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DECRETO N. 1065—DE 31 DE JANEIRO DE 1894
Crea mais dous batalhões de infantaria de
guardas nacionae.s do serviço activo na
comarca de Uberaba., no estado de Minas
Geraes
O Vice-Presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brazil resolve decretar :
Artigo unico. Ficam mudos mais dous batalhões de infantaria de guardas naeionaes
serviço activo na comarca de Uberaba, no
estado de Minas Geraes, os quaes se comporão
de quatro companhias cada um, terão a daignação de 210 0 e 211° e se organisarão com
os guardas qualificados nos districtos da mesma comarca ; revogadas as disposições em
contrario.
Capital Federal,t31 de janeiro de 1894, 6" da
Republica.
FLORIANO PEIXOTO.
Cassiano do Nascimento

DECRETO N.1666—DE 31 DE JANEIRO DE 1894
Crea mais um batalhão de infantaria do serviço activo de guardas nacionaes na comarca de Avaá, norestado de S. Paulo
O Vice-Pre•idente da Republicados Estados
Unidos do Brazil resolve decretar:
Artigo unico. Fica creado na comarca de
Ava.ré, no estado de S. Paulo, mais um batalhão de infantaria do serviço activo de guardas na.cionaes, com quatro companhias e a
designação de 212^, que se organisa.ra com os
guardas qualificados nos districto3 da mesma
comarca ; revogadas as disposições em contraria.
Capital Federal, 31 de janeiro de 1894,
O" da Republica.
FLORIAS° PEIXOTO.

Na.s.eimento.

fa, torio da Jisetiça e Negoelas
Ititen.ioree
Por decretos de 31 d g mez findo
Foram nomeados para a guarda nacional
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Comarca de Petropglis

Commando superior
Estado-maior— Tenente+ coronel chefe do
estado•maior, o major Ricardo Nareisa da.
Fonseca ;
Major quartelone;tre, o capitão Antonio
Carlos de Magalhães.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Comarca de Itabapoanct

21 0 batalhão do infantaria
4^ companhia— Alferes, Iduino Poubel.
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ESTADO DE MINAS GERAES
Comarca de Sabarct

Batalhão da reserva
1 Tenente-coronel commanda.nte, Domingos
• de Figueiredo Lima.
Batalhão de infantaria
Estado- maior—Major-fiscal, Dr. João de
Tenente-coronel commandante, Virgilio Miranda Lima ;
Christian° Machado.
Capitão-ajudante, José Dias Duarte ;
Estado-maior—Major-fiscal, Pedro José do
Capitão-cirurgião, Jacintho Pereira da
Espirito Santo Chelles;
• Silva
Capitão-ajudante, Francisco Antunes de Si- , Tenente-secretario, José Antonio Machado
queira;
' Chaves.
Capitão-cirurgião, Manoel Corrêa Lima;
Is
Antonio Olyntlio
Tenente-secretario, Tobias de Paula Per- Aguiarcompanhia—Capitão,
Pinto Coelho
tence.
Tenentes, Domingos Figueiredo Lima JuP companhia—Capitão, Pouero de Carva- ; nior
e Antonio Roarigues Goulart;
lho;
Alferes, Silverio Chrispiniano de Araujo
Tenentes, Claudiano Archanjo Pereira La- • Vianna,
Rodolpho Ricardo VarellNda Fonseca
mago e Eduardo Henrique Dias;
e
João
Anselmo
Alves.
Alferes, José Pereira Latnogo, José Augusto
21 companhia—Capitão, Antonio Miguel de
do Menezes e José Luiz Pereira Braga.
Cargueira;
2' coinpanhia—Capitão, Francisco Antunes , Tenentes, Pedro de Alcantara. Ferreira
da Silva Guimarães;
Junior e Vicente Chrispiniano da Cunha
Tenentes, José Pedro Horta e José Caetano • Pinto
Mattos ;
Souza Silvino;
Alferes, Antonio Rodrigues Costa, Felisbino
Alferes, Celestino Eduardo Teixeira, Olym- Wencesláo
Ferreira e Vilarino de Oliveira.
pio Raymundo Teixeira e Francisco Roma38 companhia—Capitão, José Alves Ferreira
nelli.
, da Silva ;
3s companhia—Capitão, Paulo Alves dos
Tenentes. Martinho Angelo do Amaral e
Santos Vianna ;
Vidal Garcia ;
Tenentes, Francisco Bento de Moura e Cas- Clemente
Alferes,
Seraphim dos Santos Oliveira Ma ia,
tro e Mariano José da Costa ;
Joaquim
Honorio
Ribeiro e Francisco Maculo
Alferes, Antonio Ca.ndido Papaisca, Bernardino Senne Pinto Alves e Messias Lauro de Lopes.
4 a companhia—Capitão, . Antonio ( Ta Silva
Senne e Costa.
4° companhia — Capitão, JO3B de Souza Mello;
Tenentes, Antonio Gomes Horta e Septimo
Braga ;
da Rocha ;
Tenentes, Francisco José Teixeira e Erny- Daniel
Alferes, Luiz Nepomuceno Gomes Ferreira,
gdio Augusto da Silva ;
Vieira Lemos e Antonio Archanjo
Alferes, Ca.simiro Ferreira Martins, Fran- Francisco
Castro Lima
Cosea.
Prado
Junior
e
Pedro
Assis
Xacisco da‘
Regimento de cavallaria
vier e Paula Junior.
Tenente - coronel commandante, Alfredo
Batalhão de infantaria
Abreu Ribeiro.
Tenente-coronel coramandante, Herculano
Estado-maior —Major-fiscal,Cand ido Araujo;
Barbosa Manço.
Capitão-ajudante, Pedro Paulo Gomes BaEstado-maior — Major-fiscal, Antonio de ptista;
Souza Lemos;
Capitão- cirurgião, Bernardino Miranda
Capitão-ajudante, Liberio Dias de Maga- , Lima
lhães •
Tenente-secretario, José Gustavo Dias.
Capitão cirurgião, Olympic) Emiti° da Silva;
I° esquadrão —Capitão, Antonio Rezende
Teneate secretario, A ffonso Frederico de Al- Pinto ;
varenga Peixoto.
, Tenentes, Joaquim Ferreira. de Quoiréz e
l companhia— Capitão, João Carvalho de Francisco Albuquerque
Aguiar •
; Alferes, Altivo Rezende Pinto, José Pedro
Tenentes, Eduardo Editardes e Symphronio Baptista e Luiz Galdine do Paula.
José dos Santos Brochado ;
20 esquadrão— Capitão, Daniel Severino
Alferes, Antonio Casemiro Baptista Vieira, Pinto ;
Francisco Canclido Fernandes o Francisco can.
Tenentes, Joaquim Daniel Pinto o Hilario
dido da Silveira.
Alves Horta;
2' companhia—Capitão, José Pedro de S suza.
Alferes, José Corimbo da Costa, José Alves
Campos ;
da Silva e Pedro Septimo de Moraes Godinho.
Tenentes, Manoel Ferreira Diniz e Joaquim
30 esquakil )— Capitão, João Gomes dp
Condido Soares ;
Mello;
Alferes, HilarioJosé de Freitas, José Joaquim
Tenentes, João Eduardo Copsey e José Teide Oliveira e Firmino Luiz Brandão.
xeira. Soares;
3" companhia— Capitão, JoaS Gregorio dos
Alferes, Pedro Ezequiel Ferreira, José AnReis
tonio de Oliveira e Jose Candido Pinto.
Tenentes, José Benjamim de Carvalho e
41 esquadrão— Capitão, Candido José COUSimão Jacintho Corrêa ;
Unho da Fonseca Sobrinho;
Tenentes, Alvaro Ernesto de Abreo RibeiAlferes, Antonio Ferreira da Cruz, João de
ro e José Thomaz Xavier e Silva;
Deus Rocha e Manoel {Mora de Menezes.
Alferes, Francisco Rosa de Viterbo, Fran4' companhia—Capitão, Miguel Augusto da cisco
Maria Pereira e Antonio .Wgusto CinSilva ;
tra.
Tenentes, Antonio Casimiro Nascimento
Comarra de Jaculay
Junior e José de Paula•Pertence
Commando superior
Alferes, Jeão Ricardo realliTs da Fonseca,
Estado maior— Tenonte-corsnel chefe' do
Luiz Ganindo Pereira, e Antoniti ,payinando estado
maior, Astolpho Baptista CoreaRoussine.
lhaes.
• •
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Reguerintento despachado
2° esquadrão—Capitão, Fausto Augusto de
Major-ajudante de ordens, Placido Borges
Paiva ;
Campos ;
Dia 1 do fevereiro de 1381
Tenente, Urias Ferreira Carvalhaes ;
Major-secretario geral, José Ribeiro de MiAlferes,
Crias
de
Paula
Lima
e
Francisco
randa;
Ismael de Ornellas Bittencourt.— Dirija-se
Major qdatrel-mestre, Francisco José Pe- José Netto
á Camara Syndical dos Corretores, nos termos
3^ esquadrão—Capitão, José Flausino Mar- do regulamento mandado observar pelo dereira.
.
ques;
creto n. 1.359, de 20 de abril de 1693.
207° batalho de infantaria
Tenente, Francisco da Silveira Rios ;
Tenente-coronel commatidante, Francisco
Alferes, Celestino Antonio da Conceição o
Directoria Geral da Contabilidade
do Carmo Lopes.
Joaquim Celestino da Conceição.
Estado-maior—Major-fiscal, João Baptista
4° esquadrão — Capitão, Francisco Pereira
Expediente de 31 de janeiro de 1894
de Queiroz;
dos Reis
Tenente-secretario, José Bento Soares
Tenente, Moyses Francisco Netto
Solicitou-se do alinisterio da Fazenda a
Tenente quartel-mestre, Antonio Honorio do
Alferes, João Baptista Ferreira Carvalhaes expedição de ordem para que
Moraes
e Antonio Domingos do Souza.
Se pague a quantia de 143$, em que imporCapitão-cirurgião, Carlos Depuy.
tou o fornecimento do objectos de expediente
—Foram transferidos
companhia—Capitão, Evaristo Herculano
feito ao Pedagogium por Monte Alverne &
ESTADO DE S. PAULO
do Paiva ;
Gomes, em dezembro ultimo
Tenente, Joaquim Pereira da Silva Chaves;
Comarca da capital
Seja escripturada como renda do Instituto
Alferes, Evangel i sta Octavio de Azevedo e
Para a 2 bateria do 1° regimento de arti- dos Surdos Mudos a de 244$100, proveniente
Deocleciano Ricardino Mendes.
filharia de campanha, o alferes do 4° esqua- de encadernações feitas no mesmo instituto
2" companhia — Capitão, João Vieira da drão do 38" regimento de cavallaria, Ruy de para a Bibliotheca Nacional, no referido mez ;
Silva;
Se continue a pagar no actual exercicio,
Paula Souza.
Tenente, Rodolpho Ribeiro de Miranda;
pela alfandega do estado de Sergipe, o ordePara
a
1"
bateria
do
1
0
regimento
de
artiAlferes, José Pereira da Silva Junior e Gus- lharia de campanha, o capitão da 4" bateria nado do juiz de direito em disponibilidade
tavo Antonio Vieira.
I° batalhão de artilharia do posição, Dr. Cypriano de Almeida Sebrão.
3° companhia—Capitão Francisco José da do
— Remetteu-se ao presidente do Tribunal
Leandro Dupré.
Silva;
de Contas, conforme solicitou em officio n. 11,
Comarca
de
S.
Sinuto
Tenente, Francisco Joaquim Pereira;
de 27 do corrente, cópia do contracto que o
Alferes, João Baptista Zacharias Villaça e
A pedido, como aggregado, ao respectivo enviado extraordinario e ministro plenipoFirmino Gregorio da Silva.
coimando superior, o coronel commandanto tenciario da Republica, ha Allemanha, cele4' companhia—Capitão João Evangelista de superior da de Rezendo, no estado do Rio de brou com Wilhelm Granzin para a montagem
Azevedo;
Janeiro, Dr. Gustavo Gomes Jardim.
do gra,n le orgão do Instituto Nacional de MuTenentes, Braziel da Silva Chaves e José da
sica.
_
Comarca
de
Casa
Branca
Silva Chaves;
Declarou-se ao commandante interino do
Para o pasto de major-ajudante de or- Corpo de Bombeiros, em resposta ao officio
Alferes, Leopoldo José Soares eEmilio Mardens do enramando superior. o major cirur- n. 431, de 29 de novembro do anno passado,
tins Gonçalves.
sado,
gião mói' de mesmo commando Damaso Ri- que ficam approvados 03 contractos celebra119' latalhão da reserva
beiro Nogueira.
dos para o fornecimento de diversos objectos
Tenente-coronel commandante,Antonio JoaComo aggregados
ao mesmo corpo, durante o primeiro semesquim Mande
tre do corrente anno.
Comarca de S. SinkTo
Estado maior—Major-fiscal, Joaquim Antunes Cintra;
Para o commando superior, o major secreExpediente de 1 de fevereiro de 1894
Capitão-ajudante, Doraingos de Souza Lo- tario geral do da de Jaboticabal, Joé Carlos
pes
Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a exdo Oliveira.
Capitão-cirurgião, Joaquim Antonio Barpedição de ordem:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Para que sejam pagas as contas :
b)sa ;
Comarca do achoeiro Cde Itopemirim
Tenente-secretario, Vicente da Costa Valia;
De 1:027$668, de fornecimentos feitos, em
Tenente quartel-mestre, Evaristo Ferreira
Para o 6° batalhão da reserva, o capitão do dezembro ultimo, á Faculdade de Medicina do
dos Santos Carvalhaes.
7' do mesmo serviço da de lta.ba.poa,na, Au- Rio de Janeiro ;
De 53$729, do gaz consumido, durante os
l a companhia — Capitão, Cincinato Justino gusto Eugenio de Mattos.
dons ultimos trimestres do anno passado, na
Alvares ;
ESTADO DE MINAS GERAES
Tenente, Feliciano Augusto Fernandes de
Escola Nacional de Banas Artes ;
Comarca de Oliveira
De 60$, da taxa de esgoto, correspondente ao
Mesquita ;
Alferes, Francisco Marques da Costa, FranPara o 43^ batalhão de infantaria, o capi- 2° semestre do anuo findo, dos prelios em que
cisco Pereira Alvim e Antonio Baptista de tão do 20^ batalhão da mesma arma da co- funcciona a referida escola;
Queiroz.
Para que o ordenado do juiz de direito em
marca de Itabapoana, no estado do Espirito
2" companhia — Capita, José Francisco Santo; Gabriel Astolpho Monteiro de Barros. disponibilidade Justiniano Raymundo Freire
seja pago no Thesouro Federal, conforme reNatio
Tenente, Balduino Ribeiro de Miranda
quereu, e á vista da competente guia.
Alferes, José Anacleto Junior e José Theo— Remetteu-se ao mesmo ministerio, para
DE ESTADO os fins convenientes, cópia do decreto n. 1662
doro Carvalliaes.
3' companhia — Capitão, Braulino Luiz do
de 30 de janeiro findo, autorisando o pagamento,sob a responsabilidade do Sr. Vice-PrePrado
alinis_terio
da
Justiça
o
Negooios
Tenentes, Bernaadino José Peixoto e José
sidente da Republica, da despeza &acrescida
com os officiaes da brigada policial, na imporInteriores
Custodio luas;
Alferes, João Fernan les Gonçalves e Bonitancia do 136:491$500.—Deu-se conhecimento
Direct ,)ria da Justiça
ao commandante da brigada.
Moio Justiso Alvares.
4 1 companhia— Capitão, Bernardino CanDia 2
Expediente de 31 de janeiro de 1894
(lido de Carvalho ;
Tenente, Francisc3 de Paula Tobias ;
Solicitou-se do Ministerto da Fazenda a exTransmittiu-se ao governador do estado de
Alferes, José Fsrnandes Nogueira e João Pernambuco,
para ser . tomado na considera- pedição de ordem:
Martins.
Para que sejam pagas:
ção que merecer, o requerimento em quo
67^ regimento de cavallaria
A folha do salario do servente do Supremo
Maria Adelai ,le de Souza Castro pede perdão
Tenente-coronel commandante, Jaaas
para seu irmão Floriano Minervino do S3siza., Tribunal Federal, relativo ao mez findo, na
condemnado pelo jury da cidade da Victocia, mportancia de 60$000;
Silva Chaves.
Estado-maior —Major-fiscal, José Pereira da naquelle estado.—Comintinicou-se ao anuisAs contas:
De 8:149$395, do gaz consumido durante o
Silva ;
terio da Guerra, sin resposta ao aviso de 28
Capitão-ajudante, Antonio Francisco raiano; do corrente.
4' trimestre do anno Passado nos quarteis e
hospital da brigada policial;
Capitão-cirurgiã o , Joaquim IIonorio
Expeliente
de
1
dc
fevereiro
de
1891
De 36a$, de concertos feitos por Ayres FerCosta ;
Tenente-secretario, Francisco Antonio Proreira Barroso no predio occupado pela priTransmittiram-se:
ença,
Ao presidente do Supremo Tribunal Mili- ineira estação policial;
Tenente quartel-mestre,Francisco de Paula tar, afim de sorjulgado em superior e ultima
De 82$500, de carvão fornecido, em dezemSouza.
instancia, o processo instaurado contra o sol- bro do 1892, á Casa de Correcção por Frandado da brigada policial, Antonio Pinheiro de cisco Rodrigues Fontes;
° esquadrão
Para que se entregue no Thesouro FeMiranda, por crime de primeira deserção agCapitão, João Martins Borges ;
deral ao director da Faculdade de Medicina
gravada ;
Tenentes, Vicente Ricardo Mendes e Luiz
Ao coronel commandante interino da bri- do Rio de Janeiro a quantia de 1:617$299,
Ribeiro Borges
gada policial, o processo instaurado contra o para occorrer ao pigamento da renovação do
Alferes, João alarce g ino da Silva, Joaquim soldado Antonio Itibeiro da Silva Junior, afim seguro contra o fogo, de todo o material exisMarcellino da silva e Francisco Mariano da ser cumprido aceardao do Supremo Tri- tente na mesma faculdade e do predio em
que funcciona o laboratorio de hygiene ;
bunal alilitaa. .. 8"
Netto.

