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tinuam  isentos de prestar o exame de 
trigonom etria” .

— Ao Sr. inspector da Escola de 
Pharm acia e Odontologia de A rara- 
q u a ra :

N. 1.501 — Respondendo ao vosso of
ficio de 21 deste, venho trazer ao vosso 
conhecimento que pociem servir na Es
cola de Pharm acia e Odontologia de Ara- 
raquara as juntas examinadoras que se 
devem nomear para o Collegio Macken
zie. uma vez que para os exames neste 
instituto seja designado pelo departa
mento inspector especial. Assim, ficarão 
sob vossa superintendência os trabalhos 
dos exames \de revalidação.

— Ao Sr. director da Faculdade dò 
Direito de São Paulo :

N. 1.502 — Accuse o recebimento do 
telegramma em que me corrrmunicast.cs o 
fallecimento do professor Frederico Ver
gue iero Steidel. cathedratieo dessa Fa
culdade.

Esse departamento envia sinceras coim 
dolências á Congregação da Faculdade de 
Direito de São Paulo pela lamentaveí 
perda que soffreu o erismo, com um dos 
seus mais prec.aros representantes.

—Ao Sr. director do Externato do Col- 
gio Pedro 11 :

N. 1.503 — Em referencia aos officios 
ns. 232, de 2d.de julho findo e 242, de 5 
uo corrente, rem ettendo contas de for
necimentos nos totaes respectivam ente 
de 2009 e 1 :992$, incluso vol-as devoivo, 
alim  dos respectivos pedidos serem ex- 
trahidos em quatro vias, nos termos da 
mstrucção I a da circular n . 4.54 4]C. d- 
4 de dezembro de 1922, rem ettida a 2* 
via á í liesourari ‘1  do mollegto. por essa 
repartição que effectua o pagamento cn 
despezas desse estabelecimento.

— Ao Sr. director do Instituto Cliaril- 
: pagnat, de S. Paulo:

N. 1.504 — Venho trazer ao voaso co
nhecimento, attendendo ao que pedis
tes cm officio de 15 deste, que so os es- 
ludantees que no anno lectivo de 1925 

.concluíram  o curso secundário é que es
tão isentos do-exame de philosophia. Não 
podem, por conseguinte, ser dispensa- v 
dos desse exame os que, em 1926 cor- • ro official, 
vente, devem ullifnar seus preparato- t Motta 
rios. :

— Ao S r, director do Instituto Benja
m in Constant :

N. 1.508 — Em referencia ao vosso 
officio n . 169, de 9 de junho ultimo, in
clusa vos devolvo a l *  via do pedido nu
mero 197 sub-consignação n. 15. cujo 
saldo não confere com a escripturação 
des he departam ento.

N. 1.509 —  Transmitto-vos, para  os 
devidos fins, as portarias de licença do 
inspector cie aiumnos Luiz Casasola 
Torres e cia aspirante ao m agistério des
se instituto Maria Renda da Silva.

— Ao Sr. director da Faculdade de 
Medicina cio Rio de Janeiro :

N. 1.110 — Transmitto-vos, para os 
devidos fins as ]5ortarias de licença do 
amanuense Carlos Augusto Falloer e do 
professor Luiz de Azevedo Sodré.

— Ao Sr. R eitor,da Universidade do 
Rio de Janeiro :
N . 1.511 — Afim de attendee a um 

pedido do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, urge determineis as neces
sárias providencias - no sentido de ser 
esta directoria informada si o bacharel 
Fausto Ferraz Filho collou gráo em 13 
de dezembro de 1919, na antiga Faculda
de L ivre de Direito do Rio de Janeiro .

— Ao Sr. director geral do D eparta- 
unento  Nacional de Saude Publica:

N. 1.512 — Communico-vos, para os 
fins conveniente, que foi visado por esta 
directoria o diploma de medico do S r. 
José Felicíssimo de Paula Xavier J u 
nior, expedido pela Faculdade de Medi
cina de Bello Horizonte.

— Ao Sr. 3o official D r. Laercio P ra 
zer es :

N : i . — - 1 i.ta  ar~v o55rrT^rr^tr eXCTu-
sivamente de hoje em dean te o serviço 
de protocolio e fio no vosso zelo que o 
icxecutareis com absoluta correcção pois 
é a sua exacta organização elemento 

I fundamental de ordem no serviço deste 
I departam ento.

— Ao Sr. amanuense Olyntho Viei- 
| r a  Machado:
ï N. 1.515 — ficfe.es encarregado de 
ta u x ilia r  o serviço a cargo do Sr. tercei- 

D r. ' A rthur Pereira da

? — Sr. director geral da D irectoria
— Ao Sr. director do Institu to  Na- " dp In terio r da Secretaria da Justiça e

çional de Musica :
N, 1.505 — Transmitto-vos. para os 

devidos fins, o decreto de addicionaes 
concedidos á professora de solfejo, des
te instituto, Carolina V ieira Machado 
Coelho.

