

Faço publico que. em sessão de Gamaras
Reunidas, convocada para o dia :N/ do correate, á 1 hora da tarde, tero lugar os julgamentos dos ambiegos de nullidade n.2.817,
embtrgante José Maitoel AI vos, ereibae;aada
I). Maria Isabel da Cunha Braga, e a. 3.0
embargamos Joaquim Vieira Moura e esttros. embargados os syndiees da liquidaçãoforça da da Emoreza ViaçÃo do Brazd.
Sucretaria da (.;;WO
Anae l lação, 23 do
de m
: e/11mo de 19a5.- O soa ataria, Evaristo
da Veiga Gonzaga.
Paço publico que os pie:ao-tontos das appanteões eivois n. 2, apoellitate D. Rosa
Are a Ferroira, appellada D. Maria Isabel
Ferreira ; ri. 46, aurellante José Boato do
Fada Braga, appoll tia a. Irmandade do
S. S. Sacramento da C:andel:ria. administradora do Hospital dos Lazoros ; n. 180, appelbinte o Juizo de Diro,ta da S.:aliada
Vara do Ausenzes, apoellada D. Maria Rosa
da Coaceição; e crime n. 53, appediante
D. Maria elidão,apediada a Faze ;da. Munida
p 11, terão ligar na sessão da Primoira Calimara. em 4 de janeiro proxim0 faturo, 011
nas seguintes.
Secretaria da Córte de AnprIlação, 28 de
dezembro de 1905.- O secretario, Evaristo
da Veiga Gonzaga
sEssIo DA PRIMEIRA CAMARA, EM 23 DE
DEZEMBRO DE 1905
Presilencia do Sr. desent)a) .y LU. T.tvares
Bastos -Secretario Dr. Is'oaristo Gonzaga
Comy.receeam Os Srs. de.se:n ,argtdore3
Do lswortli, aatosiso de Miranda, Montoaegro,
Atattletho do Pa' va e da na e Soim
JULGAMENTOS

Aggravos da peliça°
N. 352 - Relator, o Sr. desenfnrg,alor
Montenegro ; aggravante„Toão Pwweira.
Lemos Torres, representante do espolio do
Joalairn Pereira de LCMOI Torres ; a.ggravado, Dr. .10a: 1uim Alvos da Silva.- Negaram provi meato ao agaravo. Impedido,
o Sr. desembargador Ataulpho.
N. 350 - Relator, o Sr. desembargador
Ataulpho de Paiva ; aggravaute, João Carlos
de Oliveira Rosario ; aggravado, o Banco da
Republica.- Não tomaram conhecimento do
aggrava por não ser caso desso rocarso.
N. 351 - Relato'', o Sr. desembargador
Alfonso de Miranda ; 1 0 aggravante, Estevão
Cardoso de Oliveira ; aggravante, Nasciaelevar & Comp.; aggravailo, o Banco Commereial do Porto. - Negaram provimento
ao a.ggravo.
N. 357 - Relator, o sr. desembargador
Montenegro; aggravante, José Antonio de
Sã ; aggravada, D. Francisca do Miranda
Reis Monteiro Tapajós. - Negaram provimento ao aggravo.
N. 353 - Relator, o Sr. desembargador
Gama e Souza ; aggravantes, Silva & Coragem ; aggravado, José Machado do Miranda.
- Deram provimento ao aggra.vo para que
o juiz a quo, reformando o despacho aggrava,Jo, receba a appellação em ambos os etreitos, contra os votos dos Srs. desembargadores rolo,tor e Ataulpho de Paiva. Foi
designado o Sr. desembargador Montenegro
para redigir o accórdão.
N. 360 - Relator, o Sr. desembargador
Dodsworth ; aggravaute, Dr. João Victorio
Pareto Junior ; aggrava.da, D. Carolina Thereza de Carvalho.- Não tomaram conhecimento do aggravo por não ser CM() deffl
recurso.
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Habeas-corpus
N. 140 — Relator, o Sr. desemb irgador
Affooso de Miranda ; pacieate, "lurado Arhu tomaram canhecimento
tia petição de habeas-corpus por não se achar
devidamente instruida.
SORTEIO

Aggra vos d vetiçao
. N. 353—Ao Sr. desembargador Albino de
Miranda.
N. 366—Ao S. desembargador Ataulpho
g e Paiva.
EM MEt:tA

Aggravos de petipt)
.NS. 367, 371, 372 o 377.
PASSAGENS

Appellação coamnercial
14. 231— Ao Sr. desembargador A. de Miran la
Appellações civCi3
Ns 2.743, 101, 85, 131 e 178—Ao Sr. deEcinbargador A. de aliraada.
COM DIA
a•

Appellaçães rireis

'Ns. 180, 4G e 2.
Appellaçâo crime

Juizo de Direito

da Segunda
Vara, eive'

, JUIZ, DR. DIOGO DE ANDRADE—ESCRIVÃO,
JOSE CANDIDO DE BARROS

Ames °Minorias
Autora, D. Maria José de Paiva Bastos
rMs, Manoel Soares Ferreira e outros.—Julgada procedeate a presente acção e decretada a nulidade ou revisão da escriptura.
Autores, Marques, Pinto & Comp. ; réos,
Serafino Antall° Pereira & Comp.—annullado o presente processo.
Autor, David Corrêa da Silva ; réo, Brasilianischa B. für Deutsland.—Julgada improcociente a presente acção.
Autor, Euzobio Pires Ferreira ; ré, Ermolinda Pereira Porto.—Julgada improcedente
presente. acção.
Autor, Francisco Alve3 Rolla ; réos, Antonio A. Silveira Bittencourt e Thomé &
Comp.—Recebida a conte dação, prosiga-se.
App3Ilante, Euzabio P,res Ferreira ; apelada, Ermolinda Pereira. Porto.—Rocebida a appellação nos seus elTelos regula-

res.

Appellaçâo summoria de segunda
Appellaate, Manoel Joaquim Ribeiro ; appeitado, Miguel Antonio da Silva Guimarães.
~Negada a appellação.
Adjudicadlo
Falecidos, Carlos Coelho tia. Silva e Diogo
Coelho da Silva ; suppileante, Rosa Carolina
Comes da Silva.—Julgado por sentença para
que produza os effeitos de direito o calculo
de folhas.
Executivos
Autores, Gui'hermina Nunes Cordeiro
Alvoar e outros; réo, José Joaquim Gomes do
Souza.—Negado provimento á appellação.
Autor, Dr. Hon..ique Wencesláo da Silva ;
réo, o espolio do Dominas Mouro Castro,—
Ciunpra-se o aceardáa de lis. 172.
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Juizo de Direito da Wereeira
Vara eivel

Autora, a justiça ; rou, Rapistrano
nurs.
Autora, a justiça; réo, Antonio José MoJUIZ, DR. CALHEMOS DE MELLO — ESCRIVÃO,
reira.
CRUZ GALVÃO
Autora, a justiça ; ré, Bibiana, Maria
Conceição.
Partilha antigavel
Autora, a justiça ; réo, Maker Maria Keil'.
Falecido, Salvador José Soares.—Itomo- — Ao Dr. 2° segundo adjunto dos promotorew
logada a partilha.
publicas.
Inventario
Civel
Despejo
Falecida, Lucia Martins Cardoso. —Deferida a petição do inventariante.
Autor, Oliveria Manoel Felpa(' Santiago Acção ordinaria
réo, 1.am:insta do Prado Seixas.— Vista á
Autor, Dr. Alfredo Varela ; réo, Trajano parte contraria por 21 horas.
de Sampaio.—Deferida a p3tição do fls. 2;
Juizo da Oitava, Pretoria
portauto,.expaçam-se os competoutes editaes.
JUIZ, DR.CARVALII0 E MELLO — ESCRIVÃO, CORObra nova
Autora, a Mitra Archiepiscopal ; ré, Carapau:lia Ferro Carril Carion.—Nomeado o
Dr. Eduardo Martins Trindade perito dosemmatador.
Alvarás para separaçâo de corpos
Suplicante, Rosa Emitia dos Santos MarUns; supplicad), José Lourenço Martins.—
Expeça-se o alvará.
Supplicante, Aracy Augusta Soares Fraissard ; supplica,do, Ilenry Edgard Atipetit
Darlot.—Julgada por seirtença a justificação,
oxpeça-S. e o alvará.
Libelo civel
Autor, Dr José Entalo da Silva Oliveira
réos, Luiz Emiti° Bellart e outros.—Recebida a contestacão de folhas, prosiga-se.
Arbitramento para honorarios medico:
Autor, Dr. Gustavo Baldttino de Moura
Comera ; réos, Frederico Ribeiro Marcondes
e outros.—lomologado o laudo dos peritos.
Transferencia de titu!os

Suplicante, D. Latira Adelaide Pereira
Marinho o outro;• fallecido, Beraardo Joa-

qulin Silva.—Expeçam-so os competentes
alvarás.
Autor, Dr. Augusto Hygino de Miranda ;
réo, Manoel Marques de Carvalho Alvim.—
Baixem a carSorio para juntar-se uma petição.
Appellaçães
3° Preteria
Appollantes, Nogueira de Oliveira & Filho;
appollada. Margarida Camara Duarte Peroira.— Vista aos Drs. juizes das l e 2'
Varas.

REA DE MENEZES

Crimes
Autora, a justiça ; rés, Luiza Martins
Pereira Oliveira o Isabel Clarinda dos Anjos
(art. 3J6 e 39j do Codiga Penai).—Nullo
processo.
Autora, a justiça ; réo, Vicente Turana
(art. 263 do Codigo Penal).—Vista ao Dr. promotor adjunto.
Autora, a justiça ; réo, José Esquente
(art. 301 do Codigo Penal).—Idten.
Autora, a justtça réu, João Lopes da Silva
(art. 303 do Codigo Penal).—Idem.
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Juizo de Direito Vedei-ai
Pri ateira, -Nr•Lt
O Dr. Go tofredo Xavier da Cu dia, juiz
Federal da Primeira, Vara do Distado Federal etc.
Faz saber aos que o presente edital lerem
ou dele noticia tiverem ou intere:;sar passa.
que no prazo de O dias o no dia 2.4 do cor-

rente mez, depois dt, andiencia. que costuma
laser offeetnada ao meio-dia na casa 2.:
da rua Primeiro de Março, o porteiro dos
auditorios trará a publico pregão de venda

e arremataoão a quem mais der e mahr
lance offerecer acima da avaliação do predio
e terreno abaixo descripto e penhora lo
D. Maria Balbinit de Lima e Silva, na execuçãu que lhe moveu a Fazenda Nacional, o
qual é o seguinte: Predio de sobrado, á rua
D. Anca n. 24, antigo 8, medial° de frente
17`",25 por 12, r°25 de fitados e mais um puxado com 8,m35 de extensão por 10 metros do
largo : tem na frente do primeiro andar
assobradado, um terraço ao centro com es12' Pretoria
cada de cantaria e grade do cimento, dando
Appellante, Raul Cabral Velho ; a.ppellada, access() para osso terraço onde tem a porta
Luiza Loonor Gomea.—Vista ás partes e au principal e 4 j melas com portadas do ci2° promotor.
mento, em cada lado desta fach tda tem uma
Aggravo
janela com portadas e grade de cimento e
Pretoris
2 mensaninos. No sobrado tem tambem
Aggrava,nto, Claudino José da Rosa Fer- um terraço, seis portas, com portadas de cinandes; aggravada, Serafina Martins Torres. mento. Em cada fachada lateral do pro lio
tem tros ja.nellas no sobrado, e no andar
—Negado provimento ao aggravo.
inferior duas janellas o porta, com varanda
Desistencia de usofructo
e escada de cantaria do grado do cimento o
Supplicante, Elia Dezonne ; supplicados, um mesanino de cada lado. O predio 6
Erailio Dezona e outro.—Pagos os impostos, dividido em duas salas, ditas saletas, corredor, copa, cozinha, duas despinms, dons
soltados e preparados, á conclusão.
quartos, banheiro e tanque no Davimento
e cinco quartos no superior, tudo
Juizo da Setinia, Pretoria inferior
forrado e assoalhado; tom mais um porão
dividido em diver::os com partimentos. A
JUIZ, DR. JOÃO DUARQUE DE LIMA—ESCRIvÃo,
construcção dn prodio é moderna, °Ao preLUIZ MARTINS
dio acha-83 dentro do um terreno ajardiDia 28 de dezembro de 1905
nado, murado nos lados o fundos e feCrime
chado na trent° por portão e gradil de
Autora, a juatiça ; réo, Pedro dos Santos. forro sob' pilares de tijollos, este terreno
medo da frente 30'80 par 33'070 do extensão
— Absolvido.
Autora, a justiça ; réo, Solydonba Vidal.— e 32ra ria linht, dat fundis. Avaliado esto predlo ein 23:000$. n t, Q Inundo arrenntuto
Ao Dr. promotor adjula,
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pelo preço da avaliação, voltar& o immavel
á praça com o intervallo de 8 dias com o
aba.tmento de 10 0/4 si nesta ainda não encontrar lance superior ou igual ao valor
determinado, irá, a terceLoa praça com o
2nesmo intervallo e com o abatimento de
10 0 /.. Neste caso será, arrematado pelo
maior preço que for enrarecido, sem que cru
hypothese alguma seja permittido accão da
nulidade por lesão de qualquer especie;
tudo na fórma do art. 233 do decreto n. 848,
de 11 de outubro de 1890. E quem no mesmo
quizer lançar deverá comparecer á praça
deste juizo que terá logar no dia e hora
acima designados, e para que chegue ao conhecimento de todos mandei passar o prasente edital que será publicado pela imprensa e affixado no Legar de costuma pelo
porteiro dos audit aios, que deverá passar a
competente certidão para se juntar aos
autos. Dado e pas a.do nesta cidade do Rio
de Janeiro, aos 20 de dezembro de 19J5.Eu, Alfredo P. Barbosa, escrivão, o subscrevo.
Goelofredo Xavier da Cunha.
O Dr. Godofeedo Xavier da Cunha, juiz
federal da Primeira Vara do District° Federal, etc. •
Faz saber aos que o p:esente edi tal lerem
ou dele noticia tiverem ou interessar p /Sn,
que no prazo da nove dias e no dia 29 do
corrente mez, depois da audieacia que costuma ser offectuada ao meio-dia na casa
n. 23 da rua Primeiro do Março, o porteiro
dos auditorios trará em publico pregão do
venda e arrematação a quem mais der e
maior lance °Merecer acima da avaliação, o
predio o terreno abaixo descripto e penhorado á herança de José Luiz Ribeiro, na
pessoa de D. Maria Ribairo, como actual
propriet iria, na execução que lhe move a
Fazoada. Nacional, o qual é o seguinte : casa
meio assobradada na Estrada do Santa Cruz
n. 87, com uma porta, duas janellas de frente
e peitoril, medindo de frente 610,70 por 14m,35
de fun los, construida de frontal de tijolos á
frente e de pau a. pique dos lados, portaes
de madeira, divisões de taipa, sendo dividida cru seis commodos em parte forrados o chão, é edificada, em uru terreno
que mede de fronte 16 metros por 3:0,40
de extensão cujo predio precisa de grandes
concertos ; avaliada em 4004;000. E não
havendo arrematante pelo preço da avaliação, voltará o immovel á praça com o
intervalo de oito dias e com o abatinrmto da
dez por cento, si nesta ainda não encontrar
lance superior ou igual ao valor determinado, irá a terceira praça com o mesmo intervallo e com o abatimento de dez por
cento. Neste caso, será arrematado pelo
maior preço que for offerecido, sem que em
hypothese alguma seja permittido acção do
nulidade por lazão de qualquer especie ;
tudo na fama do art. 283 do decreto n. 843,
de 11 de outubro de 1890. E quem no mesmo
quizor lançar deverá comparacer á praça
deste juizo que terá togar no dia e hora
acima designados. E para quo, chegue ao
conhecimento do todos, o preseate e Ufal
será publicado pela imprensa e affixado no
Jogar do costume pelo portairo dos aulitorios, que deverá passar a competente certidão para se juntar aos autos. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos 20
dias do mu de dezembro de 1905. Eu, Alfredo P. Barbaza escrivão o subecrevi.Godofredo Xavier da Cunha.