SECRETARIAS

Para que os ordenados dos juizes de direito em disponibilidade José Secundino Lopes
de Gomensoro e Miguel Archanjo Pereira do
Rego continuem a ser pagos no Thesouro
Federal.
Remetteu-se ao Tribunal de Contas os
documentos com que o conego Amador Bueno
de Barros. director da Escola Domestica de
Nossa Senhora do Amparo, em Petropolis,
justificou o emprego do subsidio de 5:000$
votado pela lei n, 126 B de 21 de novembro
de 1892 para as despezas da mesma escola no
exercicio de 1893.
Requerimento despachado

Representante da Companhia Rio de Janeiro
ate Irnprovements. —Compareça nesta directoria.
Directoria do Interior
Por portaria de 1 do corrente, foram concedidos ao amanuense da secretaria de Estado
da justiça e negocias interiores Totila Frederico Unzer dons mezes de licença, com ordenado e a cantar da mesma data, afim de
tratar de sua semeie.
Additamento ao expediente de 1 de fevereiro
de 1894

•
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Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
—Directoria do Interior-2a secçãs—Capital
Federal, 1 de fevereiro de 1894.
De accordo com o que propuzestes, em officio de 30 de janeiro ultimo, resolveu o
governo
1 0, que sejam considerados suspeitos de
cholera-morbus todos os portos da Russia ;
20, que as embarcações procedentes dos
mesmos portos, directamente ou por escala,
só sejam recebidas nos da Republica depois
que tiverem sido subinettidas ao devido tratamento sanitario no lazareto da ilha Grande,
ao qual deverão primeiramente dirigir-se.
Estas resoluções applicam-se ao3 navios que
saldrem daquelles portos, a contar do dia 28
de dezembro do anuo proximo findo.
O que vos communica para os fins convenientes.
Saude e fraternidade.—Cassiano do Nascimento.