N. 1.506 — Communíco-vus, para os 
fins convenientes, que o í\i\. m inistro da 
f u s tu# ]%*)l¥eu prorogaV, até Í5 de* no
vembro vindouro, o prazo concedido ao 
professor de violino e violeta desse in
stituto, Francisco ChiaffiVelfi, para rea
lizar na Europa, concertos de propagan
da de musicas brasileiras, nas mesmas 
condições em que lhe concedeeu a p ri
m eira autorização.

— Ao Sr. delegado fiscal do Thesouro 
Nacional em S. Paulo:

N. 1.507 — Junto a este encontrareis 
nm  requerim ento que Glodomiro Mar
condes F erreira  dirigiu a este depar
tam ento e que está devidamente sella- 
4o.

Satisfeitas as exigências do fisco, so- 
t licito- vossas or den no sentido de ser no
vamente encaminhada n esto depárta- 
inento a alluQÍda petição.,

Negocios Interiores :
N. 1.516 — AÍim de poder encami

nhar um requerim ento em qqe G uilher
me Herculano de Abreu, professor de 
gymnastica do Internato do Collegio Pe
dro II, pede aúgbiento de gratificação 
addicional sobre os seus vencimentos, 
solicito-vos as *necessarias providencias 
no ̂ sentido de so£ enviado a este depar
tam ento e  processo respectivo.

Dia 2
do— Ao Sr. reitor da Univérsidade 

Rio de Janeiro :
N. 1.518 — Declaro-vos para  os de

vidos fins que resolvi caneellar para to
dos os effet tos o^officio n . 1.066, de 12 
tie junho ultimo, por não poder ser 
transferido para essa Faculdade o estu
dante Aleebiades Guarani Monjardini, 
inscripto na Faculdade de D ireito de 
N itheroy.

—  Ao S r, direêtor da Estrada de F e r
ro Central do Brasil :

N. 1 5f9 — 'gilicito;vossas ptoyiden- 
eias nó sentido de ser concedida urns

passagem de prim eira  classe, ida e vol
ta, com direito á leito, entre esta capital 
e a do Estado de S. Paulo, ^para o D r. 
Joaquim Carvalho Ferreira,' que vai a 
serviço deste departam ento.

— Ao Sr. director da Escola Profis
sional de Cegos Adultos :

N. 1.520 — Ficacs autorizado a ac- 
ceitar como alumno gratu ito  dessa es
cola o cego adulto Francisco Rouguetti 
da Rocha, repatriado pelo consul g e ra l, 
do Brasil na Argentina e actualm ente 
na Ilha das F lores.

Essa m atricula foi solicitada pelo Sr» 
chefe de Policia e autorizada em data» 
de 28, pelo Exmo. Sr. m inistro .

— Ao Sr. inspector do Gymnasio Pa~ 
ranaense:

N. 1.521 — Venho trazer ao vosso
conhecimento que dei favoravel despa
cho á petição em que o alumno do 4* 
anno desse gymnasio, Otlion Aeeioly Ro
drigues da Costa, pediu o francam ente 
de sua m atricula nesse estabelecimen
to e permissão para concluir o curso* 
gymnasial pelo regim en de preparató
rios

—- Ao Sr. director do Internato do 
Collegio Pedro II :

N. 1.522 — Venho trazer ao vosso
conhecimento que o Exmo. Sr. m inis
tro, examinando o requerim ento em quo 
o professor José Philadelpho de Barrps
e Azevedo pedia disponibilidade na ca
deira de Psychologia, Logica e H istory 
da Philosophia, desse internato, profe
riu  o seguinte despacho:

“ C o n íí id a r a n d o  q u o  a p ar-tc  _
recrescida em virtude da lei ''vigem 
leccionada no 5° anno (a rt. 47), au toi 
zo o director a considerar essa séj 
como uma turm a supplem entär a cad! 
do cathedratieo, desde que este desisíü 
do pedido de disponibilidade;

Sr. director da Faculdade de Odon
tologia de P iracicaba:

N. 1.523 — Em solução ao vosso o ffi
cio n . 21, de 16 de ag-osto re cem-findo* 
cum pre-m e declarar que deve term inar 
em outubro de 1927 a inspecção preli« 
m inar a que está sujeito o instituto sob 
vossa direcção.

—  Ao Sr. m inistro da Justiça:
N. 1.524 — Tenhò a honra de soli

citar de V. Ex. se digne autorizar que 
seja considerado em commissão na E u
ropa, para aperfeiçoar conhecimentos» do 
ram o scientifico que lecciona na Facul
dade de Medicina da Universidade do 
Rio de Janeiro, o professor cathedratieo 
ne clinica psychiatrica, D r. H enrique j 
de Brito Belfort Roxo.

—• Ao S r . director do Gymnasíe d e |  
Cataguazes:

N. 1.525 Em resposta ao vosst 
■officio de 22 do mez proximo passadoJ 
cumpre-me inform ar-vos que breve-f 
mente serãu expedidas mstrucçÕes 
regularão definitivam ente o assumpR) 
dn que tra taes.

—  Ao Sr. director, interino, do ínsti 
tu to Nacional de Musica:

Nu 1.526 — Incluso vos envio có£ 
do officio n . 44, do Tribunal de Gor