DIARIO OPTIO/AL
a ser elTectuada ao melo-dia, na casa n. 23,
da rua Primeiro de Março o porteiro dos
auditorios trará em publico pregão de venda
e arrematação a quem mais der e maior
lance offerecer acima da avaliação, o predio
e terreno abaixo descriptos e penhorados a
D. Julia Rosa dos Santos, outrora Joaquim
Jose do Azevedo, na execução que lhe movo
a Fazenda Nacional, o qual é o seguinte:
Predio terreo á rua Adelia n. 9, antigo n. 4,
Freguezia, de Inhaúma, com uma porta o tres
janelas na frente, com portadas do madeira, construcção de tabique, medindo do
frente 8m 93 par Cm , 9 do comprimento,
tendo um puxado que mede do comprimento
3", 5 por 3 m , 10 do lareo, dividindo o
corpo de pradio em duas s das e tres quartos
e no puxado cosiaha, parta forrado e assoalhado o parte chão e telha vã. O terreno
em que está edificado este pradio é fechado
na frau° par cacica do bambil com uma
pequena cancela de madeira o do lado
por urna do arame farpado o o mais é
aberto o qual meio de freado 11 111 ,15, por
67.23,30 de comprimento, fochando 03 fundos
com a moven largura da fraate. este predio
acha-se em mão estado. Avaliado este predio e terreno em 800$090. E Tilo havendo
arrematante pelo praça da avaliação, voltará o immovel á praça com o intervalo do
oito dias e com o abatimento de 10% ; si
nestt ainda não encoatrar lance superior
ou igual ao valor determinado, irá, a 3 & praça
com o mesmo iatervallo e com o abatimento do 10%. Neste caso será, arrematado
pelo maior preço que for offerecido som que
em hypathese alguma seja permittido acção
do nulidade par lazão de qualquer espocie,
tudo na farina do artigo 283 do decreto
n. 818, de 11 de outubro de 18e0. E quem no
mesmo quizer lançar deverá comparecer á.
praça deste juizo, que terá lugar no dia o
hora acima designados. E para que chegue
ao conhecimento de todos, o p •esente edital
será publicado pela imprensa e affixado
no lugar do costumo pelo porteiro dos auditorios que deverá passar a competente cor
tidtio para se juntar ao 3 autos. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos 20
dias do M3Z do dezembro de 1935.- E eu,
Alfre lo P. Barbosa, escrivão o subscrevi.Godofredo Xavirr da Cunha.

Juizo de Direito Cift, Primeira
Vara Commercial
De praça, com o prazo de 20 dias, para venda
e arrematava° dos bens peallorados por
.D. Maria Joaquina Pereira da Fonseca a
D. Saturnina Maria de Fre!ces Gujot e o
seu marido Joaquim de Souza', na fôrma
abaixo
O Dr. Pedro de Alcantara Nabuco
Abreu, ,juiz do direito da I , Vara do Comlucrei° da cidade do Rio de Janeiro, etc.:
Faz saber aos que o presente edital virem que, por este juizo o ca,rtorio do escrivão que este subscreve, processam-se os
autos do executivo hypothecario catre partes
como °sequente D. Maria Joaquina, Pereira
da Fonseca o como eeecutadas D. Saturnina
Maria da Freitas Guyot e seu marido Joaquim de Souza, e ora por parto da exeqnente foi-lhe dirigida a petieão do teor
seguinte : Exm. Sr. Dr. Juiz da le Vara
Commercial. Diz D. Maria Joaquina Pereira da Fonseca, nos autos do executivo
hypothecario que move por este juizo a
D. Saturnina Maria do Freitas Guyot,
que tendo-se procedido á avaliação, dos bons
penhorados. requer a V. Ex. se digno mandar
juntar aos autos a inclusa avaliação dos bens
penhorados, expedindo-se os edita,es de praça

O Dr. Godofredo Xavier da Cunha, juiz federal da Primeira Vara do Districta Federa l , etc.
Faço saber aos que o presente edital lerem ou dello noticia tiverem ou interessar
possa, que, no prazo de 9 dias e no dia 21 do
pQrl'ente gl e,dooisd.a. audiencia que costuma com o prazo e formalidades legaes. Assim,

Dezembro - 1905
P. deferimento, na fdrma. requerida. Rio, I
de dezembro de 1905.-0 advogado,Eduardo
Oito Wheiter. (Estava legalmente selada.)
Despacho • Sim. Ria! do dezembro do 1905.•
-Nabteco de Abreu. Em virtude do que se
passou o presente edital pelo teor do qual o
oficial de justiça que estiver do semana,servindo do porteiro, trará a publico prégão de
venda o arrematação bm praça deste juizo,
do dia 29 de dezembro corrente, ás 12 horas
da manhã, depois da audiencia do estvlo, ás
portas do predio onde fuacciona, prov.isoriamente o Forum, á rua dos Invalides n. 108,
os bens penhorados e constantes da avaliação
junta os autos, a sabor: Pro,dio assobradadci
á rua Vieira da Silva n. A 1, na freguezia
do Engenho Novo,feitio do chalet,a,fastado da
face da rua, tendo na frente 2 janellas e
porta no centro, portadas de madeira, medindo de fronte Va za) por 7 111,05 de fundo,'
construcção de frontal, dividido em sala de
visitas, sala de jantar e 2 quartos, tudo forrado e assoalhado. Segue-se uma passagent
coberta com l m,40 de comprido por 2 m,75 de
largura e é dividida em cosinha edespensa. O
referido prcdio tem na frente um pequeno
jardim e está edificado em um terreno que
mede de frente 5m,46 por 33,50 do fundo,
murado na frente com gradil e portão de
ferro, e bem assim latteralmente e nos
fundos. Este predio tem caixt de agua,
tanque de lavagem o latrina e está precisando do pequenos reparos ; avaliado o predio o respectivo terreno em 3:500$000. Predio assobradado á. rua Vieira da Silva n. B
na freguezia do Engonho Novo, feitio chalet,
afaoitado da face da rua,tendo na frente duas
janel las eporta, ao centro,portadas de made:ra,
medindo de frende 5°1,46 por 7m,05 do fundo,
construcção do frontal de tijolo, dividido em
sala de visitas, sala de jantar e doas quartos,
tudo forrado o assoalhado. Segue-se uma
passagem coberta, que mede I m ,40 de comprido e que conduz ao puxado o ao quintal,
tendo aquele 4 m,30 de comprido por 2m,75
de largura e é dividido em cozinha e despen sa. O referido prodio tem um pequeno
jardim na frente e está edificado em um terreno que mede do frente 5^1,45 p r 33m,50
de fundos, todo murado o com gradil e portão
de ferro na frente. Esto predio tem caixa de
agua, tanque do lavagem o latrina e está.
precisando de pequenos reparos; avaliado este
predio o repoctivo terreno em 3 :500$000. Predio assobradado á rua Vieira da Silva n. Cl,
na freguezia do Engenha Novo, feitio chalet,
afastado da frente da rua, tendo na fruta
duas janellas e porta ao centro, portadas de
madeira, medindo do frente 5m ,46 por 7.1,05
de fundo, construcção de frontal de tijolo, dividido em sala do visitas, sala do jantar e
doas quartos, tudo forrado o assoalhado. Segue-se uma passagem coberta,que mede Im,40
de comprido por l te,30 de largura, o que conduz ao puudo e ao quintal, tendo aquele
4%30 de comprido por 2m,75 de largura, o 6
dividido em cozinha e despensa. O referido
predio tem na frente um pequeno terreno
apropriado para jardim e está edificado em
dm terreno que medo do frente 5m ,46 por
33m,50 de fundo, todo murado o com gradil
e portão de ferro na. frente. Este predio tem
caixa do agua, tanque de lavagem o latrina,
e está pasando por uma reparação geral ;
avaliado o predio e respectivo terreno on1
3:500$. Predio assobradado á rua Vieira da
Silva n. D 1, na freguezia do Engenho Novo,
feitio de chia:et, atástado da face da rua,
tendo na frente duas janellas o porta ao
centro, portadas da madeira, medindo do
frente 50%46 por 7m,05 do fundo, construcção
de frontal de tijolo, dividido em sala de visitas, sala do jantar e dons quartos, tudo
forrado o assoalhado. Segue-se uma pua
sagem coberta, que mede l m,40 do comprido e que conduz ao puxado o 49 qu,41,1.
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tal. tendo aquolle 4m,30 do comprido por
2m,75 do largura e é dividido em cozinha e
despensa. O referido preito tem na fronte
um pequeno terreno apropriado para jardim e está edificado em um terreno que
medo do frente 5a,48 por 33'4,50 do fundo,
todo murado e com gradil e portão de ferro
na frente. Este predio tem caixa de agira,
tanque do lavagem e latrina e está precisando de reparação geral ; avaliado o predio o respectivo terreno em 3:504000. Predio assobradado á rua Vieira da Silva n. E 1,
na froguezioo do Engenho Novo, feitio de
chola, afastado da face da rua, tendo na
frente duas janellas e porta, ao centro, portadas de madeira, medindo de frente 5e,4o,
por 7:11,05 de fundo, construcção de frontal
do tijolo, dividido em sala de visitas, sala de
jantar e dons quartos, todo forrado e assoalhado. Segue-se uma passagem coberta, que
medo 1 111,40 de comprido e que conduz ao
puxado e ao quintal, tendo aquelle 441,30
de comprido por 2m ,75 de largura e é dividido em cozinha e despensa. O referido predio tem um pequeno terreno na frente e está
edificado em um terreno que mede do frente
5741,46 por 33 13 ,50 de fundo, todo murado e
com gradil e portão de ferro na frente. Este
preito tem caixa de agua, tanque de lavagem o latrina o está precisando de reparação geral : avaliado o pre lio e resoectivo
terreno em 3.500$00). Preito assobradado á
rua Vidra da Silva n. 1.4' I, na freguezia. do
Engenho Novo, feitio de cholet, afasto.lo da
face da rua, tento na frente duas janollas e
porta ao centro, portadas de madeira, medindo de frente 5 1,46 par 7 m ,05 de fitados
construcção de frontal do tijolo, dividido cm
sala do visitas, sala de jantar e dous quartos, todo forrado e assoalhado. Seoue-'e
uma passagem coberta, que mede 1'1,4, 1 de
comprido e que conduz ao puxado e ao quintal, tendo aquele 4m ,39 de comprido por
2m ,75 de largura e é dividido em cozinha e
despensa. O referido predio tem nt fronte
um pequeno terreno apropriado para • ardim e está edificado em um terreno que
mede do frente 5m ,46 por 3341 ,50 de fundo,
todo murado o com gradil e portão de forro
na frente. Este prodio tem caixa do agua,
tanque de lavagem e latrina e está precisando do reparação geral para ser habitado ;
avaliado o predio o respectivo terreno em
3:500$. Predio de sobrado á rua Cunha Borbosa n. 9, na froguezia de Santa Rita, tendo
na frente do pavimento urro° duas portas,
sendo uma que da access° ao sobrodo, o qual
tem na frente tres janellos, todas as portadas são de madeira de lei, medindo de
frente 4e ,60, a construcção da frente
até o vigamento do sobrado é de pedra e
cal o dalii para cima de alvenaria do tijolo,
dividido o pavimento terror) em sala e
quarto o o sobrado em duas salas e dous
quartos, todo forrado e assoalhado. O corpo
do sobrado medo 11'0 ,15 do fundo. Em seguimento ao fundo do sobrado ha uma área
aberta com corredor ao lado e no fundo deste
existe a cozinha; medindo tudo 4 m,75 de
comprido. No corpo do sobrado ha uma escada que dá accosso a um cotão, o qual é
dividido em dous commodos, corredor, cozinha e quintal que vao terminar em uma
pedreira no morro. Esto prodio tem caixa
dagua o latrina e está precisando de grandes
reparos para ser halit ido, avaliastes o predio e o dominio util do respectivo terreno
em 5:000$. Importando o total da avaliação
do todos os bens acima descriptos enn 2.3:0J0$,
preço por quanto vão os ditos bens a esta
praça. E quem os mesmos quizer arrematar
deverá comparecer no dia, hora e togar
acima designados, afim do se effectuar a
praça. Para constar passaram-se este e mais
dous de igual teor, que serão publicados e
afixados na, forma da lei. Dado o passado
insta cidade do Rio de Janeiro, em 2 de

R.TD OrP'/ÕL5.1.dezembro do 1935. E eu, Francisco do Borja
de Almeida Córte Real, escrivão, o subscrevi. - Pedro de Alcantara Nabuco de
Abreu.
De praça com o prazo de 20 dias para venda
e arremataç qo dos bens penhorados por Joaquim da Silva Conto a Antonio 2Ifargues de
Almeida e sua mulher, na N21.2 abaixo
O Dr. Pedro de Alcantara Nabuco de
Abreu, juiz de direito da primeira vara Cotemereial desta cidade do Rio do Janeiro, etc.:
Faz saber aos que o presente edital virem
que por esto juizo e cartorio do escrivão que
este subscreve se proce:seam os autos de ()secação em que é mei:pente Joaquim da Silva Couto e executados Antonio Marques de
Almeida e sua mulher ; ora por parto do execorooto me foi dirigda a petição de teôr see,ninte : Exm. Sr. Dr. juiz da 1 a vara commercial.-Joaquim Silva Couto, já tendo feito avaliar os bens penhorados d3 Antonio
Marques de Almoid a para pagar-se do que
este lhe íleve, vem requerer a V. Ex„ que,
mandando juntar aos autos a inclusa avaliação feita, miado que se expeçam os respectivos e litaes com o prazo !coal. P.dererimento.
Rio do Janeiro, 13 de novembro de 1935.&herdo). C. de Srt e Benevides. (Estava legalmente soltada.) Despaeho : Sim. Rio. 14
do novembro de 1935.-Naboco de Abreu. Em
virtude do que se passou o presente edital
polo teor do qual o oficial do justiça que
estiver do semana, sorvindo de porteiro,
trará a publica pregão de venda o arrematação em peaça deste juizo no dia 29 de dezembro corrente, ás 12 horas da manhã,
depois da audiencia, do estylo, ás portas do
edificio á rua dos Invalides n. 103, 03 bens
constantes da avaliação junta aos autos, a
sabor : Um predio assobradado á. rua Diamantino n. 2 B, porta da Estação do Rocha, da
Estrada do Ferro Ceatral do Brazil, medindo
de Proat 7 0%82, o (1 falidos 13 ,0 ; sua formac5,o
é de pedra o cal e tido, com 3 • onella do
frente, 3 portos e j metia de um lado, no
qual tem 1 varanda, do outro lado 3 janolIas ; tudo com porOalae de cantaria, dividido em 2 salas e 4 coutados. Una puchado
no filado (balido em quarto e cozinha. Uma
meia agua dividida ern banheiro, quarto
com latrina e tonqae de lavagem. O predio
acima de ,cripto está edificado em um terreno que tom do fronte 11'11,01 do fundo 50e,
todo fechado, avol'alo em 8:00000J, soado
a merale 4:00 '$030. Um predio assobradado
á mesma roa Diamantina n. 4, peoto da
Estação do Rochaala Estrada de Ferro Ceatral
do Brazil, toldo de frente 7 e ,82, e de fundos
13m, sua formação é de pedra, cal o tijolo,
com 3 janellas do frente, 3 portas e janella
de um lado no qual tem 1 varanda, de outro lado 3 janollas ; talo com portados de
cantaria, dividido em 2 salas, 4 quartos.
Um puchalo no fundo dividido em quarto e
eosinha. Uma meia agia dividida em banheiro, quarto com latrina e tanque de lavagem. O predio acima d3scripto esta edificado em um terrena que tem do fronte
e de fundo 50°, todo fechado; avaliado
em 8:000$003, soada a metade 4:034000.
Uma avenida á roa Romana n.13, no Engenho Novo, Com 3 casinhas com porta e jamofa de fronte cada uma, mediado 10 41 ,75 de
fronte o de Modo 91%70, sua formação é sobre
pilares o paredes de frontal do tijolo, dividida cada uma em 2 salas e quarto ; um
puchado no fundo de cada uma que sorvo
do cosinha. Esta avenida está edificada ora
um terreno que tem de fronte 14 4', e do fundo 33m,10, fechado na frente, de um lado e
nos fundos, e aberto do outro lado ; avaliado
em 4:5003001 Um prolio terreo á mesma
rua Romana n. 15, canto da. rua Pelotas, no
Engeaho Novo, medindo de frente 5 4%20 o de
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fondo 14 m ,80, sua formação é sobre paredes
de frontal de tijolo, com 2 portas pela
rua Romana e 3 partas e 2 janellas pela
rua Pelotas, com portadas de madeira, dividido em loja, sala, 3 quartos e cosinha.
Este p 'edio está edificado em um terreno
que tom de frente 11'11 ,2), e de fundos 23m,
todo fechado ; este pra tio precisa do reparos ; avaliado em 4:004300. Um prodio assobradodo á rua Con le do Bomilm n. 155,
medindo de frente 8 e,37, e de fundos 17"o55,
sua formação é do pedra, cal o tijolo,
com 2 janelas e porta na frente •, dividido em 2 salas, gabinete e 3 quartos ; um
puchado no fundo dividido em cosinha, tanque, banheiro e latrina. Esto prodio está,
edificado em um terreno que tem de feeitto
19m.30, e fundos, formando uma volta latina;
todo fechado. Este predico precisa de grandes reparos ; avaliado em 7:504300, sondo
uma terça porte 2:5002..000. Importa a presente avaliação em 19:030$000 preço por
quanto vão os referidos immoveis acima
deacriptos a esta praça. E quem os mosraos
quizor arramatar deverá comparecer no dia,
hora e Ioga.r acima declarados, afim de ter
togar a praça. E para constar se passaram o
proscrito edital o mais dons de igual toôr,
que serão publicados o affixados na fôrma
da lei. Dado o passado nesta cidade da Rio
do Janeiro, aos 7 do dezembro de 1905. Eu,
Foonc:sco de Bor'a do Almeida Corto Real,
escrivão, o subscrevi-Pedro de Alcantara
Nabuco de Abreu.
do Direito clft, Sezancla
Vara. Coma:Ru-01ml