Sr. inspetor geral de sande dos portos—
Deu-se conhecimento ao Ministerio das Relações Exteriores e ao da Guerra, e, por telegramma, ao ministro brazileiro era S. Peters•
burgo e aos governos d )3 estados.
-Directoria da instr ucaao
Expediente de 27 de janeiro do 1894

Remetteu-se, afim de ser informado pelo
director da Faculd ade de Medicina da Balata,
o requerimento em que o Dr. Manoel Augusto
Gomes Guimarães, formado em medicina pela
mesma faculdade, em 1867, solicita o diploma
de pharmaceutico, indepentemente de exa•
me pratico.
Dia 29

Ao governador do estado do Maranhão
declarou-se, em confirmação ao telegramma
de 27 de janeiro ultimo, que, na farina do
aviso-circular deste ministerio de 28 de fevereiro de 1893, os exames de preparatorios no
Instituto de lnstrucção Secun lana desse estado (levem ser prestados em épocas normaes
e de accordo com o respectivo regulamento
limitando-se a intervenção do governo federal a nomear commissario para fiscalisar a
observancia dos programmas de ensino do
Gymnasio Nacional, não competindo. portanto, a este ministerio resolver acerca da prorogação e outras questões relativas aos ditos
exames, aos quaes deixou de ser applicavel o
decreto n. 1.041 de 11 de setembro de 1892.

—Foi autorisado o director do internato do
(Symnasi) Nacional a adia ittir nesse estal ,elemento, como alumnos arraiana os menores
atenho Barbosa de Rezende, de 10 annos, e
Flaminio Barbosa do Rezende, de 12 annos de
idade, filhos da finado Dr. Francisco de Paula
Ferreira de fica:nide, me,nbro do Soprem
Tribunal Federal, satisfeitas as exigencias regulamentares.
—Declarou-se aa director da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro que é permittido
ao lente cathedratico da mesma faculdade
Dr. Ernesto de Freitas Crissiuma, conforme
requereu, ausentar-se da sede desse estabelecimento, emquanto estiverem suspensos os
respectivos trabalhos, sem prejuizo dos seus
vencimentos.
—Ao Sr. ministro de Estado das relações
exteriores foi declarado, em resposta ao aviso
de 25 do mu proximo lindo, não ser passivel
a presença de um representante brazileiro no
Congresso Internacional de Clinica Applicada
que se reunirá em agosto do corrente anno,
em Antuerpia, por occasião da Exposição
Universal.
—Communicou-se ao director geral da directoria de contabilidade deste ministerio que,
p.a decreto de 27 do mez proximo findo, foram
concedidos ao lente cathedratico da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro Mio Joaquim
Pizarro, de accordo com o art. 295 do redigo
do ensino superior, os ac,crescimos de 10 °/,,
de seus vencimentos, a contar de 1 de janeiro
de 1893, visto haver completado 15 annos de
serviço effectivo no maeistario anteriormente
áltiella data, e de 20 "/„ a que fica elevado
aquelle accrescimo a contar de 1 de novembro
ultimo, em que completou 20 annos lambem
de exercicio effectivo no magisterio.
Dia 30

Ao Sr. dasector-geral da secretsria de Esta(lo das relações exteriores accusou-se o recebimento de exemplares do Diario do Governo Portuguez, que acompanharam o recado
saciai de 29 de janeiro proximo findo.— Foram os mesmos remettidos ao director da
Bibliotheca Nacional.
— Accusou-se o recebimento do officio em
que o director da Faculdade de Direito de São
Paulo participou que encerraram-se, no dia
16 de janeiro ultimo, os tr..balhas d ) curso
annexo á mesma faculdade.
— COMMUnie0u-se ao director geral da Directoria de Contabilidade deste ministerio
que, em officio datado de 29 do mez findo participou a este ministerio o director da Escola
Polytechnica ter o servente do gabinete de
physica experimental da mesma escola Theodoro Quintiliano da Costa se alistado no batalhão patriotico 23 de Novembro e declarado,
por intermedio de Manoel de Lima Vasconcellos, optar pelos vencimentos do logar de
servente.
—Ao director da Essola Polyte,chnica apcusou-se o recebimento dos Oleies de 26 de
dezembro de 1893 e 27 de janeiro ultimo em
que communicou haver sido nomeado para o
togar de conservador do gabinete de desenho
dessa escola o guarda. Francisco Rodrigues do
Amaral,queja o exercia interinamente, e para
o togar de guarda elfectivo o interino José
Pereira dos Santos Netto; e em resposta dechtrou-se que é concedida a autorinção solicitada para considerar como preparador interino do gabinete de botanica, na Jarmo do
art, 44 do codigo das disposições communs ás
instituições de ensino superior, o actua/ conservador do mesmo gabinete.
•

Dia 31 de janeiro de 1-91

Communicou-se ao Ministerio da Fazenda
que o conservador e restaurador da Escola
Nacional de Bella.s Artes João José da Silva
reassumiu no dia 25 do corrente as funcções
de seu cargo.
Requerimento cio4ar1tvio
Dia 30 de janeiro de 18.)4 •

Henrique Bahlana.—Indeferido.
• •

mei

Min: te: : da Ira' 'esti
Directoria 0. , r1 0,-1.
etirr, là-.
Por psrtaria ds 2
ao almoxarife da laapedaria do ii n 1111:;4.Zilli, n :i
em Pinheiros, alizael Teixeira Leite, 30 dias
de licença, para tratar de sua saude, percebendo os vencimentos que lhe competirem, na
fárma da lei.
-Direeaoria Gorai da ViaeSta

Por portarias de 2 do corrente :
Foi nomeado para o logar de inspector geral
do trafego da Estrada de Ferro Centrai de
Pernambuco o chefe da locomoção da mesma
estrada, engenheiro Carlos Alberto Machado,
senao em igual data promovido aquelle logar
o engenheiro de I s classe da referida estrada,
Luiz Marques de Albuquerque Maranhão
Foram concedidos ao secretario da Inspectoria Geral da Illuminação da Capital Federal,
José Caldas Vianna., quatro mezes de licença,
com vencimentos, na larma da lei, para tratar
de sua sande, onde lime convier;
Foi demittido a bem do serviço publico, o
telegraphista do 1 4 classe da Repartição Geral
dos Telegraphos, Alfredo Augusto Soares
Foi proregada par tres mezes, ceia metade
do respectivo ordenado, na (arma da lei, a
licença em cujo gozo se acha o cidadão Eduardo
Moreira da Silva, adjunto da Repartição Geral dos Telegraphos.
Directoria Geral da Contabilidade
Expediente de 27 de janeiro de 1891

Ao afinisterio da Fazenda solicitou-se o
pagamento
De 219$000, a Elesbão Augusto Cardoso, por
fornecimentos feitos a colonos do Rio Negro
em agosto, setembro e outubro de 1892;
Da £ 1.485,0,0, a Norton, Megaw as Comp.
por 90 ea, do material estrangeiro enemainendado para a Estrada de Ferro Central do
Brazil

Da 626a900, a diversos, por fornecimentos
feitos em dezembro ultimo para as obras de
reparo em predios annexos ao Jardim Botanico
De 648$030, a diversos, por fornecimentos
feitos de abril a julho e de setembro a novembro do anno proximo passado á Directoria
Geral de E.statisticit
De 694)00, a diverso, polo aluguel de
carroças para remoção de terras e residuos
extrahidos das galerias de esgoto de aguas
pluviaes, em dezembro ultimo ;
De 2:253$327 e 1:026064 a Julio von Borell du Vernay Junior e Pedro Paulo Gomes
Baptista, ex-chefe e ex-escripturario da commissão do terras no Saberá, de vencimentos,
a contar de 1 de janeiro de 1893,0 primeiro até
19 de junho á rasão de 404000 mensaes e o
segundo até 4 do mesmo mez à razão de
200$000.
-Directoria Gerai de Viaçao
Expediente tio dia 1 de fevereiro de 1894

Ao inspector geral de estradas de ferro,
declarando ficar inteirado da nomeação de
Jacintho Rufino de Almeida para o legar de
carteiro da repartição na vaga deixada pelo
fallecirnento de Alfredo da Silva Barranha,
de accordo com o art. 8^ do regulamento approvado pelo decreto n. 1184, de 9 de dezembro de 1892.
— Declarou-se ao Dr. director de hygiene e
Assistencia Publica em solução ao pedido de
passe na estrada de ferro do Norte para o
commissario de hygiene do 2 0 districto
freguezia de traja que, nal) sendo a companhia obrigada a concedel-o gratuitamente,
mas sim com o abatimento de 15 0/0 , cabe-lhe
dirigir-se ao Ministerio do Interior.
— Recommendou-se ao governador de
Goyaz que informe sobre a meteria do oficio
do delegado fiscal de fazenda no mesmo estado relativamente aos meios de fazer-se a
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medição da distancia pelo rio Araguaya, entre os portos de Santa Maria e Martyrios,
para elucidar duvidas referentes ao contracto
da respectiva navegação na parte alta desse
rio.
Directoria Geral das Obras Publicas
Expediente de 1 de fevereiro de 1894

•

Remetteu-se ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores cópia do officio do director
geral dos tele,graphos relativo a um telegramma (Aliciai dirigido ao mesmo ministerio
pelo ministro do Brazil em Pariz, e não recebido.
— Autorisou-se a Directoria Geral dos Telegraphros a mandar construir as linhas telegraphicas entre a estação da Pedra, da Estrada de Ferro de Paulo Affonso e a villa
Matta. Grande, no estado das Alazões:, e entre
a villa de Maracossumé e a cidade de Turyassú, no estado do Maranhão.
— Communicou-se ao Ministerio da Guerra
que pela repartição geral dos telegraphos foi
autorisado o engenheiro chefe do respectivo
districto a propor quatro praticantes para
opportunamente servirem nas estações que
teem de ser installadas na linha teleg,raphica
de Corumbá a Coimbra, no estado de Matto
Grosso, e a designar desde já um inspector e
um feitor para auxiliarem a construcção da
mencionada linha, sob as ordens do commandante do 7' districto
— Ao presidente do Rio de Janeiro, polindo
para providenciar no sentido do ser inspeccionado de sande o telegraphista João Vianna
pelos meios que lhe parecerem mais pratie,os
e convenientes, uma vez que essa inspecção
não pede ser feita pelos medicos do regimento
policial daquelle estado.
Dia 2
A' Inspecção Geral das Obras Publicas, autorisando-a a annullar a concurrencia aberta
para a conservação da estrada geral de Santa
Cruz, e a mandar fazer este serviço por administração, como propoz.
Requerimentos despachados
Dia 2 de fevereiro de 1891

Coronel Francisco Joaquim de Souza, pedindo pagamento de um premio a que se julga
com direito, por haver localisado familias de
immigrantes em fazendas de sua propriedade.
—Não sendo o requerente concessionario ou
eessionario de contracto algum para a fundação de nucleos coloniaes, pelo que as suas
propriedades não foram acceitas nem classificadas para aquelle fim, conforme dispõe o
decreto n. 528,de 28 de junho de 1890, nenhum direito tem aos favores que solicita.
Barros & Comp.—Selle o requerimento.
Henri Luiz Xavier Bernard e Fernando
Pereira da Rocha Paranhos, pedindo privilegio para uso e goso das obras que realizarem
para o aproveitamento do porto da ilha dos
Porcos, em S. Paulo.—Indeferido.
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS

Por portarias de 29 de janeiro ultimo, foi
declarada sem effeito a de 15 do mesmo mez
que nomeou D. Ildefonsina Olympia Pereira
Pires agente do correio de lpiabas, e foi nomeado o cidadão Fructuoso Pereira de Almeida para exercer o mesmo cargo.
Por outras de 2 do corrente, foi exonerado,
a pedido, o cidadão José Esteves da Silveira
de agente do correio da Barra do Pirahy, e
nomeado o cidadão Francisco Pereira da Silva
Barbosa.
Requerimento despachado

Salgado Zenha, pedindo transferencia de
uma caixa do correio para seu nome. — As
caixas do correio são intransferiveis; semente
o proprio assignante se Ode utilisar delias,
eomprehendendo os empregados do assignante, segundo declaração prévia do correio.

Fevereiro

INTENDENCIA MUNICIPAL
Prefeitura do District°
Federal
Directoria de Obras o Viação
23 SECÇÃO
Requerimento despachado
Dia 31 do janeiro de 1891

Companhia Ferro-Carril do Jardim Botanico . —Concedo sob as clausulas indicadas pelo
Dr director geral.

RENDAS PUBLICAS
ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Rendimento do dia 1 de fevereiro de 1891
Idem do dia 2 (até á 1 li.)
Em igual periodo de 1893
aasereasmaal a
Rendimen`o do dia 1 de teve,
reiro de 1894
Idem do dia. 2.... . .
Em igual periedo d h93 .

NOTICIÁRIO

321:340$425
11:511$440

(1894)

littepartição Central Illeteorologlea— Resumo meteorologieo da Es-

tação do Morro de Santo Antonio

No dia 18 do janeiro de 1894
noras Rarometro Tempo- Tensão iiuniidai.
ratura do vapor
relativa
a 00
63
23.,00
28,0
9 a... 754,59
32,0
23,70
53
1/2 d. 754,10
22,38
56
31,0
754,22
3p.
Estações, 9 a:
Rio Grande — Não veiu communica.ção.
Desterro— Não veiu communicação.
Therm. abrigado :
33,2
Maxima
23,7
Minima
Evaporação á sombra, 210,2.
No dia 19 do janeiro
Ilnras

Barom. a 00 Tempera- Tensão IIu n idade
tura
do vapor
relativa

9 a... 755,46
29,0
21,01
56
1/2 .11 . 755,32
30,2
21,07
57
30,0
16,57
37
3 p... 754,34
Estações, 9 a:
Rio Grande— Não vem u comniunica.ção.
41:268085
Desterro— Não veiu comtnunicação.
1:980$856
Therm. abrigado :
43:249041 Ma.x ima
32,6
22,8
55:4-14762 • Minima
Evaporação á sombra 3m,4.

332:85W65
540:90036,1

i 7t Itfiserleordia
Nzscata4
nik)vinp snre do hospital da ',.eltita CRSU da
Ifissricordia, das hospicies de l'sloss4., Saiii.ora
Welegraannaas — O Sr. ministro da da
8atid.e, de 8. Jou) Baptista, de NO3Sa Sejustiça e interior recebeu o seguinte:
nhora do Soceorro e a:, Nos.;a Seubora das
NITIIEROY, 30 DE JANEIRO — A assembléa le- Dores, em Cascadura, ;kV, no dia 1 do corgislativa decretou e eu sanccionei a provi- rente, n geglunta:
soria mudança da capital do estado para PeEal. Total.
tropolis, onde brevemente se installará. Reina
paz no estado. Saudo-vos.—Porciteneula, pre.,
667 826 1.493
sidente.
58
27
Entra:'aitm
31
52
25
27
Pagadoria do 'll'hesouro — 8ahiram
6
3
9
Pagam-se hoje as seguintes folhas: Faculdade Fil./teceram
C65 825 1.490
de Medicina, casas de Detenção e Correcção, Existem..
Junta Commercial, Directoria Geral d e EstaG movimento da. ss.:a do banco e des cantistica, Caixa de Amortização e Monte-pio de sulio 'ios pablieos ioi, no mesmo dia, de 268
Marinha.
consultantes, r,ars 03 quaes se aviaram 294
As pessoas que recebem vencimentos nesta receitas.
ultima repartição são prevenidas de que é
Fizeram-se 12 extracções de dentes.
preciso apresentar attestados e procurações.
Correio — Esta repartição expedirá hoje (IML -atavio— Foram sepultados no dia
31 de janeiro ultimo, as seguintes pessoas,
malas pelo seguinte paquete:
Pelo Corityba, para Bahia, Lisboa e Ham- fallecidas de:
Access() pernicioso—a fluminense Izaura,
burgo, recebendo impressos até és 10 horas
da manhã, cartas para o interior até ás 10 '4, filha de Fructuoso José Pereira, 8 mezes, reditas com o porte duplo e para o exterior até sidente e fallecida á rua João Alvares n. 5.
ás 11 idem.
Aneurysma da aorta— a portugueza. Benecdita
Rosa da Conceição, 77 aunos, resiMetadouro de Santa Cruz- dente e fallecida
á rua Ferreira Nobre n. 28.
Caaorreram hontem á matança os segaiiiit
Atheromaziageneralisada—o afridano Romxrehantes, que abateram:
mão 80 annos, solteiro, fallecido na Santa
Antonio Matheus Garcia
115 rezes Casa.
Horacio José de Lemos
101
Pimenta Lemos & comp..
Broncho pneumonia a fluminense Colina,
50
filha de José Coelho Souza, 27 raezes, resiCarlos Pimenta & Comp
37
dente e falleeida á Ladeira do Barrozo n. 71.
Hilario Garcia & Comp
34
Manoel Cruz
19
Bronchite capillar—o fluminense FranceFrancisco Cardoso Machado
lino José Guedes Pinto, 60 annos, viuvo, reManoel Cardoso Machado
3
sidente e fallecido á rua João Caetano n. 108.
Esmagamento do craneo—um homem desTotal da matança
370 rezes conhecido,
fallecido na Estrada de Ferro
Abateram-se mais:
Central.
Luiz Camuyrano
25 carneiros
Febre biliosa—a brazileira Brites Rita Mo Antonio Pereira dos Santos
24 •
•
da Ascenção, 41 annos, viuva, residente
Custodio Barros Silva
1
porco reira
e fallecida à rua de S. Valentim n. 25; o hes.
Antonio Corrêa Avila
1
panhol André Garcia Reis, 43 annos, casado,
Peso total verificado
.
64.740 "kilos residente e fallecido á rua do Areal n. 11.
O preço da carne de vacea, em • S. Diogo , Total, 2.
será de 800 reis o kilo; da de carneiro, 1$300
Febre perniciosa—o portuguez José Maria
e da de porco, 1$350.
Candido, 52 annos, solteiro, residente á rua
O preço nos açougues, de accordo com o da
Sande e fallecido na Santa Casa.
termo de obrigação tomada pelos retalhistas
Febre perniciosa — o portuguez José Tavacom a administração municipal, será de 900
res, 24 annos, solteiro, residente e tallecido,á
reis o kilo. • • •••
• •
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rua dos Invalidos n. 133 ; o fluminense Bento,
filho do Aristides Miranda Chaves, 2 annos,
residente e fallecido á ladeira do Vianna
n. 2. Total, 2.
Febre a.marella, — o portuguez Antonio da
Silva, 19 annos, solteiro, residente e fallecido
á rua Senador Pompeu n. 108; Antonio da
Silva Laroza, 26 annos, casado, residente e
fallecido á rua Dr. Nabuco de Freitas n •62;
o italiano Sylvio filho de Salvador Orlandé, 5
annos, residente o fallecido à rua do Alcantara n. 119; os portuguezes Antonio Gomes,
14 annos, solteiro, residente á rua do BomJardim n. 20; Antonio Pereira, 24 annos,
solteiro, residente em Cascadura.
João Paulo da Silva, 32 annos, solteiro, residente á rua Sete do Setembro n. 18: o francez Louis Costa, 47 annos, solteiro, residente
á rua Dous do Demitias) n. 115; o italiano
Ambrozio Luiz, 16 annos, solteiro, residente
á praça da Republica n. 17, o hespanhol
Gregorio Ponce, 25 annos, casado, residente
no 70 batalhão da guarda nacional e failecido
no Hospital de S. Se! astião, bem como todos
os outros ; Carmen Camara, 17 annos, casada,
residente á rua de Paula Mattos n. 24 • Angelo Povedano, 19 annos, solteiro, residente
o fallecido á rua dos Prazeres n. 26 A;
Joaquim Cuartero, 27 aflitos, residente
e &Reciclo á rua do Nuncio n. 24;
o italiano José Piana, 26 anatos, solteiro, residente e fallecido á rua da Ajuda n. 48; Gualberre Elvená, 28 annos, casado, fallecido no
Hosp;tal do S. Sebastião; o hespanhol Biaz
Cal, 30 annos, residente em Cascadura;
Eduardo Cid, 25 annos, solteiro, fallecido no
Haspital de S. Sebastião; Paulina Francisca
Maria das Dores, 29 annos, casado, residente
e fallecido á rua da Floresta n. 73; os portuguezes José Corrêa, 10 anus, residente e fallecido á rua Estreita de S, Joaquim n. 28
Francisco Lamana, 24 annos, solteiro, residente á rua deS. Leopoldo n. 6; Manoel Cardoso, 38 annos, solteiro, residente á cliacara
da Floresta n, 12, o falecidos no Hospital de
S. Sebastião. Total, 19.
Meningite—o fluminense Salvador, filho de
Maria Rosario Caanero, 1 armo, residente e
fallecido á rua do Aleantara n. 158.
Fraqueza congenial — Maria alichaela, 4
mezes, fallecida na Casa dos Expostos.
Gastre enterite—a fiuminense Alzira, filha
de Luiz Narciso do Oliveira, 5 mezes. residente e fallecida á rua bialvino n. 85; Luiza,