Juizo

De praça, com o praro de oito dias e abatimento
legal, para venda e arremataçah dos bens
penhorados pelo Dr. JoIo Victorio Pareto
Junior a D. Carolina Thereza de Carvalho,
na fdrma abaixo
O Dr. Julio de Barras naja Gagablia, juiz
de direito da. Segunda Vara Commercial
do District° Federal, etc.:
Faço sabor aos que o prescrito edital virem
que, por eito juizo o cartorio do escrivão quo
este subscreve, processaria-se os autos do
curativo hvpothecario em que é exequeato
o Dr. João Victorio Parato Junior e executada D. Corolino Teeroza do Carvalho, sendome nos mesmo s , por parto do oxequente,
dirigida a potição do teor seguinte: Exm.
Sr. Dr. juiz da Segunda Vara Cornmercial-0
Dr. João Victorio Pareto Juoior, no executivo
hvpothecario que move a D. Carolina Thereza do Carvalho, não tendo havido licitantes na praça a que foi sub aottido o prodio
penhorado, vem requerer a V. Ex. se digne
do mandar eludir entoes de nova praça
com o prazo legal. Pado deferimento. Rio
de Janeiro, 23 do novembro do 1905. (Estava legalmente soltada). Despacho : Sim
em termos. F. 28 do novembro .de 1905,
- Gabaglia. - Em virtude do que se passou
o presente e lital, pelo teor do qual o oficia/
de justiça que servir do porteiro trará a
publico prégão de venda e arrematação, em
praça dese juizo, no dia 29 de dezembro do
caorreate anno, ás 11 1/2 horas da manhã,
depois da, audiencio, do ostylo, ás portas do
edificio da rua dos Invalides n. 108, onde
funeeiona o Foram, os bens constantes da.
avaliação junta aos autos, a sabor: Prodio
de sobrado, sito á praia do Flamengo n. 10,
media lo de frente 7, m90 e do fundos 54
motros, soado quo o prodio occupa uma
área do 7 41,90 por 37 metros de fundos.
E' dividido cm tres pavimentos, o construislo de p )dra e cal, forrado e assoalhado, exceptuando o primeiro pavimento,
que é assoalhado o caiado. O primeiro pavimento tona um portão e duas janelas do
fronte, e duas judias Q
porta, noa .
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3:600$
Caetano Luiz Machado
tendendo-se o mesmo habilitado a tomar
João Capiatrano Ribeiro de Souza 3:600
parte em todas as deliberações que na reunião
3:6001
Mario da Motta Corrêa
forem tomadas, sendo que para concordata
Angelo de Oliveira Bevilaqua,
3:600
será observado o disptsto no art. 54 letras
João Cavalcanti do Albuquerque
A, B, C e D da citada lei n. 859, do 16 do
3:600$
Vasconcellos (21)
agosto de I9J2. Rio de Janeiro, do dezemLucas Monteiro de Almeida
bro de 1905. E, para constar, passaram-se
Bacharel Arnolpho Nolasco de Re- 3:6"
esto o mais dons do igual teor que serão
3:600$
zendo.
publica-los e affixados na fôrma da lei, pelo
ollIcial do semana deste juizo que de assim Quartos escripturarlos:
o haver cumprido lavrará a competente cer2:400$
Antoro Olympio de Siqueira
tidão para ser junta aos autos. Dado o pasTheophilo Ottoni de Campos Casado nesta cidade do Rio de Janeiro,aos IS de
2:400,
bral
dezembro de 1905. E eu, João de Souza Pinto
2:100.
Victariano Pereira do Barros
Junior, escrivão, o subscrevi .—Nestor lileira.
2:400.
José C,andido da Costa
Acylino Rufino de Mattos Junior 2:4n0
Manoel do Carmo Ferreira Chaves 2:400
Juizo do Direito da Primeira
Luiz Antonio Alves de Carvalho 2:400
Vara Criminal
Z&ador dos Proprios Nacionaes, euQUALIFICA.ÇXO DE JURADOS
9:000$
g,nheiro Christino do Valia
Ajudante, engenheiro Jacintho Adol(Continuado do n. 301)
6:000$
pho do Aguilar Pantoja
O Dr. José Affonso Lamounier Junior, juiz Ajudante
interino,engenneiro
Miguel
de direito da l e vara criminal deste Districto
6:000$
Ricardo Gaivão (22)
Fe tarai.
Antonin Aaerta Maria de
Faz saber aos que o preeate, viram que, Auxiliar,
3:400$
Araujo
do .conformidade com o art. 98 do regalameoto appv.i10 palo decre`.9 n . 5.561, de
Rio de .1'a-seira, 8 de setembro de 1905.
19 do junho ultimo, for ira remettidas a esto Lt6i
Caralc.tnti de Altuguergue, director
juizo, as diversas listas a a em se refere o das Rendas Publicas.
Gabaglia.
dito regulamento, dos cid idãos aptos para
—
sernn qualiiica,iles jurados de-de districto,
Sr. sub-director—Cumprindo as disposi,
cajes nomes vão ab. publitn los, com a
conti Ias na portaria n. 293, do Exna
Juizo de Direito d.a Terceira desiarrtção das diversas rp-irtictie3 a que Sr. Dr.
director interino desta Recebedoria
Vara Commercial
partencimi; polo Tte mudou ptssa,r o pre- datada de 19 do corrente, passo ás mãos (.W
De convocario dos credores da massa fa:lifla sante com o prazo de 10 dias, a contar de V. S. a presente relaão dos coa ribuinte
de Machado, Estacio & Comp., para se reu- sua publicaçao, afim da, delta) dello, alie- brazileiros estabelecidos no 3a districto
nirem na sala das audiencias deste Juizo, ci garem os mesmos cidtdãs os motivos que.
industrias e pro3ss3es desta Capital com a
rua dos Invalidas n. 103, no dia 29 do cor- verem para a g ua inclu-en ou excluo. Dado eqrcificação das importaucia3 a que estãc
rente mez, a 1 hora da tarde, ai»; de veri- e passado n-sta cidade do Rio de Janeiro, aos su, cites.
fi-ar,mt seus creditas e,approvados, assistire:n 12 do dezembro de 10w). Eu, Leonardo da
Receb edoria da Capital Federal, 23 da
lei!nra do relatorio do syndico proviscrio, Costa, es,-reveate juatine.itado, o escrevi. outubro de 1905.-0 1° escripfurario. Dr.
de:iberarem sobre concordata si for apro• en- E, eu. Fre [crido de Castro, escrivão, o sub- da Veiga.
—
tada a respectiva proposta, ou formarem con- sorevi. —José Alfonso .1,;i9unier. Junior.
tracto de uniL7o e.egcndo-se syndicos de:iniDr. Eduardo Farreira França, rui
ticos e uma commissao fisc q l, nos termos
40$
Theophil, Ottani, 65
DOS EMPREGADOS DA DIRECTORIA DAS
do art. 63 da lei n. 859, de 16 de ayoJto RET./kC:AIO
RENDAS PUBLICAS Do TIIESOURo FEDERAL,
João de Deus Frota, rua Theophilo
de 1902
1:3603
OR'3ANizADA EM VIRTUD: DO AtT. 97 DO
A. do Oliveira Figueira,
'07A
O Dr. Nestor Sidra, juiz do direita da
DECRETO N. 5.531, DE 19 DE JUNHO DE 1905 Dr.
°tt°anril_-s
C
rua Theophil Ortoni, 28
Terceira Vara Commorcial do Districto Fe40$
Cargos—Nomes—Vencimentos annuaes
Dr. A. de Almeida Ramos, rua Theoderal, etc.:
Faço saber aos que o presente edital virem, Director, Luiz Rodolpho Cavalcanti
1 bit() O .toni, 28
40$
12:000.3 Dr. Souza Gomes, rua Theoehilo
da Albuquerque
em como por parte dos syndicos provisorios
da fallencia de Machado, Estado & Comp., Su'ad irectores:
O tton i, 28
40$
me foi dirigida a petição do teor seguinte :
Bacharel Antonio Fred -rico CarDr. J. M. da Camara Coutinho, rua
Petição-111m. e Exm. Sr. juiz da 3 va -a
doso de Meiezs e Souz"
Thcophilo Ottoni, 17
200$
commercial, Dr. Nestor Moira. A. Abreu
Antonio Oscar Tavares da Cota 99:001 Eduardo de Araujo, rua Municipal,
& Comp., syndicos provisorios da fallencia Primeiros escripturarios:
2-)
880$
6:00g' Dr. Alvaro Mendes de Oliveira Casde Machado, Estacio & Comp., requerem a
Gui'herme Nic li
V. Ex., se digne mandar expedir editaes de
José Candiito Nunes Pires
tro, rua S. Bento, 39
40$
6:u003 João Gomes da Oliveira Lima, rua
convocação dos credores para os fins e nos
João Evangelista dit Silva
termos do art. 47 da lei n. 839, de 16 do
(ia Fonsaca
Bacharel Jovino
Dr. João Ricardo, 9
94$
6:000, Dr. Vicente Alves de Paula Pessoa,
agosto de 1902. Termos em que pedem
João Duarte Lisboa Surra
deferimento. E. R. Mercê. Rio do JaBenedieta Hyppolito da Oliveira
680$
estação da E. F. C. do Brazil
6:000a Dr. Rego Barros, rua general Goneiro, 4 de dezembro do 1905.—A. Abreu
Junior
6:000$
& Comp. (Estava soltado). Despacho.—Sim.
Francisco dos Santas Marques
40$
mes Carneiro, 61
Rio, 5 de dezembro do 1905.—estor
Segundos escripturarios:
Silvestre de Oliveira Maia, rua BaEm virtude do que se passou- o presente
Manual Co-alio do Soaza o Oli100$
rão de S. Felix, 45
4:800:.; Dr. Nabuco de Freitas, rua Barão do
edital, pelo qual são convocados os credores
veira (20)
da fallencia de Machado, Estacio & Comp.,
João Caetano de Oliveira Aguiar. 4:0=;
S. Felix, 178
40$
para se reunirem no logar, dia e hora acima
4:K1
Raul da Motta, Pragana
Capitão Antonio .losé Martins Motta,
designados, afim do verificarem seus cre4:80);
João Monteiro de Barras
rua Barão de S Felix, 112
ditos, e, approvados, assis ..irem a leitura do
4:800$ João Augusto Ribeiro de Almeida,
José da Costa Vieira
rEslatorio do syndico provisorio, deliberarem
4:800$
Bacharel Pedro Duarte Muniz
224000:
rua da Prainha, 2J
sobre concordata si for apresentada a reJosé Joaquim da Costa VasconcelDr. An'onio do Abreu Guimarães,
spectiva proposta ou formarem contracto do
4:8003
los Junior
rua Marechal Ftoriano, 185
40$
união elegendo-se syndicos definitivos e uma
4:800$ Dr. José Constando de Jesus, rua
Bacharel Antonio Gitirana
cominissão fiscal nos termos do art. 859, de
José Adolpho Pereira de Amarante
Marechal Floriano, 108
190$
16 de agosto de 1902, advertindo e ao os cre4:8003 Dr. José A. de Almeida, rua MareJunior
dores ausentes poderão constituir procurador
40$
chal Floriano, 110
por telegramma, cuja minuta authentica Terceiros escripturarios:
3:600$
José A1ve3 Carneiro
ou legalizada deverá sor entregue ao ex(21)Em commissão no Estado do Rid
3:600$ Grande
Raul do Moraes Cahet
peditor,que, na transmissão,mencionará esta
do Sul.
circumstancia,sendo licito a um só individuo
(22)Não é empregado effectivo desta dir.
(2 ) Em cominissap no Estado do Rio ctoria.
ser procurador de um ou mais cre fores,
contanto que não seja devedor á massa, en- Ora de do Norte