filha de João Gonçalves Guerra, 2 mezes. residente e fallecida á rua de Sant'Anna n. 27;
Benjamin, filho do tenente Benjamin Franklin Rangel, 14 mezes e meio, residente á rua
Goyaz n. 12.
Gastrite—a fluminense Angelina, filha de
Alexandre Lopes, 3 mezes, residente e faltecida á rua da S. Leopoldo n. 67.
Leslie cardiaca—Maria, 80 annos presumivais, residente e fallecida á rua da America
n. 180 ; Joaquim Moreira da Costa,27 anaos,
solteiro, fallecido na Orlem da Penitencia ;
Docaingos Vieira de Almeida, 58 anuas, solteiro, fallecido no hotel Reis. Total, 3.
Mesenterite—a fluminense Alzira, filha de
Carolina dos Santos, 2 1/2 annos, residente e
fallecala á rua do Estacio de Sá. ri. 33.
Pneumonia—o fluminense José, filho de
Francisco José de Almeida Saldanha, 29 mezes, residente e fallecido á rua Fonseca Telhes
n. 10.
Schirrose do figado—o italiano Antonio Maria La.uria, 59 annos, solteiro, fallecido na
Cacacei ra da Tij uca.
Sclerose hepaticsa—o africano João Virginio, 60 annos, solteiro, fallecido na Santa
Casa.

Syncope cardiaca—a brazileira Henriaueta.
Francisca, 50 annos, residente e fallecida á
rua dos Invalidos n. 128.
Sem declaração—Colomba Joanni, 38 annos, solteira, residente na Parahyba do Sul e
fallecida. na Santa Casa.
Tuberculas pulmonares—o brazileiro Thomé Fernandes Moraes, 41 annos, fa.11ecido na
Santa Casa ; Esperança Maria Jacintlia, 35
annos, solteira, fa.11ecida, na Santa Casa; Manoel Coelho Teixeira, 38 annos, solteiro, fallecido no Hospital do Carmo.

Fevereiro
Va.riola confluente—Adelaide filha de Francisco José Salgado, &Recicla no Hospital de
Santa Barbara.
Fetos—um, filho do Judith, residente á rua
Bambina n. 18 ; outro, filho de Maria de Jesus,
reside-te á rua PedroAmerico n. 62. Total, 2.
Accesso pernicioso—a fluminense
filha de Joo José Rodrigues Machado, 11 mezes, residente e fallecido á rua da alisericordia
n. 264.
Congestão pulmonar— o portuguez FranEsteias, 36 annos, fallecido na Santa Casa.
Erysipella—a brazileira Francisca, annos,
solteira, residente e fallecida à, rua Marquez
de S. Vicente n. 18.
Febre palustre—Duico, filho do Dr. Casildo
Leal, 5 mezes, residente e fallecido à rua do
Mattoso n. 137.
Febre amarella — o francsz Thoophilo Benarl, 27 annos, solteiro, residente á rua
Silva Manoel n. 67; o portuguez Braz Augusto dos Santos Gomes, 30 annos, solteiro,
residente e faIlecido na Chacara da Floresta
Joaquiai Mendes de Babo, 22 annos, soltAro,
residente e &fluido á rua do Pinheiro n. 27;
Joaquim Dias Pereira, 22 anaos, solteiro, residente e faliecido á rua do Carmo n. 47.
Total, 4.
Hydrocephalite —o fluminense Joaquim,
filho de Domingos Reis Valia, 2 1/2 annos,
residente e fallecido á ru t do Carvalho do
Sá n. 17.
Insualciencia !nitrai— a africana Preciosa
da Curtia, 60 annos, solteira, re sidente e
fallecala á rua do Coaonel Bento Lisbaa n. 10$.
Pneumonia — o portugusz José Ignacio
Paiva, 24 annos, solteiro, residente á rua de
S. Christovão n. 319.
Typho icteroido — a portugueza Rita do
Carmo, 41 annos, casada, rssidente e falecida
do Seminario n. 30; José Fortunato, 26 annos, residente e falecido á rua dos Arcos
n. 52; Manoel da Silva, 10 1/2 annos, residente e fallecido á rua da ASsemblea. n. 79.
Velhice—a italiana Theaeza Andréa, 95
annos, casada, fallecida em Copacabana.
Um feto, filho José Leite da Silva, residente
na praia da Saudade n. 68,
No numero dos 69 sepultados, estão incluidos 21 indigentes, cujos enterros foram
gratuitos.
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Iloracio de Gusmito Coelho.

Secretaria de Policia
A Secretariada Policia do Districto Federal,
precisa comprar ,duas parelhas do bestas de
boa idade, bom estado e prompta.s para o
serviço dos carros do condução de presos da
Casa do Detenção.
As pessoas que quizerern encarregar-se de
tal fornecimento, são convidadas a apresentar suas propostas na mesma secretaria, até
ao dia 12 do corrente.
Secretaria de Policia do Distrirto Federal,
1 de fevereiro de 1894. — O secretario, Ma(.

noel Josd de Souza.

Alfandega do Rio de Janeiro
Pela inspectoria são convidados a comparecer nesta repartição, no prazo do oito
dias, sob pana de abandono dos respectivos
cargos, os empregados abaix . ) mencionados:
Despachante geral — Angusto Carlos de
Souza.
Empregados das capatazia.s—José Rebola!
do Carvalho, Eduardo Pinto Araujo Corrêa,
João Antonio da Costa e Edgard CesarPlaisant.
Guardas—Marciano Pinto da Silva, José
Henrique da Silveira, Cyrillo da Costa Fernandes Gaivão, Francisco Luiz da Silva, Julio
Antonio do Oliveira, João Pereira Caldas,
J,1-19 Caetano da Silveira, Guilherme Pereira
do Ben, Henrique Fernandes Dias, Francisco
Luiz Machado Junior, José Corrêa da Rosa,
Americo do Amaral Vasconcellos, Mario do
Castro Nogueira, Christovão do Amaral Vasconceitos, Raymundo José Pereira, Antonio
Gomes Xavier Sobrinho, Guilherme Augusto
Ferreira Duque Estrada, José Torres Rodriguos, Alfredo da Costa Gaivão, Annibal Jardim, Manoel Martins da Veiga e Gabriel
Alves de Paiva.

Alfandcga. do Rio do Janeiro, 1 do fevereiro
de 1894. - 0 iaspector interino, il. Hassetmann.
(•

--

ymnasio Nacional

(•

A.ssistencia 3Iedico-legal
do Alienatios
De ordem do Sr. Dr. director geral da Assistencia Medico-legal de Alienados, faço publico que, em virtuae do disposto no art. 70,
§ 2. do regulamento annexo ao decreto
n. 15a9, ds 7 de outubro do anno findo, a
contar (lesta data e por quatro mezes, acha-se
aberta na secrotaria da mesma assistencia
inscripção ao concurso para provimento de
dous logares de medicos do Hospicio Nacional,
ma das Colanias de Alienados, na do
Governador.
As provas do concurso serão: pratica, oral
e escripta, e versarão sobre as matarias da
cadeira do clinica psychiatrica e molestias
nervosas das facallades de me licina, havendo
arguição a respeito das duas ultimas provas
feita pelos membros da ,comissão examina••,„ • ••
dora.
s

••

A' inscripção serão admittidos os cidadãos
que estiverem no goso dos direitos civis e p0laicas o forem graduados por qualquer das
faculdades de medicina da Republica, ou que
tendo sido por escola estrangeira, si houverem
habilitado perante alguma das nacionaes.
Socreéaria da Assistencia Medico-legal do
Alienado?, 19 do janeiro de 1894.-0 director,

Inspecção Geral das Obras
Publicas

De ordem do Sr. director, communic aos Srs.
paes tutores e mais interessados, que, ao dia
1 a 11 de fevereiro proximo, estará aberta na
secretaria deste externato a inscripção para os
exames de ad •nissão a qualquer anno do curso.
Os requerimentos devem ser instruidos com
os documentos exigidos no art. 11, tit. 11,
capitulo 1 0 do regulamento que baixou com
o decreto n. 1652 de 15 dejaneiro do corrente
anuo.
Externato do Gymnasio Nacional, 31 de janeiro de 1894.-0 secretario, Antonio Joaquim
Rodrigues Junior.
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De ordem do Sr. Dr. director inspector geral desta repartição, faço publico que as reclamações a respeito do falta do agua nos
predios, quando não depender dos inquilinos
ou proprietarios, devem ser dirigidas aos engenheiros de districtos, aos quaes compete
providenciar, sendoos respectivos escriptorios
estabelecidos nas ruas abaixo indicadas
I s districto, praça da Republica n. 33.
districto,boulevard de S.Christovão n.11.
3^ districto, rua da Condo do Bomfim n. 2
(Andarally Pequeno).
40 districto, rua Almirante Dolamare n.138
(antiga das Larangeiras).
50 districto, rua de S. Manoel n. 21 (Botafogo).
Inspecção Geral das Obras Publicas da Capital Federal, 27 de janeiro de 1894. — F. J. da
Fonseca Braga, secretario.
-E.

de Ferro Central do librazil
CORRIDAS NO TURF-CLUB

De ordem da directoria se declara para conhecimento do publico, que, domingo, 4 do
corrente, por °cansa° rias corridas no TurfClub, haverá trens especiaes directos entre as
estações Central e Mangueira, desde ás 10 horas da manhã, até ás 2 da tarde e depois de
concluidas as corridas.
Estes trens não pararão nas estações de
S. Diogo e S. Christovão.
O preço de cada passagem de ida e volta,
sem distincção do classe, é de 500 róis.
Escriptorio do trafego, 2 de fevereiro de
1894.—J. Rademaker, chefe do trafego.
(•