fundos, cujo portão dá entrada para um
saguão, que é todo calçado de cantaria e é
dividido em cinco commados com porta
para o saguão. O segundo pavimonto tem
ires janellas com sacadas de ferro, na frente
e tres janella.s nos fundos, que dão para o
quintal, dividido em duas salas, duas alcovas, corredor ao lado ; para este pavimento
a subida 6 por uma escada que dá. para o
saguão, assim como para o terceiro pavimento, quarto o dispeasa. Terceiro pavimento cum tres ja,nellas de frente com sacada e grade de ferro em cada janella o
dividido em duas salas e duas alcovas ; todas as janellas, assim como as portas, teem
port idas de cantaria. Todo o predio é murado de pedra o cal, com caixa do agua, o
qual foi avaliado em 40:000,000 e vae a
esta segunda praça pala quantia do
36:0003003, a que ficou reduzida a mesma
avaliação, devido ao abatimento legal. E
quem o mesmo immovel pretender arrematar doverã comnarecer no local, dia e
hora acima assignados, afim de effectuar-se
a praça. Para constar passaram-se esta o
outro de igual teor, que serão publicades e
affixados na fôrma da lei. Dado o passado
nesta Capital Feleral, aos 30 do novemb:o
de 1905. Eu. Antonio Lopes Domingues, escrivão, o subscrovo.—Julio de Barros Bifa
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Mec1iciJDr. Francisco Campa o, rua.
Haddock Lobo n. 15
Director de externato, Dr. Antmicr
Carvalho, rua Hadlock Lobo n. 27
Concertado: de relagios, Antonio
Candido de Salgueiro, rua Haddoek Lobo n. 23 A
Pharmaceatico, Augusto de ManeZoa, rua Haddock Lobo n. 41 A
Medico. Dr. Arthur Moncorvo Filho,
rua "Haddock Lobo n. 69
Medico, Dr. Nogueira. Pinto, rua
EIaallock Lobo n. 125
Medico, Dr. Hai Bassiclair, rua liaddock Lobo n. 133
Medico, Dr. Josa de Castro, rua Liaddock Lobo n. 139
daVeiga.
Medico, Dr. Antonio Romualdo Monteiro, rua Haddock Lobo n. 143
80 DIS:RICTO
Director de externato, Dr. Alfredo
ItELAÇ-ÃO DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO DE
do Paula Freitas, rua Haddock
INDUSTRIAS E PROFISSÕES, BRAZILEIROS —
Lobo n. 175
FURTARIA N. 203, DE 19 DE OUTUBRO DE Medico, Dr. Francisco M. Dias da
1905
i Cruz, rua Haddock Lobo n. 211
Indu.atria ou profissão — Nomes — Rua — Director de externato, Ignacio de
Rezende, rua Haddock Lobo n. 219
Contribuição
Pharmaceutico, II. Leal, rua HaMedico, Dr. Alfredo Piandiá, rua de
ddock Lobo n. W7 B
40.3 , Pharmacentico,
Catamby n. 53
Timotheo Antonio
Medico, Dr. Romulo stepple d
Teixeira, rua. Haddock Lobo. n. 56
403 Medico,
rua do Catumby n. 79
Dr. Estado Barreto, rua
Medico, Dr. Caetano do- Faria Castro,
Haddocle Lobo n. 56.
40$ Medico,
rua do Caturnby n. 5s.
Dr. Alfredo Maia, rua IlaCasa do aposentos Bora mobilia, José
ddock
Liba
n. 56
Narciso do Mendonça, rua de CaMedico,
Dr.
Castro Poixoto, rua
220$
timba n. GD
Haddock Lobo n. 70
Paarinaeoutica, Joaquim Domingos
Dr. Edmundo Silva, rua Ha90$ Medico,
Maia, rua de Catumby, n. 63
d Mak Lobo n. 70
Medico, Dr. E. Bandeira de Mello,
Dr. Aitonso. Pinheiro, rua
40$ Medico,
rua de Catneaba n.
Hadd.ock Lobo n. 70.
Me
aa
G tra.r lardivros, Jose de Go uvê
Dr. Silveira Lobo, raa Ha40$ Medico.
donça, rua Navarro n. 7 E
ddock
Lobo n. 80 A .
Guarda-livros, Americo Pinto, rua
dos Prazeres n. 1 A.
40,3 Hospedaria, Pacifico de Aarou, rua
Haidock Lobo n. 84
1ic3,Dr.Jasa F.de SampaioVianna.
40$ Pharmaceutico, Castão do Rego, rua
rua d . nspon. 17
Medico, Dr, Almeida Magalhães, rua
Hatidock Lobo n. 98 A
do B.sao n,20
40$ Medico, Dr. Raelolpho dos Santos, rua
Haddock Lobo n. 93 A
Melico, Dr. Benjamin Baptista, rua
40$ Mercador de papel e objeçtos de esdo Bispo n. 2
•
Medico, Dr. Francisco José da Cruz
criptorio , Antonio Bastos, rua
Haddock Lobo n. 93 B
Camarão, rua 13a,rão de ltapaaipe
40$ Medica, Dr. Jayme de Miranda, rua
n1
Haddoak Lobo. n. 104.
alelico, Dr. Baptista Pereira, rua
Larão de It apagiao n. 11
40$ Pharmaceutica, Casemiro de Oliveira Heitor, rua Haddock Lobo n.170
Me lico. Dr. Ralai Ferraz, rua Bilra°
de Itapaaipe n.
40$ Medico, Dr. Mario de Paula GuimaMedico, Dr. Jolia Leite, rua Barão do
rãos, rua Haddock Lobo a. 182
40,3 Medico, Dr. Luiz Masson, rua Frei
Ita.pagipe n. 12,
Melico, Lr. José, Ferreira Coutinho,
Caneca n. 87
rua 13zarão de Itapagtpa, ri. 56....
40$ Medico,
Dr. Alberto Baptista do SiMedico, Dr. Francisco Mariano
queira, rua Frei Caneca n. 93
40$ Pharmaeoutico,
Vianna, rua da Paz n. 15
Octavio Miranda,
Casa do aposentos mobiliadas, Ma, rua Frei Caneca n. 95
noel Ferreira França, rua Calina
Dr. Gonçalves Leite, rua
n. 10
58a$ Medico,
Frei Caneca n. 95
Medico, Dr. Caros Roldan atauvan,
Dr. Luiz Gurgel, rua Frei
40$ Medico,
rua Santou Rodrigues ri. 57
Caneca n. 95
Direetar de externato, Manoel •oa&
Porcelanas, O. Monteiro, rua Frai
Ferruira, rua Estacio de S o. a5.
Candaca n. 141
Medico, Dr. Adrian° Duque rs ra Ia,
concertador, Affonso Henrirua Estado de si, n. 46
40$ Ourives
que Vianna, rua Frei Caneca. n.157
Medico, Dr. Eduardo Moscoso, rua
40$ Ourives em pequena escala, Josa
Estacio de Sá n. 46
Francisco da alva, rua Frei CaMedico, Dr. °atavio do Rego Lopes,
40$ • neaa n. 159
rua Estado de Sá n. 46
Molico, Dr. Aprigio do Rego Lopes,
Dentista,Arthur Guimarães Caetano,
rua Estacio de Si. n. 46
40$
rua Frei Caneca n. 179
Pharrnaceutica, Joaquim Lourenço
Cada de aposeatos mobiliados, José
Dias, rua Estacio de Sá n. 80....
90$
Castilho C., rua Frei Caneca n. 199
Pharmacentico, Joaquim Candido
•Medico, Dr. Henrique Lagden, rua
Gouvêa, rua Estacio de Sa n. 89..
100$ ! Frei Caneta n. 231
al...dico, Dr. Pedro de Albuquerque
•Pharmaceutico, Jose Pereira VaRoirigues, rua Haddock Lobo
' lente, rua Frei Caneca n. 231
n. 1 A
40$ Casa de aposentos sem mobilia, João
Dentista, Alcibiades Leite, rua HaManual Alves, rua Frei Caneca
. dcluck Lobo n. 11....
14$ ' n.

Dr. Luiz da Roclia Miranda., rua
200$
Marechal Floriano, 134
Dr. Alberto do Faria, rua Marechal
200$
Floriam, 134
José Au g usto Pereira de Castro, rua
130$
Senador Pompas], 77.
José Jesuina Maciel, rua S 'nadar
131.3
Pompeu, 77 A
Dr. Alberto do Rego Lopes, rua Se40$
nador Fanica, 152
Dr. Antonio da Cauta, rua Senador
40$
Pompeu, 204..
Dr. .10.9.3 Pinto do Roga Cear, rua
40$
Senador Pompeu, 241
Recebadoria da Capital Fedeeal, 23 do
outubro de 1905.-0 le escripturario, Dr. A.

'~at
40$

110$
110.3
40$
40$
40$
40$
40$
330$
40$

130$
100$
40$
40$
40$

40$
40$
40$
580,j;

190$
40$
140$
40$
100$
403
40.3
40.$
94$
43a
40.a
301$
40$
80$
140$
320$

Pharmaceuti , oa Ferreira de
Paiva, rua Frei Caneca n. 251Medico, Dr. O. Pessoa, rua Frei Caneca ri. (12
40$
Mercador de- bilhetes de loteria, José
de Freitas Teixeira, rua Frei Caneca n. 130
116$
Can de aposentos sem inabilia, Antonio dos, Reis, rua Frei Caneca
n.. 186
• 250$
Materiaes, Trajam) de Medeiros, rua
Frei Caneca n. 183
1:580$
Fabricante de cigarros, Francisco
Seabra, rua Frei Caneca n. 198»
180$
Productes chimicos, J. P. Dias, rua
Frei Caneca n. 200
320$
Pharmaceutico, Antonio Januario de
. Magalhães, rua Frei Caneca n. 224
90$
Mercador de charutos, Antonio D.
da Silveira, rua Frei Caneca n.253
320$
Casado apose atos sem mobilia, Modesto Goulart da Silva, rua Frei
Caneca n. 354
160$
Medaeo, Dr. Raul Ferraz, rua do
alaatoso n. 64..
40$
Medico, Dr. Ernilio Gomes, rua Dr.
Aristides Loba n. 59
40$
Medico, Dr. H. Autran, rua Dr. Aristides Lobo n. 59
40$
Pharmaceutico, Manoel Teixaira. de
Araujo, rua Dr. Aristides Lobo
c. 127
130$
Medico, Dr. Viciar de Teive, rua
Dr. Aristidas Lobo n. 123.
40$
Medico Dr. Eduardo Augusto Moreira da Silva, rua Dr. Aristides
Lobo n. 131
40$'
Pharmaceutieo, Carlos Josa Feraandas, rua Dr. Aristidee Lobo n. 133
100$
Medico, Dr. Paula bla.wall, rua. Lira
Aristidea Loao n. 4
40$
Medico, Dr. Castro Peixoto, rua Dr
Aristide& Lobo n. 6
40$
Medico, Dr. Anima Claudio, rua Dr
......
Aristidesg Lobo ri.
40$
Director da externato,. Ezequ.:131 B.
de Vasconcellos Junior, rua. Dr..
Axistidea Lobo n. 120/sento
Hospedaria„ Antonio Rodrat ue 5 Barbosa Junior, rua Dr. Aristides
c'
Lobo n. 129
480$'
Casa. de aposentos sem mobilia,, An•
. tonio Joaé Corrêa, rua Caminho
do Morro n.
..........
230$
Monco, Dr. Linderberg Porto Rocha,
rua Mariz e Barros n.. Ca F
40$
Medico, Dr. Alfredo Leal Sá Peixoto,
rua Barão. de Iguatenly a. C 1
40$
Pharmacoutica„ Castilho Duaate,rua
Miguel de Frias n. 3
100$
Pharmaceutico,Rayminala Lacas do
Abreu, rua Miguel de Frias e. 20.
100$
Mercador de charutos, Manoel agracio da Silveira', rua Machado Coelho n. 118
20J$ •
Piiarm acentico, Narciso dos Santos
Luz, rua Machado Coelho n.
114
Director de compa.ahia, Antonio Soares Leite, rua Nary Pinheiro u.8 A
200.
Director de companhia, Alem auia
mares Azevedo, rua Navy Pinhoiro n. 8 A.
£00,3!
Odiciad de justiça, José Cyrillo
tox, rua d.o S. Chaistovã.o n.
240$.
Modico, Dr. A. Cicera Moreira da
Silva, rua d3 S. Christovão o. 79 B.
40$
Lenha (estancia), Accacio Warnecke
rua do S. Christovão n. 79E
50$
..

Industrio e profissões — ContriburOes
40.3 Pharmace trt ico, Henrique Antonio da
Silva, rua de S. Chrustovão it. 105
82$
94$ Medico, Dr. Caetano de Azevedo, rua
de S. Christora.o a. 103
403'
Medica Dr. Soaras Rodrigues,
230$
des S. Chrietovão a. 115
40$

' • ~1L

N. arep1ilira- -e9

Pliarmaceatico, Engeiird-a4taalira
105$
Paiva, rua de S. Christovão n. 115
Me tiro, Dr. José Baptista Gonçalves,
40.3
rua de S. Christovão n. 117
Medico, Dr. J tu- mil da Rocha Vaz,
rua de S. Caristovão n. 189
40a
Pharnaacoutico, F. de Lucio, rua da
S. Christovão n. 191
100$
Medico, Dr. Oscar Publio de Mello,
rua da S. Christovão n. 191
40$
Pharinaeoutico, A. Avaliar, rua do
S. Caristovão n. 19à
90$
Medico, Dr. Saboia, rua do S. Christovão n. 281
40$
Pharmaceutico, José Moreira Monteiro Junior, rua de S. Christovão
n. 293
130,3
Medico, Dr, Cypriano Carneiro, rua
40$
de S. Christovão n. 293
Medico. Dr. José Baatista Gonçalves,
rua de S. Cliiiistova p n. 317
403
°Melai de justiçt, Cinto JW de
14 1$
Freitas, rua de S. Christovão n. 331
Director de companhia, Manoel Val200 3
ladão, rua de S. Christuvão ri. 254
Director do companhia, Manoel Dias
200$
da Silvia,rua de S. ChristoVãO ri.i%5t
Guarda-livras, Josa alaria. Piam aal,
rua Coronel Figueira de Mello
40$
n. 25
Medico, Dr. Araujo Lima, ria, Coro40$
nel Fi g ueira de Mollo n. 49
Pharmaceutico, L. C. Maneira, rua
100;
Coronel Figueira de Mello n. 51
Medico, Dr. Carlos Militão da Rocha,
rua Coronel Figueira de Mello
40$
n. 53A
Medico, Dr. Henrique Luiz da Silva,
rua Coronel Figueira de alollo
40
n. 55
Medico, Dr. Sylvio Mario Sá Froire,
rua Coronel Figueira de afano
n. GOA
Medico, Dr. Xavier Rebelo, rua
Coronel Figueira da Melo n.7 240$
Medico, Dr. João Bulia-Ias M. Marcial,
rua do S. Januario n 31
40 3
Medico, Dr. Miirelles Filho, rua
40a
de S. Januario n. 105
Pharmacautico, Antonio José de
Araujo, rua S. Luiz Gonzaga,
n. 45A
100a
Duarda-Iivros, Viriato Coelho da Silva Campos, rua S. Luiz Gonzaga
n. 146
40,;
Medico, Dr. Silva Santos, rua S. Luiz
Gonzaga n. 28
40;
Pharmaceutico, Francisco Nelson,
rua S. Luiz Gonzaaa n. 92
130$
aledico, or. oliveira saatos, rua
S. Luiz Gonzaga n. 156
40$
Director de companhia, Gastão Chaves Faria, rua n ieleral Gilda° n. 4
200$
Director de comaanhia, João Francisco Leal de Castro, rua General
Gurjão n. 4
200$
Director de compa,naia, Luiz Malafaia, praia de S. Christovão n. 5
200$
Diroctor do companhia, Manoel Miranda Rego, praia do S. ChristoVãO n. 5
200$
Director do companhia, Alexandre
Moat'Alverne, praia do S. Christovão n 5
200$
Director do companhia, Dr. José Antonio de Oliveira C„ rua General
Bruce n. 1
204
,Director do companhia, Antonio
Francisco Moreira Esberard, rua
General Bruco n. 1
2003
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'reatar de oaapkiriaia., Alanirr%.
•e- 11".1"1"."...1".
Juizo da Declina Segunda
derico Thedina Lobo, rua General
Preteria.
Broco n. 1
200$
Hospolairia, Francisco Teixeira do
DE SEGUNDA PRAÇA
Macedo, rua do Arasa.1 n.
920,$
1) :Ozitlet03 chimicos, V. \Vernoch,
Com o pra.zo de oito dias e abatimento de 1004
rua do Areal n. 1-1
680$
pira venda e arremataçao do predio e reMedico, Dr. Henrame Weaceslao S.,
spectivo terreno, silo d rua Goyaz n. 12, e de
rua Ca no Alegre n.
403
uni terreno á mesma rua junto ao n. 7, estaMe lico, Dr. Nascimento Gargel, rua
erro do Meyer, penhorados por &Húmido José
Camp Aleare n. 13
40$
Alves, na qualidade de cessionario de JoaO
Dentista, Manuel Pires Querido, rua
Teireira Leao, a Manoel Alves Xavier e sua
Jockey Club ri. 49
280$
mulher, extralado dos autos de executivo hyPharnraceutico, Antonio C. Castro
poiliccarto que contendem.
Na,seim cato, rua Jockey Club n. 63
88$
O Dr. Vonanclo Hernoterio Lobo Laboaut,
Hospedaria, P. Almeida Lima, largo
do Riu Comprido n 4
8003 primeiro suppl 'ate do afiz da 12 a Pretoria,
Dr. .1032 °vadio Marcondes Romeiro, no imMedico, Dr. Augusto II. de Araujo
Vianna, eu Rumam n. l a
403 pedimearo de ,te, etc:
Faça sabor aos que opresente edital do
Pharmaceatico, Aniando Cerqueira
Lima, rua Balia do S. João n. 31
100$ 2a praça, com o praza de oito dias virem,
que no dia 2 de janeiro do auto proximo,
Pharmacautica, rir. Francisco Xiao meio-dia, logo anis a maneada do estylo,
manes Carvalho, rua Baila de São
João n. 02
90$ no predio sito á ruA, Dr. Dias da Cruz n. 23,
o orneai' de justiça que serva de porteiro
alodieo, Dr. Oscar de Morou, rua
dos auditorias trará a pualico pregão do
S. Francisca Xavier n. 27 D
40$ vetada o arrematação a quem mais der
Pharmacoutico, João Marques
e maior lanço °trancar sobro o preto o
Silva, rua S. Francisco Xavier
re4octivo terreno sitos á rua Goyaz
n. 40A
130$ ri. 12 e de um terreno á mesma rua, junto
ao n. 7, p mharados par Folisberto José
Medico, Dr. Ernesto Quadros, rua
S. Francisca Xavier n. 49 A
40$ Alves, na qualidade de cessionario de João
Teix 'ira Leão, a Manoel Alves Xavier e sua
Pharmacentico, Casimira Inato Camulher, cujos praia° e terreno foram dcvalei ati, rua S. Francisco Xavier
ava'iadas pala fórma seguinte: Ava11
n
100$ .scriplos,
li- ção—Predio aasooradado na frente, sito 5,,
Maliao, Dr. Palheira d is 3: 1,:Y os, rua
S. laiancisco Xavier n. 20
40$ rua Goyaz n. 12, e-tação do Mayer, construação froatal, com troa janellas do frente,
Receba'airia, 25 de membro de 1903.-0 en- uma pirta e janella á direita, coberto de
carregado do 80 la.stricto, Jolo Rodrigncs telhas frianceas, mede 6°,80 de frente por
7 a1 ,40 de fundo, dividido ein dous quartos e
110nn•
duas s ilas, tendo do um lado escadas de tia aos e do outra de cantaria, com um porão,
Sexto Distr1cto
onde ha unia grande sala com uma porta o
(bus ventiladores; em seguimento ao piiedio
RET,A.(o na NEC. ', marra nrasararnans,
descripta ha uni paxada de mau ara
aceallia) COSI A ao:A:rima N. 203, DE 19 DE acima
que medo sete metros de comprido par seis
OUTUr.RG DE 19,15
metros de largura, tendo dous cammodos do
cada
lado, com uma porta e duas jimallas ã
Nomes
Total do imposto esqlorda, urna janella e duas portas á diTOS ,. 5 Corra Ivhado, rua da Saud()
reita, todo co!) rta de tolhas francezas; ha
n. 1
200$ mais nu t xrono dons telheiros cobertos
Com folhas de zinco, onde se acham tanJoão do Pinho Barbosa, rua da Sande n. 9
280$ ques de lavagem, caixa de agua, e unaer
closel. Esto proilio, puxado e mais LomfolManoel Rodr i gites do Farias, rua da
Saud° ri. 1Ç)
280$ terias acham se edificados em um terreno
que medo 23,90 do fronte por 16a,80 do
Frederico Pinheiro, rua da Saude
n. 4
3:100$ fundo, murado na fronte com muro de
p idra e cal, gradil de ferro e datis par Botim Paes Lente, rua da Saudo
ri. 14
200$ Vias dos lados, muro do taolo e nos fundos
cerca do madeira. O praia) acima descripto
Dr. Horacio Guimarães, rua da. Sande n. 11
200a acha-se em regular estalo do coa .ervação,
pelo que damos a tudo o valor do cinco conCoramandante Alvim, rua da Sande
n. 14
200$ tos de réis (10 o/ de abatimento, 4:500$). Um
Domingos Ferreira Soares, rua da
terreno á me-ana, rua, junto ao n. 7, medindo
Sande ns. 20e 22
3:100$ 40 metros de frente e fundos a terminar com
a cerca da Estrada do Forro Coatral do
Dr. Francisco de Sá, rua da Sande
n. 192
200$ Brazil, confrontando par um lado com Manoel Paulo Forreira e polo outro com quem
Joaquim José Teixeira, rua da America n. 181
220$ de direito for ; damos a este terreno o valor
de quatrocentos mil reis (10 o/. de abatimenDr. Faria Serra, rua General Caldwel n. 109
40$ to, 3a0:3000). Importa a presente avaliação
em cinco contos e quatrocoatos mil réis (100/.
Hyppolito Pirite Machado Ramos,rua
Santo Christo n. 113
160$ de abatimento, 4:860$000). Rio de Janeiro,
5 do outubro de 1905. — Josê Luis Nahoa.
Carlos dos Santos Alves, rua Santo
Christo n. 181
140$ Carlos Henrique Pereira de Souza, avaliadores. E quem os ditos bens pretender arMartinho Jasá dos Prazeres, rua Senador Euzebio n. 53
40$ rematar deverá comparecer no dia, hora o
logar acima designados, afim de (31/actuar-se
Franci ico José Barcellos, rua, Senador Eitzebio n. 57
118$ a praça e serem os mesmos arrematados por
quem mais dér o maior lanço offerecer acima
Dr. Perna do Mendonça, rua Senador Euzobio n. 75
40$ de 4:860$ (isto é, o prodio em 4:504 o o terreno junto ao n. 7 em 360$000). E, para conRecebedoria, 27 de outubro do 1905.-0 star, mandei passar o presente, que será pu2• escripturarica Verano Alonso.
blicado pela imprensa o mais deus de igual
toar, que serão Juntos aos autos o afilados
(Continua)
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WARM OFICIAL
Compareceu á s-7ssão sarai) recebido pelos
membros do conselho, e entrando em exercicio de su s reS"NieLivag funcçõ.'s, a nova director Sr. Gustavo de Araujo Mala.
Antes do uno liente o Dr. presld ente communicl ao conselho o lamenta.vel
meato do director vice-procidonte, conselheiro ilandeira da Ma:13, toado provideaeiacla em
tempo pira que lhe fossem prest das, par
perte do conselho liseal, as homedagens do
estylo.
Consignou-se em acta uni voto do pezar
profundo per tal motivo.
Foram em seguida discutidasio adoptadas
algulnis deliberações.
O Sr. Dr. prosi,leate apresentou, pedindo
ao secretario que lesse a exoosição, que lhe
fõra dirigida polo Dr. gerente sabre a movimento annuo dos serviços das d )11.-s estabelecimentos, urtai:'estanda muni situação Lso.igeira, devida so'era:allo ao zelo e dedica.ção.
(Ls funeciaaarios.
Autes da Sffi.tà," ) ternil.mda procedem-se a.
eleição do vice-presido-ata do conselho, ree
luada iro p.?.;9.)1 d diracr
Angala de
AinaraP.
Soada a ultima sessãa do ama, a Sr. Dr..
presicLnte fez as suas des?Nllilas aos collegas até o anuo da 1001.