•
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District° da Gloria

AGENCIA DA PREFEITURA
AGENCIA DA PREFEITURA
De ordem da directoria, se faz pieblico que,
De ordem do cidadão Dr. Alberto de Campos
de 5 do corrente a 4 da mez de março proDe ordem do cidadão José Joaquim da Silva Goulart, agente deste districto, e para conheximo futuro, continua em vigoe , para as
mercadorias sujeitas á taxa addicional varia- Mon oiro. agente deste districto, e para conhe- cimento dos interessados, publica-se o seirei com o cambio, a tabella cuja base vae ci mento dos interessados, publica-se o se- guinte:
guinte
Edital
abaixo indicada :
Edital
Art.
1°.
Todos
os
donos de tavernas, açouco
o
botequins, casas de pasto e de comidas
A
-o
Art. I.° Todos 03 donos d•) tavernas, açou- gue:,
arrnazens de mantimentos, cortiços,
gues, botequins, casas de pasto e de comidas feitas,
estalagens, casas de quitanda, albergaria de
feitas,
armazens
de
mantimentos,
cortiços,
es27:
vaecas, cocheiras, depositos de animaes, facc'à
talagens, casas de quitanda, albergaria de brica
que se trabalhe em materias anivaccas, cocheiras, deposites de animaes, fa- maes em
ou vegetaes, e em geral de qualquer
brica em que ao trabalhe em matei-ias ani- estabelecimento
A A
em que se aggiomere ou pera.
maes ou vegetaas, e em geral de qualquer noute grande numero
de operarios e trabaestabelecimento
em
que
se
agglonsere
ou
per;ti
lhadores,
serão
obrigados
a caial-os em todo o
d e d.
noute grande numero de operarios e traba- sou interior duas vezes por
anno, nos mezes
lha /ores, serão obrigados a caial-os em todo o
janeiro e fevereiro e nos de julho e agosto.
seu interior duas vezes por anuo, nos mezes deArt.
2°. O exterior dessas casas será caiado
de janeiro e fevereiro e nos de julho e agosto. uma vez
A A
anno, nos mezes de janeiro e
a.
Art. 2.° O exterior dessas casas será caiado fevereiro por
;
quanCo
fôr preferida a pintura a
leoa
vez
por
anno
nos
inezes
dej
ineiro
e
feO,
oleo
será
a
mesma
feita
de tres em tres annos
tO
C?
vereiro; quando for preferida a pintura a oleo
mezes designados.
será a mesma feita de tres em tres aniles nos nosArt.
3s. As outras casas de negocio e estamezes designados.
A A
belecimentos não naancionados acima, ficarão
-O
Art. 3.° As outras casas de negocio e esta- sujeitos
a.
o
belecimentos não mencionados acima ficarão de 1856. ás disposições do edital de 6 de maio
o
sujeitos
ás disposições do edital de 6 de maio
Pai
/O
Art. 4°. Oe infractores pagarão a multa. de
de 1856.
e o dobro na reincidencia.
Art. 4• 0 Os infra.cLores pagarão a multa de 30$
Agencia da Prefeitura do Districto da Glori
ce
30$ e o dobro na reincidencia.
A A
Agencia da Prefeitura do Districto de 24 de janeiro de 1894.— O escrivão, Arthur
(•
S. José, 26 de janeiro de 1891.— O escrivão, Rocha.
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Do ordem do Dr. Jsaquim José da Rosa,
agente deste distrieto, faço publico, para conhecimento d todos os interessados,que desta
da ',a em diante se exercerá a maxima vigiLancia na disposição do § 17,titulo VI, secção
I 1a lei de 11 de setembro de 1838 que resa o
seguinte:
Os donos de hospedarias, estalagens ou
putesquer outras casas publicas, que adinittirem individnos a tomarem aposeotos nellas,
assigoarão termo nesta Camara de não receberem pessoas suspeitas por qualquer Motivo, terdo um livro que será rubricado gra-

tu:tamente pelo fiscal respectivo, em que lancem todos os dias os nomes, empregos e mais
signaes das pesçoas que alli tomarem aposeMo,

sendo os ditos assentos ass : gnados pelas proprias pessoas, e não sabendo escrever, por
outras a seu rogo ou pelas que os afiançarem ; e o livro será patente a qualquer hora
do dia, ou da noite, ao fiscal ou a quilquer
autoridade policial que o exija ; depositando
os cofres da Camara Municipal 150$ de
caução.
Cs infractores soffrerão á pena de oito dias
de prisão e 30$ de multa, e, nas reineidencias, 30 dias de prisão e 60$ de multa, além
das era que incorrerem pelo codigo.

Agencia da Prefeitura d ) Districto da LagUs,, 27 do janeiro de 1894.-0 escrivão,

E4-

LCD

g eni o Augusto de Brito e Sdoa.

(•

District° de Santo Antonio
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Albertino Rodolpho
agente deste districto, faço publico,para
conhecimento de todos os • interessados, que
será escrupulosamente cumprido o disposto
na ultima parte da circular do cidadão Dr.
prefeito municipal, sob n. 111 de 20 de fevereiro de 1893 a qual diz o seguinte:
Ainda no interesse da sande publica determino a todos os Srs. fiscaes que aprehendam
a carne que entioi:rarem exposta a venda do
meio-dia em deante,attendendo a que já então
a carne terá,,pdo menos 28 horas de exposição,
devendo estar wo p.:-iodo de fermentação
putrida. : • •'•
AgenCii a Prefei tura do Districto de Santo
Antonio, 31 do janeiro de 1891.-0 escrivão,
Geraldino da Costa Navarro Junior.

• •

Districto da Gavea

(•

De ordem do cidadão E. J. Pires Ferrão,
agente deste districto, chamo a attenção de
quantos possa interessar para o seguinte
E liiti
Os donos do lio:3pedar
a's,estalagens ou outro
qualquer estabelecimento, que recebam hospedes, de dia ou de noute, serão obrigados a
ter um livro competentemente rubricado,
em gole lancem todos os dias os nomes, empregos e mais signaes das pessoas que alli tomarem aposentos, tanto homens como mulheres que subscreverão os referidos assentamentos. Este livro será patente a qualquer
hora a todas autoridades que o exigirem. 03
infractores incorrerão na multa de 30$000, e
no dobro em cada reincidencia, como manda
o § 17, titulo VI, da secção 20 do codigo em
vigor.
Agencia da Prefeitura do District° da
Gavea, 1 ile fevereiro de 1894.-0 escrivão,
Antonio B. Santos Crua.
-Ilitstricto da li.aglint

(.

AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Joaquim José da Rosa,
agente deste n listricto, faço publico para conhecimento de todos os interessados, que será
cumprido rigorosamente o seguinte
Edital

Art. 1.° Todos os donos do tavernas, açougues. botequins, casa de pasto e de comidas
feitas, arinazens do mantimentos, cortiços,
estalagens, casas de quitanda, albsrgarias de
vaceas, cocheiras, deposites de animaes, fabricas em que se trabalhe em materlas animaes ou vegetaes e em geral de qualquer estabelecimento em que se agglomere ou pernoite grande numero de operarios e trabalhadores, serüa obrigados a caiai os em todo o seu
interior duas vezes por anno,nos mezes de janeiro e fevereiro, e nos de julho e agosto.
Art. 2.° O exterior dessas casas será caiada
uma vez por anno nos 'nozes de janeiro-e fevereiro ; quando for preferida a pintura a
oleo, sei á a mesena feita de tres em tres annos, nos mezes designados.
Art. 3.° As outras casas do negocio e estabelecimentos não mencionados acima, ficarão
sujeitos ás di,posições do edital de 6 de maio
de 1856.Art. 4.° Os infractores pagam a multa de
30$ e o debro na reincidoncia.
Agencia da Prefeitura do District° da Lagia,
27 de janeiro de 1894.-0 escrivão, Eugenio
Augusto de Brite c Silva.

(.

• ,
Babbado

Fevereiro (1894)

DIARIO oFFIrrIAL

District° da Lagiia
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Joaquim José da Rosa.
agente deste districto, faço publico, para conhecimento de todos os interessados, que será
escropulosamente cumprido o disposto na ultima parte da circular do cidadão Dr. prefeito
municipal, sob n. 111 de 20 de fevereiro do
1893 a qual diz o seguinte:
Ainda no interesse da sande publica determino a todos os Srs. flscaes que aprehendaiii
a carne que encontrarem exposta á venda co
meio dia em diante, attendendo a que já estão
a carne terá, pelo' menos, 28 horas de exposição, devendo estarem periodo de fermentação putrida.
Agencia da Prefeitura do Districto da Lagoa,
27 de janeiro da 1893.-0 escri vão. —Eugenio
Augusto de Brito e Silva.
-

District() de Santo Antonio
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Albertino Rodolphe Vieira,
agente deste districto, faço publico, para conhecimento dos inter Jssados, que desta data
em deante Fe exercerá a maxima vigilancia
na disposição do § 17, titulo VI, secção 2" da
lei de 11 de setembro de 1838 que diz o seguinte:
Os donos de hospedarias, estalagens ou
quaesquer outras casas publicas, que admittirem individuos a tomarem aposentos nellas,
assignarão termo nesta ca.mara do não receberem pessoas suspeitas por qualquer motivo,
terso um livro que scrd rubricado gratuitamente pelo fiscal respectivo, em que lancem
todos os dias os nomes, empregos e mais sig'naes das pessoas que alli tomarem aposentos,

os ditos assentos assignados pelas proprias pessoas, e não sabendo escrever, por outras a seu rogo ou pelas que as afiançarem ;
e o livro vera patente a qualquer lio:•a do dia
ou da noite, ao fiscal ou a qualquer autoridade policial que o exija; depositando nos cofres da intendencia Municipal 150$ de caução.Os infractores soirrerão a pena de oito dias de
prisão e 30$ de malta e, nas reincidencias, 30
dias de prisão e 60$ de multa, além das que
incorrerem pelo eodigo.
Agencia da Prefeitura do Districto de Santo
Antonio, 31 de janeiro de 1894.— O escrivão,
sendo

Oeraldino da Costa Navarro Junior.

(.

Prefeitura do District°
Federal

District° da Gavea

AFERIÇÃO

De ordem do cidadão E. J. Pires Ferrão,
agente deste Districto, faço publico a quemt
possa interessar, moradores neste districto,
que é prohibido expressamente, sob pena de
incorrerem nas multas estabelecidas no coligo de posturas, de adub e rem as hortas,
qii t ntaf s, planta ções, jardins e capinzaas,
com estrume, que não seja, perfeitamente
fermentado ou chimico.
Tambem não é permittido ter deposito do
estreito-e, que não seja nas mesmas condições
acima ordenadas.
A desobediencia deste edital, será punida
eem a multado 30$000 e no dobro em cada
reincidencia.
Agencia da Prefeitura do Distritro da Gavea, 29 de Janeiro de 1894.-0 escrivão, An-

De ordem do Dr. director geral de fazenda
da Prefeitura do Districto Federal ,previnem-se
aos interessados que o preso para aferição e
revista dos pesos, medidas e balanças das
casas de negocio da freguezia de S. José, começou a 1 de fevereiro e terminará a 28 do
corrente mez e anno, incorrendo na multa da
respectiva postura aquelles que deixarem de
se apresentar no prazo indicado para satisfação daquella exigencia da lei.
Sub-Directoria de Rendas, 51 secção (Aferição). 2 de fevereiro da 1894.-0 chefe, .4n(.

tonio Lopes Tructto.

Prefeitura do District°
Federal

tonio B. Santos Cruz.

Do ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
Districto Federal, esta directoria receberá
até ao dia 10 do corrente, propostas para o
aforamento perpetuo do terreno devoluto,
situado nas Larangeiras, togar denominfelo
—Ladeirado Serro Corá, as quaes serão abertas peloyespectivo director, em presença dos
proponentes, ás 11 horas iia manhã daquelle
dia.
As propostas serão fechadas, o o aforamento será concedido aquem melhores vantagens offerecer.
Directoria do Patrimonio, 2 de fevereiro de
1894. — O director, Lat.: Antonio Navarro de
Andrsfle.

District° da eGaven
AGENCIA. DA PREFEITURA

De ordem do cidadão agente, E. J. Pires
Ferrão, scientifico a todos os açougreiros
deste districto que não poderão conservar
carne exposta á venda, depois- do meio-dia,
sob pena de ser a mesma apprehendida, por
ter pelo menos 28 horas de exposiçilo,esta.ndo,
por conseguinte, em estado de fermentação.
O que muito se re,comineada era virtude de
circular e ordem do Dr. prefeito.
Agencia da prefeitura do Districto da Gavoa, 1 de fevereiro do 1891.-0 escrivão,
(•

Antonio B. Santos Cru:

Ungenito Novo

AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Albertino Rodolpho Vieira,
wsiem do cidadão Antonio Luiz dos
agente deste districto, faço publico para co- s.. • is Lima, agente deste districto, e para
nhecimento do todos os interessados, que coeiieciinento dos interesaados, publica-se o
será cumprido rigorosamente o seguinte
seguinte
Edital

Art. 1.° Todos os donos de tavernas, açougues, botequins, casa de pasto e de comidas
feitas, armazeno de mantimentos, cortiços,
estalagens, cosas de quitarda, albergarias de
vaecas, cocheiras, deposites do animaes, fabricas em que se trabalhe em materiaes aniInaes ou vegetaes e em geral de qualquer estabelecimento em que se agglomere ou
pernoute grande numero de operarioa e
trabalhadores serão obrigados a caial•os em
todo o seu interior duas vezes por armo,
nos mezes de janeiro e fevereiro e 1103 de
•
julho e agosto.
Art. 2.° O exterior dessas casas será caiado
uma vez por anno nos mezes de janeiro c fevereiro; quando for preferida a pintura á
oleo, será a mesma feita do tres em tres annos, nos inezes designados,
Art. 3. 0 As outras casas de negocio e estabelecimentos não mencionados acima, ficarão
sujeitos ás disposições do edital de 6 de maio
de 1856.
Art, 4.° Os infractores pagam a multa de
30$ e o dobro na reincidencia.
Agencia da Prefeitura do District° de Santo Antonio, 31 do janeiro de 1894.-0 escri(.
vão, Geraldino da Costa Navarro Junior.

Edital

Art. I.° Todos os donos do tavernas, açougues, botequMs, casas de pasto e do comidas
feitas, armazens de man:alli s ntos, cortiços, estolagens, casas de quitan a, aii. srgaria de
vsecas, cocheiras dep)sitos de animaes, fabrica era que se trabalhe em inateriaes aniinaea ou vegetaes, e em geral de qualquer
estabelecimento em que se agglornere ou
pernoite grande numero de operarias e trabalhadores, serão obrigados a caiei-os em todo
e seu interior duas vezes por anho, nos mezes
de janeiro e fevereiro e nos de julho e agosto.
Art. 2." O exterior dessas casas será caiado
ora voz por anno nos firmes de janeiro e fevereiro; guardo for preferida a pintura a
oleo,será a mesma feita de tres em tresannos,
nos genes designados.
Art. 3." As outras casas de negocio e estabelecirhentss eão mencionados acima ficarão
sujeitos ás disposições do de 6 de maio de
1856.
Art. 4.° Os in"rac, -ires pagarão a multado
30$ e o dobro na reincidencia.
Agencia da prefeitura no 10 districto do
Engenho Novo, 24 de jaineirq, de 1894.-0 escrivão, João Rego do Amtt?•t?
•
•

(.

--

DIRECTORIA DO PATRIMONIO

istto de Santo Antonio 1° districto
AGENCIA DA PREFEITURA

AGENCIA DA PREFEITURA

District° do Sacramento
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Alfredo Magioli de Azevedo Ma.ia, agente deste districto, chamo a
attenção dos Srs. açougueiros para as seguintes leis e penalidades que serão rigorosamente cumpridas
E' prohibido matar e esquartejar rezes,
porcos, cabras o ovelhas para consumo publico sem ser nos matadouros publicos ou particulares.
Todo aquello que commerciar nestas carnes,
ou em açougues ou pelas ruas, deverá apresentar, quando reclamada pela autoridade
fiscal, uma guia para que aquella disposição
não seja illudida ; incorrendo o infractor na
multa de 20g; e oito dias de prisão.
Edital de 9 do abril de 1886:
Art. 2. 0 Nas ruas cuja largura medir menos de 8m 80 não se periniitira açougues nos
pavimentos terreos dos pre d ios de sobrado,
salvo si estes forem de um só andar.
Art. 3.° E' expmsamente prohibida conservar carne nas portas dos açougues, recebendo directamente a luz solar ou seus reflexos, poeira ou qualquer outra substancia
que possa concorrer para a decomposição da
mesma carne.
Os açougues situados em casas sobre cuja
frente o sol actuar fortemente, deverão ter
toldos que attenuem a acção do calor, para
oque requererão a necessaria licença de accordo com as posturas vigentes.
Art. 4.° As paredes dos açougues serão lavadas, pelo menos, do oito em oito dias.
Art. 5.° Os açougues deverão lavar-se diariamente ás 4 horas da tarde no verão (do I*
de outubro a 31 de março), e áS 6 horas no
inverno (do 1^ de abril a 30 de setembro).
Art. 6.° Toda a carne verde em decomposição, que se encontrar exposta á venda, será
inutilisada incontinente, incorrendo na multa
de 30$ o infractor, o qual deverá, sem demora, mandar conduzir a dita carne para o
deposito do lixo ; na reincidencia a pena será
dobrada.
Art. 8.° Fica prohibido nos açougues qualquer gen= de negocio estranho ao commercio de carnes verdes.
Art. 10. Aos infractores das disposições
desta postura será imposta a pena. de 30$ de
multa e oito dias do prião, o do dobro nas
reincidencias, além da perda da carne, no
caso de infracção do art. 5'.
E' prohibido fazer accrescinio ou diminuição nos peses. Os infractores serão multados
em 30$ e oito dias de cadeia.
O preço da carne será diariamente declarado em cartaz, em togar que possa ser facilmente visto.
Fica prohilaido, nos mezes de novembro a
março inclusive, a salga de carnes verdes encalhadas nos açougues. O infractor incorrerá
na multa de 30$ e no dobro na reincidencia.
As carnes verdes encontradas expostas á
venda do meio-dia em deante,serã.o appreliend i das .
• Capital Federal, 2 de janeiro do 1894.— O
escrivão. Alfredo Josd de Loureiro.

370 Sabbado 3
EDITAES

O Dr. Aureliano de Campos, juiz seccionai

do District° Federal,.ete.