no lo rar do costume, na fôrma da lei. Dado
o pas .;ado nesta. Capital Federal em 23 de
deznmbro de 1905. Eu, Francisco Pinta de
Mendonça, escrivão, o subscrevi.- Yenancio
Lo)o Labatut.

NOTICIARIO
O Sr. "Nlfini4tro dl, Justiça, Regressou da S. Paulo, para onde sogniu no
sala-Ilide ultimo, a.tirn de assistir á collação
do gráo dos Laeli ireis em direito, o Sr. Dr.
ios Joa,qtrim Seara, Ministro da Justiça e
Ne ..roclos Interiores.
hontom ás 5 horas O vinte
S. Ex. c:ie
minutos da. maaid, em trem e--33:.al, s3ndo
reeebide na. Estação Caatral p
Dr. Osorio
de Alnielda, director da Estrada de Ferra.
Iluntem. mesmo S. Ex. cart: ,itr.cca á, sua,
Secretaria, o.tde tomozr caildeeimeito da
expelieate.
1"1, leonorni1rb

o 3Ionte

de Soccoi-i-o-Ynnecionniu hontom ena

so') a prose: s ão. ordinaria o cons-lno
do Sr. Dr. AleacarLini L.
$i (1
Foi aoprovala a. ac-,a, da sos ;ão auterior,
lido e despachado tolo a ex)elica,.e.
Obsor ytitorio cio

ção, realizados na dia 27 -do corrente, foi: o
seguinte:
ContrapanlÁ2, 1°. periodo gráJ 10: Maria Colaste Ja,guaribo do Mattos
o Itolirta ..kergusta Gonçalves.
Não comp ire en.
Contrdpen ri.), 2° periode-X5.3 compareceu
o alumio ch aliado a exame.
'

-

Sa.ntn, Casa,

de Miserieordia, dos Ijospicios de Nossa Senhora da. Sande, do S. João 13apti.ssa, do Nossa
soahora, do soccorro o do ?tosa Senhora das
Dores, em Ca,-: cailnra, fui, ao d.:1 22 do cor.
rente, a seguinte
Necionaes Es! range. Tola
Existiam.
524
sal
1.470
Ell traram
32
13
50
28
Rahira.111
13
46
Falleceram
4
3
7
935
531
Existem
1.461
O movimento da sala do banco P f ing COng!11tOliffl pnYieni thi, na mesmo (lia, de 588
nomultantes, pra os quaes se aviara.n 668
receitm.
Fizeram-s3 29 extra,c;fõos de dentes.
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O movimento do Ilos?ital da Santa Casa

do .Tztoofro-lioletiin moteorologico- Dia 273 de dezembro de 1905,
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Temperatura : masima, ás 3 119.1/2 T.,
; ininima, ás 5 112 hs., 22.4.- Evaporação em 24 h.i, a.a.-Ovule . : ás 7 hs.
; ás 7 ha. n.,
Chuva cabida: ás 6 ha. da manhã. 0.00; ás 7 *os. da noite, gottas.- Total em 2horas, gettae.- Moras de insolação : 9 hs. 16 m.
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Directoria de Meteorologia da Marinha -

Sa,gnetico dt, dia 27 de dezembro do 1905 (quarta feira).

líitinitbrii •••- 1905 1.

Ropartich da Carta Maritima - Resumo meteorologico

e

Observações fenos uma vez
em 21 horas
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P-OCCURRENCIAS

Das 15 hs. 00 ai. (3 lis. p.) até depois das 23 hs, p. (11 hs. p.) choveu e chuviscou a intervallos.

RESULTADOS NIAONETICOS DA ESTAÇIO CENTRAL

-lleclinação=3 0 52' 45" NW

;Directoria de Meteorologia, 2$ de dezembro de 1905-Observações ineteorolo,g icas simultaneas a O h. ia. de Oreenwich (9 h. 07 m. a. t. m do Rio.)
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Belém
S. Luiz
Parnahyba ....
Portaleza
Natal
Parahyba
Recito
Joazeiro
Maceió
Aracajú
Ondina (Bahia)
S. Salvador
Cuyabá
Victoria
Juiz de Fóra .
Capital

m/m
761.82

o
26.6

21.58

26.30

-762.09
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o

763.90
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21.32
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761.97
759.92

20.4
27.0
26.1
27.0
25.8
21.1
24.0

19.91

7GR.38

--

21.91
21.09
21.14
23.43
15.87
18.79

27.75

20.50
26.40
25.65
20.00
27.50
28.10
22.40
24.65

Em S. Paulo choveu desde 211s. p. de 'ontem

S. Paulo
Santos
Paranaguá.....
Curityba
Assuncion
Posuaa4
Florianopolie
Gorrientes

Itaqui
Porto Alegre
Rio Orando
Cordoba
Rosario (x)
Mendoza...
Buenos Aires x).
Montevideo

Em Santos choveu na tarde e na noite de hontem.
Em Paranaguá trovejou ao SW na tarde do hontem, chuviscando á noite.
Nota ao maio dia - Na Capital o tempo se conservará variavel.
NOTA - As observações com este signal (x) são de hontem.
Aviso - A previsão é valida durante 24 horas.
'Até ás 2 lis. 30 us. p. não se recebeu mais telegratruna algum.

m/ n1
759.75
756.28
756.90
759.32

19.2
24.0
25.0
19.9

758.45
757.06

21.0
20.5

75n .13

75, uJ
755.50

27.0
20.0
21.0

735.40

22.0
23.0

o

mim
16.55
19.33
18.72
13.86

o
21.00
25.10
26.45
19.25

19.88
20.84

25.15
28.15

19.38
17.39
16.78

25 15
20.59
0
22.5

17.88
19.22

26 50
23.30
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DIAR/0

Correio — Esta repartição expedirá

rantir os seus direitos de propriedade.—
Sobre uma estampilha de 309 réis, lau taUsava o seguinte. Rio do Janeiro, 6 do dezembro do 1905.— Antonio Eilaud & Comp.
Apresentada na Secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal, ás 2 horas da
tarde do 11 de dezembro de 1905. O secretario, Cesar de Oliveira.
Registrada sob n. 4.489, por despacho da
Junta Commercial, em sessão de hoje. Pagou no primeiro exemplar 6$600 de sollo
por estampilhas.— Rio de Janeiro, 14 do dezembro do 1905.— O secretario, Cesar de
Oliveira. (A' margem estava o carimbo do
grande salto da Junta Commercial).

—

1905

C;71$aa'9'

;

Apresentada na secretaria da intata ComInalas poios soguintes paquetes
moreia 1 da Capital Federal, ás 10 :toras e
trinta minutos da manhã do 15 do devambro
. Hoje:
do 1905.-0 secretario, Cesar de Oliveira'.
Polo Crefeld, para Bahia, Madeira e EuroRegistrada sob n. 4.493 par despacho ala?
pa. via Lisboa., rocabendo impressos até ás
Junta Commercial em sessão de hoje, paghata
9 horas da manhã, cartas para o interior até
no primeiro exemplar 6$600 do salto por es'a
ás 11/2, ditas com porto duplo e para o extampilhas. Rio de Janeiro, 18 de dezembro
de 1935. - 0 secretario, Cesar de Oliveira. (A.'
terior até ás 10.
margem estava o carimbo do grande selk.
Pelo Campeiro, para Bahia e Recife, reda Junta Commorcial.)
cebondo improssos até ás 9 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 9 1/2 o ditas
com porte duplo até á3 10.
Pelo Livland, para Santos e Esta lo do Rio
Gr indo do Sul, recebendo impressos até ás
5 horas da manhã, cartas para o interior
ALFANDEOA DO RIO DE JANEIRO
até ás 5 1/2 e ditas comporte duplo até
N. 4, Isi faa
ás G.
Renda do dia 1 a 27 de
dezembro
de
MS.... "7.422:7320n
Polo Niveraais, para Santos, Rio da Prata,
Elward Ashworth
& Comp., negociantes,
Matto Grosso e Partatiay, recebendo im- estaboleaidos nesta praça, á rua Primeiro
Idem do dia 28:
pre•sos até ás 10 horas da manhã, cartas para do Mano n. 50, com commercio de importaEm
papel..
o in terior até ás 101/2. ditas com porte duplo ção, exportação, fazendas por atacado, cal- Em ouro.... 345:4?0s751
129.303s737
474:724456
e p ‘ra, o exterior até s 11 e objectos para çado e outros artigos, voem apresentar
registrar até ás 9.
meritissima Junta Commarcial, a marca
7.837:457$455
coitada, adoptada pelos supplicantes,
Pelo Grecian Prince, para Santos, receben- acima
impr2ss,,s até ás 7 horas da uniiiia, cai- para distinguir o seu commorcio do calça,da
geral, o cowistente no emblema da lua, Em igual pululo de 1904
6.970:826$342
tos para Mearam: até ás 7 1/2 o ditas com em
em
quarto
ares
:ente,
tenlo
na
parte
supupcar..e duplo a.té ás 8.
Mor, a palavra Marca o na inferior RegistraRECEBEDORIA DO RIO Da JANEIRO
da. A' esquerda lê-se: Lua. A referida Marra
Amanhã :
será
usada
em
papel
e
tintas
de
toda
o
qualRenda
do dia 28 de dezembro de 1905
Pelo S. Salvador, para Victoria o mais
partos do norte, até Manios, recobando im- quer dr para todas as espccies do calçado, Interiv
21:312$452
pressos até ás 5 horas di manhã, cartas tanto nmionaes coma estrangeiras, taes
Consumo:
para o interior até ás 5 1/2, ditas com p)rto como: botinas, borzeguins, chinellas, sapaduplo até a.: 6 e objectos para registrar até tos, chincho:, alpargatas, sapatos para-ba- Fumo
1:863 ''010
nho, etc., e, agualmante, para tecidos de toris O da tarde de hooie.
2:2:n 4)0
das as qualidades, tios como: lona, talagar- Bebidas
Nota — Saques para Portugal o valas ça, cadarço e outros, proprios para fabrico Phosphoros
24:001.010 •
postatas para o iflt3P101', nos dias ateis, a.té do calçado, afim de bem distinguir e assim Calçado
1 :0a7a0a0
2 1/2 horas da tarde.
130 è000
melhor garantir os seus direitos de proprie- Perfumarias
Especialidades
— Recebimento do oncorninenda,s para dade. Sobre uma estampilha do valor do
pho.rmaceutiPortugal, Açoras o nadai ra., nos mesmos dias, 300 róis inutilizava o seguinte: Rio de Jacas
984:000
das 8 horas da manhã á; 5 da tarde, até á neiro, 13 de dezembro de 1905.—Por pro- Vinagre
380 )0
vespera da partida do; paquetes que se desti- curação de Edward Ashworth & Comp., Conservas.
350 -4))0
narem a Lisboa. exceptuando os da Com- G. 11. Craig.
88 ),(130
Apreseatila na Secretaria da Junta Com- Chapéos
pagnie Messa,geries Maritintes ; e entrega,
Tecidos....
3M..0 )0
lambem no; ines:nos dna das 10 da manhã marcial da Capital Federal, ás 10 horas e Vinhos
117a0)0
30 minuto; da manhã de 15 do dezembro do
á: da tardo.
Registro..
60:3000
34:130409
1305.-0 secretario, Cesar de Oliceira.
Registrada sob n. 4.492, por despacho da
Junta Commercial em sessão do hoje. Pagou Extraordinaria
7:514 p-ro
no palmeira exemplar G$ X10 de sollo por es- Renda com applicação espetampilhas Rio de Janeiro, 18 do dezembro
cial
419000
•
do 1905. — O secretario, Cesar de Oliveira.
(A' margem estava o carimbo do grande
66:375027.
N. 4.480
sello da Junta Commeraial.)
Renda do 1 a 27 do dezemAntonio Eilaud & Comp., nemciantes, esbro de 1905
1.464:592$867
ta'adecidos á rua do Senador E iz :bit) n. 64,
N. 4.193
CON1 commercio de padaria e fabrica de ferTotal
1.530:903$689
mento, denominado: Novo Permento NatuEdward Ashworth & Comp., negociantes, Em igual periodo de 1904
2.182:525a833
ral, privilegiado pela carta patente n. 4.255, estabelecidos nesta praça, á rua Primeiro
voem apresentar á mvitissinia Junta Com- de Março n. 50, com commercio do impor651:5573140
Marcial, a marca acima collada, adoptada tação, exportação, fazendas por atacado, Differença para monos
pelos supplicantes para o dito fermento, a calçado e outros artigos, voem apresentar á
qual consisto no seguinte: Um rotulo cir- meritissima Junta Commercial a m Irca
cular composto por dois traços azuos supe- acima coitada, adoptada pelos supplicantes,
rior o interior, tendo no centro uma cruz de para distinguir o seu commercio de calçado
Malta na car encarnada com o monogramma em geral o consistente no emblema de uma
dos supplicanto; sobre fundo branco. Entre roda dentada, tendo na parte superior,a pa- Policia do District° Federa/
os eirculos superior e interior, lê-se o se- lavra: Marca e na inferior: Registrada,
O Dr. Antonio Joaquim do Albuquerque
guinte:— Novo Fermento Natural — Privi- esquerda, lê-se: Roda. A referida marca será Mello, 1 0 delegado auxiliar da policia do Diskgio n. 4.255, dizeres estos destacados por usada com papel e tintas de toda e qualquer trict° Federal, faz publico, para conheciduas pequenas roLetas.— Fara do circulo e car para todas as especies do calçado tanto mento dos interessados e para que ninguena
na parte inferior, a ia licação: Marca regis- nacionies como estrangeiros, taos como: bo- se chame á ignora.ncia que: individuo algum
tra la. A referida marca será applicada eai tinas, borzoguins, chin Alas, sapatos, chinel- poderia dirigir vehiculos á frota ou partitodos os seus productos derivados do mesmo los, alpargatas, sapatos para bInho, etc., e cul Liada qualquer especie que seja, sem estar
fermento o que tambem distinguirá todos os igualineate para tecidos do todas as quali- competentemeate habilitad ) e matriculada,
seus impressos o envolucros, app:icando-lhe dades, taes como: lona, talagarça, cadarço e na Inspoctoria Geral de Vehiculos Publico
mais os dizeres que forem necessarios reta- outros, proprios para o fabrico do calçado, como dot ,rmina o art. 27 do ragularnenaa
reatas a cada produto. Esta marca, não va- afim de bem distinguir e assim melhor ga- em vigor, sal) pena de serem os 11103r
riando nunca na fôrma nem nos dizeres nella rantir 03 seus direitos de propriedade. Sa- conduzidos ao Deposito Publico.
contidos, poderá, entretanto, variar nas bre uma estampilha do valor do 300 réis
Primeira Del)gacia Auxiliar de P e;licia do
CCWOS, menos a cruz que será sempre encari nutilizava o seguinte: Rio do Janeiro, 13 de
nada para por sua vez, distinguir pela sim- dezembro de lo05. Por procuração de Edward Districto Federal, 21 de da ,.ernba0 de 1935-A. 1. de Mauquerane Mello,
ples vista os diversos productos e assim ga- A shWOrth & Comp.—G, II. Craig.
•

RENDAS PUBLICAS
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EDITA.ES E AVISOS

G'7883 Sexta-feira 20
Internato do Gymnasio Nacional
Sabbado, 30 do corrente, d,s 10 hora, serão chamados ás provas oraes os seguintes
e.ltv.unos :
/o areio (sciencias)
Platão d'Albuquerque.
Antonio Carvalha Junior.
Carlos Leal Junior.
Honorio Silva.
Felippe Leal.
10 armo (sciencias)

José Po"lo Junior.
Bandeira de Mello.
Rodolpho Masiet.
20 anno (linguas)
Carlos Manhães.
•Santos Rosa.
Lira o Oliva ra.
•Oswallo Li!noeiro.
Raul Alinsida.
Arthur Ramos.
20 anno supplen2entar (linguas)
Costa Pereira.
Abreu Vieira.
Lambert Ccellio.
Figueiredo e Mello.
Victorino da Silva.
Nobre da Veiga.
Secretaria do Internato do Gymnasio Nasional, em 29 do dezembro do 1905.— Sylvio
Itevilacqua, secretario.
—
Casa do Correcção da Capital
Federal
De ordem do Sr. Dr. director, faço publico
que, no dia 2) do corrente, ás 11 horas da
amanhã, serão recebidas nesta secretaria propostas para a venda de forro, chumbo o
metal velho o potes servidos do acido sulphurico, podendo tudo ser examinado présviamente.
Casa do Correcção, 11 do dezembro de 1905.
--O escrivão, Joao Corrêa de Araujo.
(•

DIARIO OFIPICIAL
Directoria Geral de Sau.deè
Publica
De ordem do Sr. Dr. director geral de
I Saitle Publica, convido os proprietarios, arron latarios ou seis procuradora 3, dos pre lios
abaixo meacioaa los, a comparecerem nesta
directoria, dentro do prazo de dez dias, contados desta data, afim do tornaram conhecimento das intim 1003 que lhes foram feitas
pelo inspector saaitario da zona era que se
acham situa los os referidos prelos, sob as
penas da lei :
Rua Treze de Maio no. 15, 17, 36 A e33 B.
Rua Coronel Pedro Alves no. 7 e 163.
Rua Senador Dantas no. 37 (arinazom) o
39 (carpintaria).
Rua Barão de S. Felix n. 1 A.
Rua da Misericorilia ns. 135 e 96.
Rua do Sergipe n. 118 A (armo.zem).
Ladeira Barrosa no. 57, 58 A, 64, 77, 85,
86 o 99.
Bocco dos Guindastes n. 1 (casa de commodos).
Rita Iladdock Lobo n. 187 A (casa de
commodos).
Secretaria da Directoria Geral de Salde
Publica, 24 de dezembro do 1905.— O secretario, Dr. J. Pedroso.
(.
--

Directoria do Contabilidade
do 'rixoso uro Federal
UNIFORMIZAÇÃO DO TYPO DAS APOLICES DA
DIVIDA PUBLICA DOS DIVERSOS EMPRESTIMOS,
PAPEL, DE JUROS DE 5 %

Dezembro •••• 1905
Caixa da Amortização
De conformidade cora a resolução da
Junta Administrativa desta repartição tomada em a sessão de 12 do correata mez,
faço publico que a partir de l a de jaa ro
do anao planá-na f atara começará o recolhia
meat3 das segitiates notas:
De $500, I, 2a o 3/ estam-is.
Do $500, fabricadas na Ingiaterra.
De 1, 6° estampa.
De 1$, fabricadas na Inglaterra.
De 2a,, 6 a, i a e 80 estampas.
Do se's, fabricadas na Inglaterra.
De 5$, 8 a e 9a estampas.
De 1° de dita anilo em de ante aa
menciona las notas saffrerão os descontos
determiaa 103 na art. 13 da lei n. 3.313, de
16 de outubro do la35.
Cai sa, dm Ana oras tçãa. 21 de dezembro
de 19o5.-0 inspector, M. C. de Leao.
(..
-Faço publico, de conformidade com a reso-

lução da junta almin:strativa, tomada em
sessão do /Mie, que iica prorogallo até 30 de
abril vindouro o prazo para o recolhimento,
Som desconto, das notas de 103$ da 9 a estampa.
Caixa da Amortização, 26 de dezembro de
1905.-0 inspector, N. C. de Leao.
-Capitania, do

Porto

De ordem do Sr. capitão do porto, aviso
aos propai it trios das ernbarcaçi:e 3 RIVO1 a LIZ'..S
no trate..i-a do parto, quer se occupom em serviços particulares ou de recreia o aos das do
regatas, que, do dia 2 a 31 d.o janeiro proximo
vindouro, devem tirar a licensa a que se refere o art. 290 do regu!ameato das ca-a.tanias, que baixou com o decreto n. 3.92n, de
20 do fevereiro de 1331.
Tal licença não lhes será concedida sem
que apresentem o ultimo recibo do Thesoaro
Federal do pagamento do imposto do industria e prafiasão.
Aos coniraveatores serã applicada a multa
estataida no citado artigo.
Sacsetaria da Capitania do Porto, Rio de
Janeiro, 23 do dezembro do 1905. — Josj
Airo4a, secretario.
-Directoria Geral dos
Correios

Pelo presente edital e de accordo com o
n. 2 das instrucç5es expedida, pelo Ministerio da Fazenda, com a circular a. 23, de 16
do corrente mez, são convidados a com parecerem na Thesouraria Geral do Thesouro
Federal os possuidores das apolices da divida
publica dos diversos emprostimos, papel, de
Juros do 5 %, de /ettra,s A a L, do dia 6 de
Janeiro proximo futuro em deaate, das 11
horas da manhã ás 2 da tarde, para substituirem os seus títulos pe!oa novos, que vão
ser entregues na conrormidale do decreto
n. 4.330, de 23 de janeiro de 1902, sendo as
lettras A a E nas quarta-feiras e sabbados e
Directoria Geral de Sa.udes
as lettras F a Laos outros dias ute:s.
Publica.
Os possuidores das apolice,s, porém, antes
INFRACÇZIES DO REGULAMENTO SANITARIO
de se dirigirem ao Thesatiro, deverão receForam intimados a satisfazer nesta dire- ber na Caixa de Am )rtização a prooaita de CONCURRENCIA PARA VENDA DE UMA LANCTIA
ctoria, no prazo de cinco dias, as multas que que tratam os ns. V a VI das meacion alas
A VAPOR, IMPRESTAVEL PARA O SENA, DP
DO CORREIO
lhes foram impostas, ou, findo esse prazo, se instrucções e, receio:da. OS'il proposta, apreverem processar de accardo cem o regula- seatarão com cila, ao Thesouro Felaral, os
Do ordem do Sr. Dr. director geral dos
mento sanitari.):
respectivos títulos.
e do conformidado com o aviso
Pela 4a Delegacia de Saude:
Directoria de Contabilida I o do Thesouro Correios
Sr. Ministra da Industria, Viação e
A Irrnanda.da da Candelaria, na pessoa do Fe leral, 21 de dezembro de I905.—F. P, da do
Obras Publicas, n. 54, do 29 do agosto ulCm representante legal Sr. Silva Cordeiro, Costa Junior.
timo, faço publico que esta directoria reestabelecido á referida rua n. 18, multada
cebe, dentro do prazo de 30 dias, a contar da
em 150$, por não ter cumprido a intimação
data do presente edital, propostas,em carias
n. 11.845 para melhoramentos no prelio
fechadas o lacradas, para compra do uma
Caixa, da Amortizaçao
rua da Alfandega n. 338, infriiagindo os
lancha a vapor pertencente á Administraarta. 93 e 101 do regulamento sanitario;
ção dos Correios do Pia,uhy e que foi julJoão Roynaldo do Faria, multado em 150$,
De ordem do Sr. inspector, faço publico gada improstavel para o serviço postal.
por não ter cumprido a intimação n. 16.270
Essa lancha, que se acha no porto de
para melhoramentos no predio ti rua da que, tendo se extraviado os titulo3 da dimede de comprimento 48 pés, de
Constituição n. 27, infringindo os arts. 98 e vida publica do valor nominal de 1:000$000 Piauhy,
do juro annual d05% (antigo 6%) papel, de boeca, oito pas,de pontal, tres pés e seis po101 do regulamento saaatario;
V. do Nascimento, residente á rua do Mer- no. 62.030 e 62.150 ernittidas em 1863; legadas. A sua força é do 10 cavallos nanaidous pés na secção da. macado n. 29, multado em 150$, p p r não ter 122.842 e 122.843 em 1838; 222.769 e 222.770 naes, callando ré
cumprido a intimação n. 5.206 para m olho- em 1870 ; averbadas em nome de José do china, e troo á por baixo do guarda elice.
rameatos no pradio n. 40 da rua da Quitan- Barros Franco, as de juro do 5 o/., tambem O casco é todo do chapas de aço de 1/8 de
o do mesmo valor nominal dons. 36.073 grossura.
da, infringindo os arfa. 98 e 101 do regula,- papel
e 36.074, embaidas cru 1887, averbadas no
Possue a. lancha, caldeira cylindrica de
;meato sanitario;
nome ; e finalmente as do juro do aço pa .a supportar 100 libras de pressão
A Irmandade da Candelaria, na pessoa de 5referido
0/0 (antigo 6 V.), papel, do valor nominal por pollegalla (ivadrada.
seu representante legal o Sr. Silva Cordeiro,
As propostas devem ser escriptas a tinta
estabo!ecido á rua referida n. 18, multado ,de 1:000$0a0 de no. 122.849 a 122.853, emitem aain, por não ter cumprido a intimação Mas em 1838, averbadas em nome de Maria preta e não poderão conter emendas, rade Oliveira Rasadas, vão ser expedidos suras ou borrões, que possam occasionar dun. 11M7 puaa melhoramentos no predio Josal
novos títulos si, dentro do prazo legal, não vidas. Devem ser seladas do accôrdo com
n..334 da ,rua da Alfandega.
a lei de sello federal.
Directoria Geral do Saude Publica, 29 de houver reclamação em contrario.
Caixa. de Amartizaaão, 13 de dezembro de
Todas as despezas com o transporte da
dezembro de 1905.-0 8w:ratar/o, Dr, J. Fe- 1905.
— O 4° escripturario, &titio da Si:va lancha para esta capital correrão por conta
iroso,
Guiniaraes.
do colupradur.
.(

Sexta-feira 29
As propostas que forem recebidas serão
abertas no dia seguinte ao do encerramento
da concurrencia, ás 11 horas da manhã, no
gabinete da Sub-Directoria, em presença dos
Interessados ou seus representantes legaes.
Sub-Directoria dos Correios. Capital Federal, 12 do dezornbro do 1905.-0 sub-director, B. de Aragao Faria Rocha .
3E trada,

de Ferro Contrai do
Etrazil

CONCURRENCIA PARA FORNECIMENTO DE TEMIAS DE ASBESTOS PARA AS PLATAFORMAS
DOS SUBURISIOS

Tendo sido annullada a concurrencia realizada no dia 21 de junho ultimo, do ordem
da directoria, faço publico qu3 ás 12 horas
do dia 9 do proximo mez de fevereiro, na
intendencia desta estrada, serão recebidas
novas propostas para o fornecimento do telhas do asbesto para as plataformas dos suburbios, do acciirdo com as bases que estão
disposição dos concorrentes na dita intendencia, para serem oxaminadas.
A concurrencia versará sobro a idoneidade do fornecedor, prazo para a entrega e
preço orn libras esterlinas.
Os concorrentes deverão comparecer na
dita intendencia, no dia e hora acima indicados, com as prop )stas fechadas, devidamente
selladas, datadas, assignadas, com indicação
de suas residencias e deverão exhibir, ora
separado, no acto da entrega da proposta,
o recibo da caução do 500$ previamonto
feita na thesouraria desta estrada para garantir a assignatura do contracto, o bom
assim a prova de estar o proponente quito
com a Fazenda Municipal, quanto ao pagamento do imposto de alvarás de licença
para o exercicio de negocio, profissão e induscria.
Os concorrentes declararão acceitar as instrucções para o serviço de concurrencias.
Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brazil, 20 do dezembro de 1905. — Josd Ricardo de Albuquerque, ofilcial da secretaria.

MARIO OrgICIAL

3Dazehlbro a-•

1905

07$30

Alistamento eleitoral
O Dr. Antonio da Silva Corrêa, 2 0 supplante do juiz substituto da 2, Vara e prosisente da Junta organizadora das mesas (deitoraes, etc.
8001e-til per 1.,9 1Esportazione e
Polo presente edital convoco os membros
per 1.2Industria,
da commissão do alistamento eleitoral a se
rieana,
reunirem, na fórma da lei, no dia 30 do
corrente, ás 12 horas da manhã, no edificio
(Sede em Milano)
do Conselho Municipal, afim do se proceder
a organização das mesas que toem d.e servir
Capital social, lir. 14.000.030.
nas eleições a se realizaram no dia 30 do
Fundo do re,erva lir. 1.480.000.
janeiro do anno proximo futuro. E,para que
Filial do S. Paulo (camprehendidast as
chegue ao conhecimento do todos, mandei agencias do Rio de Janeiro o Bailia). Capital,
passar o prescrito, que seri. afiliado nos la- lir. 1.000.000.
gares do costume e publicado no Diario Official. E eu, Luiz Salazar da Veiga Pessoa,
BALANÇO EM 30 DE JUNII0 DE 1903
1° procurador seccional jataria° servindo de
secretario, o escrevi.—Luis Salazar da Veiga
Activo

SOCIEDADES ,ANONYMAS

Pessoa.—Antonio da Silva Corrêa.