•

Paço saber aos que o presente virem e a
quem possa tocar o pertencer que a Companhia União Maritima de Transportes e Lastros
me enviou a dizer em sua petição o seguinte:
Illm. e Exm. Sr. Dr. juiz seccional do Districto Federal. A Companhia União Maxitima
de Transportes e Lastros, com séde nesta cidade, representada por sua directoria, vem
a este juizo para resalva dos direitos o interesses de seus accionistas, protestar, como protestam contra quem de direito, pelas perdas
(latimos e lucros cessantes que lhe resultou e
continúa a resultar do facto de ter sido tomada e occupa,da violentamente pela esquadra nacional revoltada na bailia desta cidade,
a ilha do Cajn onde tinha a supplicante, como
arrendataria da mesma ilha, o seu estaleiro
construcção naval. Além do referido eslaleiro
tinha ain d a a companhia naquella officina
de ferreiro, utensill03 diversos, pe ireira, ferramen'as,2.000 toneladas de pedras preparadas
para lastros de navios, madeiras de construcção, quatro catraias, uma lancha a vapor
na carreira do estaleiro, ferramentas do pedreira, vagons e trilhos de aço, deposito de
estopa, algodão, tintas, olecs, verniz e mais
accessorios de embarcações. Privado assim a
supplicante pelas forças navaes revoltadas,
da referida ilha do Cajú de cuja posse dependia
todo o seu movimento de negocio, ficou absolutamente impossibilitada de funccionar, tendo cessado completamente todas os seus lucros.
Nestas circumstancias a supplicante, por si e
em nome de seus eccionistas, requer a V. Ex.
que se sirva do mandar tomar por termo este
seu protesto, para que em tempo opportuno
possa haver de quem e como de direito a
justa indemnisação do 96:500$, pelos prejuizos o damnos resultantes da alludida
apprehensão ou ocupação da ilha do
Cajú, e pelos lucros cessantes, intimando-se
do mesmo protesto depois de julgado por
sentença ao Dr. Procurador da Republica
e tambem por editaes a quem mais competir o interessar possa. P. deferimento E.
R. M. assignado sobre estampilha de $200.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro do 1891.—Alexandre Fe,rreira de Figueiredo nndella, director-gerente. Em . cuja petição profaii o
despacho seguinte: 10 officio. Sim, 31 de
janeiro de 1894.—A, de Campos. Em cumprimento (leste meu despacho se tomou o termo
de protesto seguinte: Termo do protesto.
Ao I^ de fevereiro de 1891 nesta capital o em
meu cartorio compareceu Alexandre Ferreira
de Figueiredo Towlella, director-gerente da
Companhia União Maritima, de Transportes e
Lastro e por elle me foi dito que, na fôrma
de sua petição retro, que fica em tudo fazendo
parte do presente termo, protesta pelos prcjuizos, perdas o damnos que lhe resultarem
do facto de terem sido tomada e °ocupada
violentamente pela esquadra revoltada na
balda. do Rio do Janeiro seus estaleiros na
ilha do Cajú, bem como de talos os utencilios,
material, pedra preparada, catraias, lanchas
a vapor o quanto menciona em sua petiçãe;
protestando igualmente haver em tempo
iopportuno e de quem de direito a indetnnisação com todos os lucros cessantes e dainoos
'emergentes. E me pediu lhe tomasse seu
protesto por termo que assigna com as
testemunhas abaixo. E eu, lclirerico Narbal
Pampiona o escrevi. —Aleeand re Pereira de
Figa credo Tondell,e, di rector g ei.,11 to .—Pedro
por.
Alcanta; .a Rodrigues de Paula
~ato de B,.ito Medido portanto ao
parteiro deste juizo cite e chame a. toda; a
quem posa toe ir e pertencer peie tolo o conteudo da petição, despacho e termo 'In protesto acima transcr i pto,pe bl can 1 ..) o a fri xan o
esto nos togares publicos do costume e p
imprensa do que pasaraiá certidão que i ra pa a
juizo para constar. D.rdo e pei-isado nesta Ci.pita( Federal, 1 do fevereiro de 18)1 E eu,
Iclirarico Narbal Pamplona, o subecrevi.—
Aureliano de Campos.

DIÁRIO OPTICIAL
De notificacelo aos accionistas do Banco Con-

revereiro (1894)

nesta capital, sécio do banco supplicante 0

structor do Brasil abaixo descriptos, para, afiliados na forma ' da lei, de cuja afiliação o
dentro do prazo de um ?nes, que correrct da porteiro dos auditorios lavrara competente
primeira publicação deste , s,..ttisfazerem as certidão para ser junta aos autos, Dado e pasrespectivas entradas que devem, correspon- sado nesta Capital Federal, aos 8 de janeiro,
dentes ás suas acções, sob as penas da lei
de 1884. E eu, Antonio Lopes Domingues,
escrivão, o subscrevi.—Caetano Pinto de MiO Dr. Caetano Pinto de Miranda Monte- rand z Montenegro.
negro, juiz da Camara Commercial do Tribunal
Civil e Criminal da Capital Federal, etc.
. Faz saber aos que o presente edital de notificação virem que, por parte do Banco Constructor do Brazil e em virtude do distribuição
de, Ee,s-r0 Centrai dO
do presidente desta camara commercial, foilhe apresentada a petição com distribuição do
teor seguinte : um. Exm. Sr. Dr. presidente Meeeadorias entrada no dia 1 de fevereiro
de 1891 nas es.!açãe de S. Diogo, Central e
da Camara Commercial do Tribunal Civil o
Maritima
Criminal. Dlz o Banco Constructor do Brazil,
est a belecido nesta capital, que os accionistas Café
380.824
constantes 1 a relação junta acham-se incursos
58.240 I.
nas penas do art. 60 dos estatutos do mesmo
5.840
banco, por haverem deixado do satisatzer,
8.840
•
nos prazos determinados, diversas entradas de
4.180 a
caoital do suas anões, apezar dos coevites
15.809 a
feitos por annuncios nos jornaes desta capital (d ecumentos ns. 3, 4o 5), pelo que o conselho director resolveu promover a acção
jud i cial, nos termos dos arts. 33 e 34 do decreto n. 434 de 4 de julho de 1891; requer,
portanto, que V .Ex . se digne de designar juiz,
Fazenda do Llesealvado
rieran'.(3 quem corram os termos do processo, rendo or'enada a notificação dos ditos
O abaixo assignado, negociante, residente
accionistas, para, no preso de 3 dias, a contar da presente intimação por edital, virem no Rio de Janeiro, Capital da Republica dos
realisar as entradas em atraso, sob pena d.e Estados Unidos Brazil, vem, pelo presente,
lançamento e de, julgaria a notificação por fazer publico nesta cidade e nos estados do
sentença, serem veadides as acções em leilão Prata, Paraguay, e no estado de Matto Grospor conta o risco dos mesmos accionis- SJ, o seguinte
Tendo o abaixo assignado entrado emajuste
tas. applicando-se, na falta de compádores,
o disposto no art. 34 do referido decreto com Jayme Cibils Buxaeéo para a compra da
n. 434 de 1891 e art. 6" dos estatutos. Nestes Fazenda do D,;•scalvado, no estado de Matta
termos, P. a V. Ex. deferimento. E. R. M. Grosso, depois da competente escriptura parCom cinco documentos o a procuração. Rio ticular, teve o mesmo abaixo assigiado de
de Janeiro, 30 de novembro de 1803.-0 ad- (lua por principio de pagamento, nos termos
vogado, Bento C,adflo de Almeida Estava de- do que tira ajustado, a importancia em moevi d amente senado.. Despachos: Ao Dr. Mon- da c wente lo Brazil, de quinhentos contos
tenegro. Rio, 4 de dezembro do 1893 . — de réis (500:000$), adeantando, por igual, a
Salvador Moniz
Sob ie o que proferi somma de cento e trinta e cinco contos nove- o seguinte despacho : D . notifique-se . centos e cincoenta o sete mil setecentos e .
Rio, 12 de dezembro do 1893. — Montenegro. quarenta o cinco róis (135:957$745), para
Distribuição : D. a Domingues em 13 de de- custeio da fabrica da dita fazenda.
Posteriori:lento, forneceu aiada a Jayme
zembro de 1893.— J. Conceição. A relação, a
Cibils Buxitré) a quantia de vinte mil libras
que se refere a petição, é do teor seguinte
Banco Construtor do Brazil — Relação das (C 20.000), segundo a declaração de divida,
acções deste banco, cujas entradas não foram em polar do abaixo assignado, e na conformirealisadas : Custodio Braga & Comp., 50 ac- dade do contracto de 28 de janeiro de 1893.
Não tendo Japim Gibils Buxaréo, até hoje,
ções-,21 , 34 e 4^ entradas, 4:000; Dionysio da.
Silva Pinheiro, 25 acções, 2 , , 3 , e 4 a entra- tornado effectiva a transmissão da dita fadas, 2:000$ ; Francisco Vieira dos Santos Gui- zenda, antes prevalecendo-se dos dinheiros,
marães 50 acções, 23 ,3' e 44 entradas, 4:00e$; fornecidos pelo comprador, para melhoraba
'
José deAraujo
Pereira, 30 anões, 2, 3 e 41 em seu proveito, o abaixo assignado acaba do
entradas, 2:400$; Antonio Azeredo, 25 acções, intentar perante os tribunaes deste paiz a
3e4 entradas, 1:500$; Isaura A. E. Pinho. competente acção judicial, em a qual pode,
10 acções, 3' e 4' entradas, 60 S; João José não só a restituição das quantias fornecidas,
dos Reis & Comp., 100 acções, 3 , e4 entra- cem tambeid a multa do vinte . mil libras
das, 6:000$; lIonorio Augusto Ribeiro, 100 (C 20.003), a que Jayme Cibils Iluxaréo se
acções, 4, entrada, 4:000$; Banco da Lavoura olirigou no seu contracto, dada a rescisão
e do Commercio do Brazil, 2 acções, 4 , (n- deste por facto seu.
E porlue a dita Fazenda do Desentoado
trada,80A. Somma, 392 acções, 24:580$100.
Rio de Janeiro, 3) de novembro de 1893.— esteja litigiosa desde o dia 27 do corrente mez,
A ntrmio de Araujo Ferreira .1aeo!daa, presi- eni razão da mencionada acção judicial prodente. Estava devi lamente imititsaila uma posta pelo abaixo aseignado, vem este pelo
estampilha no valor de 201)réis. Pelo que eão presente prevenir a todos quantos in;.eressar
notilicadlos os accionistas acima descriptos, possa, que nenhum negocio façam com Jayme
para sciencia da que, dentro do prazo do 20 Cibils liuxare, o, quer ti referencia a tales
dias, que correá da publicação do P1'0:.: ellt 3 os outras seus bens inoveis e semoventes,
edital, são obrigados a s tistlizer ao Banco muitos destoe procerlent( s do Descotoado, visto
Construclor do Brazil as entradas que se serem nonas e irrites todos os actes por elle
acham devendo correspondentes áir suas ac- pra t'ciolos
Rio de 3 oleiro, 29 de janeiro do 1891. —
ções, visto não o terem feito por occasião (las
(.
respectivas chamadas, sob pena de lançatnento Oro;imN) Mita is Barreto.
Ode, julgada a notificação por sentença, serem
as acções vendidas em publico leilão pelo
Frontão Lavradio
preço da cotação na oceasia.o deste, por conta
A directoria convoca os accionistas da sociee risco d eis notificados, para pagamento de
dade em corai:landi:a Elio Bloch & Comp. a
seus debites ao mesmo banco, podendo este,
caso não sejam elas vendidas por falta de uma assembléa. geral no dia G de fevereiro,
comprai'ores, (1.,clara l -as perdidas, tudo nos á 1 hora da tarde, para tater do uma emissão
termos da portioã"..cirna transcripta e lei vi- de e lebentzw?s e approvação de um contracto.
gente. p arJeons.tar passou-se este e mak
Capital Federal, 31 do janeiro do 1894.—
tres (1(3 if,Paial teor que serão publicados dez EU; Moei!. & Corp.
n
('
vezes durante um mez no )ei2rio Official e
no Jornal do Commercio, folios de circulação Imprensa Nacional. Rio de Janeiro —1894.
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