PARTE COMMERCIAL
Camara, Syndloal dos Corre.
tores do Finados Publioos
Capital Federal
CURSO OFFIcIAL DE cABIDIO E MOEDA
METALLIcA

90

d/v

16 11/16
Sobre Londres
572
Pariz
s Hamburgo
704
Italia.
Portugal
Nova York
Libra esterlina, em moeda
Ouro nacional , em vales, por 1$000

A' vista

18 17/32
579
714
583
315
3.002
14$083
1$624

CURSO oFFICIAL DOS FUNDOS PUOLICOs
E PARTICULARES

Apolices do Emprestimo Municioal de 1896, port
Ditas idem idem de 1904, port
Ditas idem idom de 1904, nom
Ditas do Estado do Rio de Janeiro, de 100$, 4 %, port
Banco da Republica do Brazil

1993000
270;000
270$J00
69$.500

40$000
Comp. Internacional do Docas e
Melhoramentos no Brazil
'MOO
CONCURRENCIA PARA FORNECIMENTO DO MA- Dita Viação Ferroa Sapucahy
22si00
TERIAL NECESSARIO PARA UMA. INSTALLAÇÃO Dita Tecidos Corcovado
184000
DE AR COMPRIMIDO
Dita Tecidos Progresso Industrial
do Brazil
280$000
De ordem da directoria, faço publico que,
da Sociedade Geral Minas e
ão 12 horas do dia 23 do proximo mez de fe- Debs.
alo.nganez
199$000
vereiro, na intenlencia desta ostrada, serão Ditos
da Sociedade Jornal do Comrecebidas propostas para o fornscimento do
mercio
202$;000
material necessario para. uma installação
da Comp. Ferro Carril do
do ar comprim.do , compreheadendo um Ditos
Jardim Botanico, 7 %
214$003
compressor, um elevador e respactivos acVendas ci prato
cessorlos, do accôrdo com a relação o de600 acções da Comp. Internasenhos que se acham na dita inteudencia, á
ci•nal de Docas e Medisposição dos concorrentes.
lharamontos na Brazil,
A concurrencia versará sobre a idoneidade
v/c 30 dias
8$000
do proponente, prazo para a ent,a3ga e
do Banco da Repupreço, em libras esterlinas, por unidade de 2.000 ditas
blica do Brazil, v/c 30
material.
dias
41$000
Os concarrentes deverão comparecer na
Secretaria da Camara Syndical, Capital
dita intendencia, no dia e hora acima indi- Federal,
28 de dezembro de 1905.— Josd
cados, com as propostas fechadas, devidamente seladas, datadas, assigna.das,_ com Claudio da Silva, syndico.
-Indicação de suas residencias, o deverão exJunta dos Corretores
kibir, em separado, no acto da entrega da
COTAÇÕES DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE iSOS
proposta, o recibo da. caução do 300$, preem rama, de Pernambuco, ia sorviamente feita na thesouraria desta estrada te,Algodão
sertão, 8$800 por 10 kilos.
para garantir a assigna.tura do contracto, e
Assucar Demorara, do Maceió, 751 reis
bem assim a prova de estar o proponente por
kilo.
quito com a Fazonda Municipal, qu Int° ao
Dito
pagamento do imposto de alvarás de licença kilo. mascavo, de Sergipe, i2C réis por
para o exercicio de negocio, profissão e inCafé, 7$300 a 8$ a arroba.
dustria.
de trigo do Rio da Prata, ia • 2a
Os concorrentes declararão acceitar as a Farinha
19 a/9d por 2/2 saccos.
Instrucções para o serviço de concurrencias.
Sebo do Matadouro de Santa Cruz, 540
Secretaria da Estrada de Ferro Central
por kilo.
do Brazil, em 26 de dezembro de 1905. — róis
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1905,
, losd Ricardo de Albuquerque. &fida' da seda Silva, presidente. —
(. — Iodo Severino
cretaria,
3ebastiao $, da Rocha, socretario,

Dinheiros em
caixa o nos
bancos
Mercadorias na
alfand e g a ,
em depisito

48.139.040

e Cm Curse

de trabalho 2.293.181.750
Moveis, utensilios e semoventes
650
Credites e titolos a receber
898.909.03')
Immov eis o
machinas
S. Itoqae,Sa.1to de Ra e
Osasco
790.038.190
4.035.359.290
Passivo

Capital das fllities no Brazil
650.000.000
Debito com a
Caixa Matriz
em alilano 3.251.779.450
Varias dividas 133.579.840

4.035.359.20

Por decisão do asssembléa geral dos accionistas celebrada em Milão em 27 de setembro do corrente anno, foi resolvido distribuir
um dividenda de lit.- 2Q, por cada acção do
valor nominal do lit. 250.
S. Paulo, 23 do dozembro de 1905.—
Società per l'Esportazione e per l'Indisstria
Ralo-Americana, por procuração. O conselheiro da administração, Josd Weissohn.

PATENTES DE INVENÇÃO
N. 4.472 — Memorial descriptivo de um pedido de privilegio, na Republica dos Estados
Unidos do Brasil, para um (Systema aperfeiçoado de extincçao de incendiov. Invençao
de Maurice Detroyat, residente nesta cidadã

Consiáte a invenção em um systema de
apagar incondio por moio da projecção, ne
fáco incendiado, do um corpo &o, hermeticamento fechado, que, polo choque, quebra-se
derramando um liquido, nollo contido, que
se volatilisa produzindo gaz anti-combUs
rante, apagando-se assim o fogo.
Para realizar a invenção dou como ene.
cimen, do corpo destinado a ser projectado,
um vidro resistente apresentando-se, por
exemplo, sob farina de uma gran.ada dotada,

OVO° tinta-feira 29
do um gargalo hermeticamente fechado,
servindo de punho, por cujo moio se segura
o se arremessa o vidro no foco que se deseja
apagar. No exemplo apresentado, representado pela fig. 1 do desenho annoxo, A é o
corpo do vidro dotado do nervuras 1 e de
uma cinta do reforço 2, destinada a dar
grande resistoncia, ás paredes do dito corpo.
13 é o gargalo, tombem dotado do uma cinta
de reforço 3 e fechado por uma rolha de
materia inattacavel polo liquido contido na
granada, onde se acha, de proferenca, sob
pressão superior a, da pressão atmospherica.
Como medida preventiva daponduram-se
nas pare les, ou collocam-se sobre prateleiras, nos logaros correndo risco do incendio, granadas semelhantes á dascripta, de
modo a se acharem á mão para porrnittir
que sejam utilizadas em tempo opportuno ;
podendo essas granadas serem, por exemplo,
reunidas em grupos de duas, troa ou mais,
como indicado fig. 2 e guardadas em cestinhas separadas o, projectando-se de uma
armação de arame tn dotada de um olhai is
de suspensão.
Em resumo, reivindico como pontos e caracteres constitutivos da invenção
1. 0 Um systoma de extincção de incendi°
ca,ra.cterisado pelo emprego de um corpo
eco, hermeticamente fechado, contendo um
liquido anti-comburanto e que se arremessa,
do modo a quebral-o, no fbco do incendi°
que se deseja apagar ;
2.° A a,pplicação, no systema acima reivindicado, do rocipiontes do vidro, hermeticomento fechados, tendo a forma de uma
bomba ou gradado, dotada de um gargalo
pelo qual se segura a granada.
Rio de Janeiro, 13 de outubro do 1905.Por procuração, Jules Geraud Leclerc & C'.
N. 4 .473-Memorial descriptivo de uns pedido de priei:egio, tia Republica dos Estados
Unidos do Brazil, para um 4 Apparelho Extinctor de Incen:lios aperfeiçoado.-Invenção
de Maurice Detroyat, residente nesta cidode

Refere-se a invenção a um extinctor de
Incendi° representado nos desenhos annexos
em que: a lig. 1 é uma vista do apparolho
em elevação o em secção por a b da fig. 2,
disposto para sor manobrado á mão e a
fig. 2 uma vista em plano ; a fig. 4 representa, em vista lateral, uma fôrma modificada do dito amuralho adaptado para sor
levado as costas do homem o assim posto a
funecionar ; a fig. 5 é uma secção por c d
fig. 4, e a fig. 6 uma vista do detalhe.
Referindo-se ás fig. I, 2 e 3: A é um recipiente vertical cslindrico estanque, construido do modo a resistir a forte pressão
interna, trazendo na face superior ns, em
fôrma de copula., uma abertura central
dotada de um boccal roscado 1, no qual se
apara,fuza uma tampa 2. Desta tampa se
projecta urna armação de aramo 3 disposta
para segurar, dentro do recipiente A, uma
garrafinha amovivel, do vidro B, cuja bocca
do gargalo 4, virada para cima em posição
normal, é t tpada por um chapéo de chumbo
5 que sobre ella descança livremente formando junta. Este chapéo traz uma cauda 5',
que se projecta no interior da garrafa.
Da parede da face m so projecta radialmente,para, eira, uma torneira d.e esguicho C
communicando com o interior do recipiente
por moio do um cano curvado 6, em cuja
CCa do entrada 7 se acha um ralo de tecido
de aramo 7'. O apparelho traz no trilo° m uma
alça do suspensão 9, e, no fundo n uma alça
'd ou pega-mão ali articulado. A armação
está. dispo5ta para, juntamente com a gar.
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ratinha B, ser á vontade removida do reeipinte A por meio da tampa 2.
O apparelho, quanto disposto para fonecionar, traz o recipiente A o a garratinha
B carrogada respectivarnonte do liquido e
de composição (liquida ou solida) que, pela
sua mistura, fornecem um gaz anti-co:nburanto, dosonvolven lo uma forte pressão sobre o liquido extinctor existindo ou for:nado
nessa occasião,no recipiente. O appsrsOlio assim preparado se conserva em posição vertical o com a torneira fechadmaer madurado
pala alça, quer em pO sobre tuna mesa, prateleira, etc. Para poi-o a funccionar virase-o de base para cima, como indicado
(fig. 3), segurando-o pela alça pega-mão.
Neste movimento o chapéo 5 se desloca da
bocal da garrafa para baixo e a composição
nella contida mistura-se com o liquido do
recipiente para foraecor o gaz sob pressão,
o qual, a torneira C estando aberta, expoli°
do recipiente o liquido extinctor que, pelo
esguido 8, se projecta em jacto orientado á
vontade polo operador.
A fórma do apparelho rt mão que acabo
de descrever não comporta sinão o po.,queno
volume do liquido, 10 a 15 litros, por exemplo, necessa.rio para combato,. um principio
de incomilio ; para os apparalhos destinados
a armazenar uma maior quantidade de liquido e cujo peso não pormitte que sejam
lacilmonte virados de base para cima, adopto
a forma do construcção ia ficado (figs..4, 5 o
6), na qual A é um recipiente cylinarico vertical, dotado, no topo superior m', de uma
abertura central provida de um boccal-funil
10 roscado, no qual se apara,fuza a rolha
atarraxado 11, dotada de um orificio central
12 atravessado por uma haste corredia vertical 13, formando junta estanque com asso
ori Seio por meio do um bucim 14. Esta
haste traz uma cabaça de parada 15, o na
sua parte inferior, um chapo conico 15'. Da
rolha 11 se projectam duas hastas pendeates
fixas 17 ligalits, pela extremidade inferior,
por um pino 18 ele que se articula, pelas
po,tillias 19, um sopoorto o formado por uma
luva 20 provida interiormento do um flango
de descanço 21. B' é uma garrafa fechada
ou um recipiente do vidro que desconça,
pel sua base, no supporte o e é mantido em
posição por sua caboça ou gargalo introduzido no interior do cliapSo conico 15'.
C' é uma valvula cuja borco de entrada,
dotada do um ralo 23, abre dentro do recipiente o cu,;() orificio de sabida é provido de
um cano fiexivel 24 terminado por um esguicho 25. O apparelho traz suspensorios 28,
pormittindo carregai-o ás costas do homem.
26 é um chapo a,inovivel de segurança para
resguardar a haste do qualquer choque involuntario.
Estando a garrafa em posição, como indicado fig. 5, trazendo uma carga de substancia apropriada (solida ou liquida) o o
recipiente is', sambem carregado com o liquido conveniente, para pôr-se o apparolho
em acção, faz-se penetrar, a fundo, a haste
13 no resorvatorio A', por meio de percussão,
por exemplo, sobre a cabeça da haste. O
chapéo é assim levado para sua posição inferior 15' quebrando ou despe laçando a garrafa ou recipiente de vidro cujo conteúdo
entra desta forma em contacto com o liquido
do recipiente A, para fornecer a composição
liquida anti-comburente sob pressão que,
sendo a torneira aberta, sae com força, polo
esguicho sob fôrma de jacto lançado pelo
operador, sobre o foco do incondio.
Em resumo, reivindico como pontos e caracteres constitutivos da invenção:
Em um appa,relho extinctor de incendio:
1. 0 Com um recipiente estanque, corno A,
contendo um liquido conveniente, provido de
uma torneira do esguicho, como C, e de
alças de suspensão, como 0, e de manobra,

4r
10, a combinação de um boccal 1, cuj e.v
tampa 2, amovivol, é dotada de uma armação do arame 3, adaptada para supportar
a garrafinha amovivel B, contendo uma coma
posição conveniente e cuja bocca do gargalo
4 se tapa por meio de uma rolha solta 5, de
chumba, provida do uma cauda central 5',
projectando-se dentro da garra.floha.
2.° Com um recipiente estalqua, como A,
contendo u:n liquido conven.eate e provido
de uma valvula de solida C' dotada de um
cano fievivel 24 com esonicho 25, a combidação de um boccal-funil 10 dotado de uma
rolha amovivel 11 com orificio central 12,
provido de um bucim 14, combinado com
uma haste vertical corredia 13 ,trazendo
uma cabeça de parada, como 15, o um.
J'aa0o 15'o sendo, a dita rolha 11, lambem
combinada com hastes pondentes 17 sustentando uma poça do supporto corno o articulada em um pino de ligação das hastes
17; as peças de supporta o e o chapèo sondo
combinados para manter em posição unia
garrafa, ou recipisnte fechado, conteud.o
uma co,nposição convenieate susceptivel de
ser despedaçada por meio do chapéo 15' irapallilo peia haste 13 contra a cabeça da
garra fio
Tudo como acima descripto para o fim esso :sei fica lo.
Rb do Janeiro, 13 do outubro do 1903, por
procuração, Julio Geraud, Lactem ct C.s
Como

N. 4.474 - lifenorial descriptivo acompanhando uns pedido de p rivilegio durante
15 annos, na R.epublica dos Estados Unidos
do Brazil, de um apparelho para fabricar
pai acetyleno sem perigo de explosão e que
serve para illuminação e força motriz, denominado apparelho -Schu:x, - invenção de
Luiz &hal; alterna°, artista e morador,
nesta Capital

Consiste a minha invenção em um apparelho para fabricar o gaz acetyleno sena
perigo de explosão, sendo muito simples a
sua applicação e ecouomico, não deixa escapar o choiro do carbureto.
O aparelho é reprasontado pelo desenho
annexo, do seguinte modo:
Um cylindro A coas deus fundos, sendo
um em baixo o outro no moio certa;
Um segundo cylindro B do mesmo compris
incuto do da lettra A, que fica introduzido '
em uma abertura no fundo que se acha na
meio do cvlindro A o soldado ;
Um terceiro cylindro C com metade da
comprimento do cylindro A com um cano dg
chumbo collocado bom no meio D;
Uni quarto cylindro uni pouco mais pequeno, igual ao da lettra C,coin alguns furos
no qual se deposita o carlyireto o depois
disto feito se introduz o cylindro C, ficando
suspenso e seguro por moio da um arame
grosso F.
Estes dous cylindros assim preparados
introduzem-se no cylindro B,seguro com Illna
chaveta feita de uru arame grosso G e
deita-se agua sómente até o meio do cyliris
dro A cobrindo, portanto, o fundo que se
acha colocado no meio, a agua desce e passa
pelo fundo que se acha no meio por um caao
de chumbo, seguro o soldado de um lado do
cylindro B no fundo do meio H, depois enche-se tombem com agua o cylindro B começando assim a fabricação do gaz, que
passa pelo cylindro A por moio de um cano
de borracha I (que tombem pôde ser de
chumbo ou metal) sahinilo do cylindro communicando com um dos canos J (pio são
dou), um do lado direito o outro do ladd
esquerdo, seguro no cylindro A e ligado por
baixo do fundo do moio A, fazendo pressão
que obriga a salir a agua que se acha no
cylindro por baixo do fundo do meio e p ,ssar
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para o 1 tdo do cima do cano J, servindo
assim o mesmo cylindro de esfriador, conservando a agua do lado do cima do fundo
do moio conformo o gaz fabricado.
Para a installação sorve-se do um dos
canos da lettra J.
Com um kilo do carbureto fornece-se luz
de 30 velas para 16 horas.
O apparelhe pede ser do qualquer tamanho.
Em resumo, reivindico como pontos e caracteres constitutivos da minha invençã.o:
Um apparelho para fabricar go,z acetyleno
denominado Senil.: composto o) de quatro cylindros de tamanhos differentes o construidos do qualquer material
apropriado, introduzidos uns dentro dos outros, sendo o ultimo e o menor que serve
do deposito do carbureto, providos de diversos furos e o maior de dous encanamentos
que servem respectivamente para a entrada e sabida do gaz ;
l)) a disposição do todas as peças de que se
compõe o meu apporolho destinado a produzir o gaz para illumivação sem deuroidimento do cheiro nem perigo do apl.: -to,
tudo como ao acha espeeilicaoloa no prose ite
relatoeio e repreeentado no desenho anexo.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1905.—
Lue: Schulz.

s

.N. 4.477 — Memorial dericriptioo de um ledido de privi.egio, na Republica dos
fados Unidos do Brazil, para wAperfeiçoomeitios em cigarros). Invenção de Augustin Lal,roue, domiciliado nesta cidade

Minha invenção consiste em applicar na
boceo dos ciaarroa de capa de palha, do
pa,pol, etc., o aateriormonto á mesma, um
anteparo, quo chamarei boquilha, adaptada
para constituir uma espocie do grelha dando
passagem á fumaça sem comtudo permittir
que o fumo v , nna em contacto com os labios do fumante ou que do fumo se destaquem particulas poro a borra do fumante,
Esta boquilha Ó obtida por meio de um pedaço oblongo de fita de materia convoni,mtemente flexivel, elastica o resistente, como
popol, por exemplo, que se enrola em fôrma
do cylindro o se introduz dentro da bocca do
cigarro onde semantém, por simples a.ttricto
.em contacto com a capa ; devendo a boquilha, quando assim posta em sou logor,
apresentar, entro as espiras da fita enrolada
que a fórma, um espaço espiral que, abrangendo o circulo do cigarro em toda sua
suporticio, forneça assim á fumaça uma passagem c tjas paredes extensas apecsentam
grande superficie de condensação.
No desenho annexo, a fig. 1 representa,
em moção longitudalal, um cigarro c provido da respectiva boquilha b; a fig. 2 representa, em maior escala, a boquilha vista
de frente e na qual s é a passagem para a
fumaça ; a lig. 3 representa a mesma boquilha em vista obliqua e a fig. 4 mostra a
fôrma do podoço de fita f que, enrolado,
fornece a boquilha b.
As mesmas lettra,s indicam as mesmas
partes no desenho e nas amostras juntas.
A' vista do desenho e das amostras comprehender-se-ha facilmente e sem mais explicações o que fica assim exposto ; convindo
accrescontar que, apezar de dar preferencia,
para a fabricação da boquilha, á fôrma de
fita cortada em ponta, como indicado na
fig. 4, poderei, si for da convenicncia, empregar fitas recortadas de qualquer fórma
conveniente como as indicadas, por exemplo, nas flgs, 5, O o 7.
Em resumo, reivindico como pontos e caracteres constitutivos da invenção :
A applicação em cigarros do capa de
papel, palha, etc., de unia boquilha, obtida

Dezembro — 1905 4379k,

Imprensa Nacional
com um pedaço do fita enrolada em férma
de cylindro pio se introduz interiormente
Acham-se á venda na themararia dosti
na bocca dos cigarros, se mantém alli por
simples attricto com a capa e do qual as repartição :
espiras, do pedaço do fita enrolada que for- ROp," ala mentos para os
Institutos Militavas
nece a dita boquilha, formam um espaço esde. Ensino, appro valos
piral, como s, destinado a dar passagem á
pelo decreto n. 5.698, do do
fumaça.
outubro de 1905
Tudo como acima especificado e descripto
2$000
e representam o desenho e as amostras Reforma judiciaria
da
justiça
Local
do
annexos.
District° Federal, do
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1905.
3$000
— Por procuraçao, .Tules Géruud, Leclerc Inru.cções
19s0t5
para as
&
eleições federaes —Decreto ia. 5.453, de 6 de fevereiro de 1905
$500
Apontamentos para o Diccionario Geographico do nr tzil,
pelo Dr. Alfredo Moreira Peito,
contendo a descripção de telas
Alfredo da Costa Mattos, por conveniencia,
as cidades. vilas, odificios, etc.,
assignar-se-ha, de hoje em deante, Alfredo
tres grossos volumes.
•
24000
Fernandes do Costa ela,ttoo.

ANNUNCIOS

Emproza do Sal e Navegação

As minas do 13razil o
sua Lexislaçã.o, polo

Dr. J. Pandia Calogeras. l a vo-

lume .
Idem. 2* volume
Idem, 3° volume

EM LIQUIDAÇie

Terceira convocaçt7o

Não se tendo constituldo, por falta de
numero legal, a assembléa geral extra,ordinavio, annunciada para hoje, do novo convidamos os Srs. accionistas a se reunirem
no dia 3 de janeiro proximo, á 1 hora da
tardo, á rua Conselheiro Saraiva n. 14, sobrado, para os fins determinados na pri
moira convocação.
Os possuidores de acç5os ao portador,
deverão deposital-as no escriotorio, acima
indicado, até o dia 31 do corrente.
Sendo esta a terceira convocação, realizarse-lia a assambléa ma qualquer numero.
Rio de Janeiro, 27 de dezembro do 1905,-

A commissao liquidante.

Chorogra,phia da. Vrovincia do Cearã, por
Jo-;é Pompeu do A. Cavalca.:;ti.
Cod4r,o Penal da Republica dos Estados
Unidos do Drazil, con-

São convidados os portadores de debentures
emittidos pela Companhia Cervejaria Ora iona
a virem receber os juros correspondentes
ao tempo decorrido, da data da emissão a 31
do corrente, no Brasilianischo Bank für
Deutschland, no dia 30 de dezembro, de 1 ás
3 horas da tarde.
Não tendo sido ainda emittidos os títulos
definitivos, pede-.c aos portadores dos debontures que exhibam as respectivas cautelas para nellas ser consignado o pagamento
dos duros.
Rio, 23 do dezembro do 1905. — Drasi(•
lia;.ischeBanh für Deu tschland.

1$000

versão das penas, fiança, prescripçã.o, systema.penitenciai.io ,
cellulas, etc., por um maoistrado mineiro

3$000

Antonio da Costa Ferreira. tenente-coronel do corpo de estado
-maior de l e classe, e outros

noa()

Francisco,organizada pela
COMMISÃO hydraulica do engenheiro chefe W. Milnor R oberta

2$000

por José da, Silva Lisboa (visconde do cayre), 1824, 4 volumes (raros)

84;000

Carta g. eral da anthwa,
Provincia do Maranhão, pelo bacharel Frank I in
Carta da.

Companhia, Cervejaria
I3rahma

moo
6.1;900
4000

13a.cia de S

Constituição Moral o
Deveres do Cidadão,

Consolidação das Leis
das .A1 randega,s e Mesas de Rendas,.
Constituição e Leis or.

ganicas da Republica 64;070
5$000
Carta Geographica. do
Brazil, pelo coronel Conrodo Jacob do Ni o meyor
IMOO
Carta Geog "aplica de
pelo brigadeiro lta.yEstrada do Ferro Vicinal do Goyaz,
mundo José da C unha Mattos
4$000
Ribeirão Preto
Carta Geographica do
Matto Grosso, por Fran(JUROS DE DEBENTUEES)
cisco Antonio Pimenta Bueno
14000
Pagam-se nesta cidade, á rua do Hospicio
n. 17, 1° andar, ou então na capital do Es- Carta G eog- raphica. da
Republica, pelo Dr. Crotado de S. Paulo, á rua Fundição n. 2, 1° ancleadt de Sá
10$000
dar, a partir de 1° de janeiro proximo fu:uro,
os juros dos debontures dessa companhia, re- Cartas jesuiticas, do
lativos ao semestre que termi n a, a 31 do corrente ma.
Rio do Janeiro, 20 do dezembro de 1905.
—Pela Estrada de Ferro Vicinal do Ribeirão
Preto (Estado de S.Paulo), Joaquim Pinheiro
Paranaguá.

(-

Imprensa Nacional
GRÁVADOREB-LITIWORÁPILOS

A Imprensa Nacional precisa de dons gravadores lithographos e paga a diaria de 6$
até 12$ conforme as habilitações provadas
em exame pruilbaional.

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

Carta chorographica
da provi n o 1 a. do
Santa. Ca,tharina, por

2$000

José Joaquim Machado de Oliveira, 1842

Carta goo-hydrographiica da ilha o ca.
narl lie Santa Cathana, 230
Decionario Gloogra-

4$000.
4000

pipie° das 1liva. do
l3razil, polo Dr. Francesa°

Iguacio Ferreira

4005.

0702; Sexta-feira 29
piccionariorllbl iogr
• placo Prasileiro, contendo noticia das obras e as
biographias de todos os escriptores brazileiros, pelo Dr.
Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, 7 grs. vols
em 8°
IINiecionario dos verbos irregulares, por C
do R

Esboço Rio,f.r,raphico
do Abrahão Lincoln,
traducção do capitão de fragata
Orozimbo Moniz Barreto

Fabulas do La Fontaine, vertidas e annota.clas

pelo barão do Paranapiacaba,
2 grossos volumes em 8°
,Genera et species, Orchidearum Novarum Quas Collegit, descripsit et Icon ibus Mustravit , J. Barbosa Rodrigues,
2 volumes

DAiuO OPFICIAL
funccionarios publicos e advogados), 25 gros. vols. em 8°,
comprehendendo os annos de
1863 a 1889
Um volume em separado
Marcas do fabrica, decreto n, 1.236, de 21 setembro
.15$000
de 1904, modifica o de 14. 3.346,
do 14 do outubro de 1887
1$000 Noticia, Historica dos serviços, instituições o estabelecimentos 119 Ministerio da Justiça
e Negoc; . )3 Interiores..
$500 Organização
comproliendendo os decretos n. 2.461, de 7 do fevereiro do 1807 o n. 2.579, do 16
de agosto de 1897
5$000

1$000

Oistoria Financeira e
Orçamentaria do I
perlo do Rra.zil, d e sde a

sua fundação, precedida de
algums apontameir,os acerca da
Bua independencia, pelo Dr.
Liberato de CaÉro Carreira,
I grisso volume de 796 pags.,
.cm 8°

IIIistoriadostresgran
des capitães da unti
gradado ( Annibal, Cesar e
Alexandre),pelo Dr. Cesar Zama.
riljIu gonianas — Poesias de
Victor Hugo, traduzidas por
poetas brazileiros, precedidas
da biographia do mestre, por
Mucio Teixeira

ífilydrograph i e du.
Ilaut San-Francisco,
por Eram. Liais

histrucções para o serviço

do prohylaxia especifica da febre amarella

Instrucções para o
alistamento ao eleitores na ltepublicaDecreto n. 5.391, de 12 do dezembro de 1904

leis usuaos da Republica dos 'Estados
Unidos do 13razil, pelos

Drs. Tarquinio de Souza, lente
cathedratico da Escola Naval e
da Faculdade Livre de Sciencias
Juridicas e Sociaes do Rio de Janeiro, e Caetano Montenegro,
juiz do Tribunal Civil e Criminal do Listricto Federal, 1 grosso volume do 992 pags

JÁ& o Regulamento da

Reforma illypotheca'1.4icções do P11.sica,
professadas no Lyceu do Artes o

ria

Orneias, por Francisco Xavier
de Oliveira Menezes
Lei e Regulamento sobre desapropriações por necessidade ou utilidade publica da
União e do District° Federal, decretos ns. 1.021, de 26 de
agosto de 1903, e 4.956, de 9 de
setembro do 1903

Manual do empregado
'der'azenda, por Augusto
Frederico Colin, oficial maior,
aposentado, da Secretaria de
Estado do Ministerio da Fazenda
pisra indispensavel a todos os

Ordenança dos toquos
de corneta o clarim,
pelo .coronel Moreira Cesar
Orçamento da receita,
o despeza para, loor4
—Leis ns. 1.313 e 1.316, de 30
e 31 dezembro do 1904, que orça
a receita e fixa a despeza da
Republica para o exercido de
1903, e dá outras providencias

5$000

3$000

Parecer do Senador
u y Rarbosa, sobre o Codigo Civil Brazileiro, 1 gr. vol.
Primeiras ',loções do
Cousas, de N. A.Calkins (da
40 a edição americana), versão e
adaptação pelo Dr. Ruy Barbosa,
1 grande volume em 8°

Pacificação dos Urichanãs, passado e presente

dos Krichanas, etlinograpilia,
archeologia o geographia, do2$000
cumentos, vocabulario, etc., por
J. Barbosa. Rodrigues, .......
Prosadores e Poetas

15$000

Latinos. polo Dr. Cesar
Zama
Projecto
do Codi,go
1$000 Civil ilrazileiro,
precedido de um projecto de lei preliminar, apresentado pelo Dr
Antonio Coelho Rodrigues

$500

Réplica (141 Senador
Ray Harbosa, sobro as

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

Roxli iamon to proees
sual
Saaita,via, decreto n. 5.224, do
30 de maio de 1004

Regulamento Sanitario, decreto n. 1.151, de 5 do
janeiro do 1904
10$000
Regulamento das
Companhias do Seg-uros,decreto n.5.072, do 12
3$000
do dezembro de 1903
Regulamento das Loterias, decretou. 5.107, do 9
1$000 do janen ode 1904
Regulamento da
Junta Commercial,
decreto n. 5.122, de 26 do janeiro de 1904
Regulamento do sello,
(do 1900), decreto n. 3,561, de
$500
22 de janeiro de 1900
Re gula mento para
arrocada,ção do consumo, decretou. 3.622„od 26
de março do 1900
• ...
Regulamento parafis•
ealizaçao do cousa.

Dezembro -m• 1906
mo, decreto n.
do março de 1900

100$000
5$000

$500

6$000

2$000

3.569, de 22
Regulamento de ia
dustrias e profissões
(novo), decreto n. 5.142, do 27
do fevereiro do 1904
Regulamento para o
consumo do agua, decreto n. 5.141, do 27 do fevereiro de 1904
Regulamento das Ca•
pitanias dos Portos,
decreto n. 3.929, do 20 do fevereiro do 1901

Regulamento de marcas do fabrica, decreto
n. 3.346, do 14 de outubro do
1887
Repertorio .3furidico
Mineiro,consolidaeão alplia.-

2$000

botica o chronologica, de todas
as disposições sobre minas, compreltendendo a logislação antiga
e moderna do Portugal e do
Brazil, polo Dr. Francisco Ignacio Ferreira, 1 grande volume

1$000

Reernek8:pitulação em ordem
alphabotica do decreto n. 181,
de 24 do janeiro de 1890 (casamento civil) e dos demais que se
se:_miiram , acompanhada do
texto da legislação em vigor e
de um formulario annotado do
alguns actos relativos ao casamento civil, por Manoel .Andrã
da Rocha

6$000

4$000

Relação (los cidadãos

Voo

1$000
$300
1$000

(4,300

44;coo

2$000

que tornaram parte no Governo
do Ilrazil dosa° o anilo do 1808
a 1889, por M. A G
3$000
Relatorio apre:en tado ao
Exm. Sr. Ministro da Fazenda
sobre fiscalização das al fandega.s,
por Leopoldo Leonel do Alencar.
1$000
5$000 Re forma _Eleitoral — Decreto n. 1.2d9, do 15 de novembro de 1901, que reforma a legislação eleitoral o dá outras
providencias
$500
Reforma, ,T u d iciari a,
3$000
do nistricto Fedei-a1
—Lei n. 1,338, do 9 de janeiro
de 1905 — Reorganiza a justiça
local do District° Federal — e
Decreto n. 5.433, de 16 de janei7$000
ro de 1905 — Manda obnrvar
disposições provisorias para a
execução da lei n. 1.338, de 9
de janeiro
4000
$500 Marcas do fabrica, e
do commercio —Lei numero 1.236, de 24 de setembro
de 1904—Modifica o decreto nu1$500
mero 8.343, de 14 do outubro de
1887.—Decreto n. 5.424, de 10 do
janeiro do 1905—Approva o regulamento para a execução da
$500 lei
n. 1.236, do 24 de setembro
de 1904, sobro marcas do fabrica
1$000
e de commercio

$500 Vida do Marquoz ao
Ilarbacena (biographia),

1$000
$500

$500

por Antonio Augusto de Aguiar
um grosso volume de 974 pags
em 8°

Ias tracções para as
eleições fecleraes—Decreio n. 5.433, de G de fevereiro do 1905
As vendas superiores
mento do 150/o.

5$000

$500
a 100$ teem o abati-
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