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ORDEM E PROCIRESSO

REPUBLICA FEDERAL
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&CTOS 110 PODER EXECUTIVa
Ministério da Justiça e Negoolos
Interiores
Directoria da Justiça
Por decretos de 31 de janeiro vitimo:
Foram nomeados para a guarda nacional:
ESTADO DE MINAS GERAES

Comarca de Uberaba

210" batalhão de infantaria
Tenente-coronel cammandante, o tenente
blyntho Olindo do Oliveira.
• Estado-maior — Major-fiscal, o tenente José
AMerico Teixeira Junqueira;
Capitão-ajudante, Ra.ymundo Soares do
Azevedo;
. Tenente-secretario, Orosimbo Ribeiro;
Teno ato quartel-mestre, hora cio Thomaz
de Miranda;
Capitão-cirurgião, Francisco Lopes Canado.
P companhia — Capitão, Gabriel Ribeiro
•
Mendonça;
Tenente, Francisco Alvim dos Santos;
Alferes, Franciaco Cordeiro da Paixão e
Justiniano Ambrosio dos Santos.
2° companhia—Capitão, o tenente Francisco Antonio da Silva
Ten t e, Olyntito Fernandes de Paula •
Anb elo José de Senna o João Paulo
do Moio.
companhia—Capitão, Vicente Alves de
Arant,es Tutuna ;
Tenente, José Augusto Tiradentes
Alferes, Augusto Gonçalves de Oliveira e
José Theodoro Gonçalves de Oliveira.
• 4° echapaathia—Capitão, Ovidio Irineu de
Miranda Junior
Tenente, Elias Luiz Cruvinol
' Alferes,Antonio Gonçalves da Costa o Jonas
José Botelho.
21P batalhão de infantaria
Tenente-coronel commandanto, o capitão
Joaqu im Prata Filho.
Estado-maior—Major-fiscal, o alferes José
Antonio da Silva Nunes ;
•
Capitão-ajodan e, Antonio Prata
Tenente-secreta rio, Carlos J u sti no de
Paiva ;
- Tenente quartel-mostre, o alferes Ileleodoro
dei Rio Souto ;
Capitão-cirurgião, o .capitão Moysés Lopes
Cançado.
l a companhia—Capitão, Antonio Carlos do
Paiva
Tenente, Antonio Real i no 13randão ;
Alferes, Ernesto Dutante e Augusto do
Paiva Teixeira.
2" companhia—Capitão, o tananto Miencesláo de Oliveira Junior
Tenente, Antonio de lain da e Silva
Alferes, Franci Rco Thiago Prata e JUV011—
tino Lucio Rodrigtus.
3° companhia—Coa-oitão, o alferes Geraldo
ntunes de Oliveira ;
Tenente, Candido Ribeiro da Costa
Alferes, José Thomaz de Aquino o João
Ignacio da Silva Primo.
4° companhL.—Capitão, Domingos José da
Silva Prata :
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Alferes, Felisberto Ayres de Oliveira, João
Tenente, Manoel José dos Santos
Alferes, Anselmo de Lima e Souza o José Bourich 'dos Santos e Guilherme P i nto de
Carvalho.
Lopes GaiVãO.
664 batalhão do infantaria
ESTADO DE S. PAULO
Estado-maior—Capitão-cirurgião, o tenente
Comarca da capital
Arthur Diniz Lagard.
Comma»do superior
3' companhia—Alferes, Honorato Ferreira
Estado-maior—Major cirurgião-mdr, o ca- Lobo.
pitão Dr. Alirclo Zttquim.
4% companhia—Tenente, Jay= Soares Pacheco
10 batalhão de infantaria
Alferes, João Baptista do Barros Leito Ju44 companhia—Alferes, Theophilo Ottoni de nior .
Aguiar.
94 regimento de cavallaria
165" Vatalhão do infantaria
Estado-maior—Alferes-veterinario, Joaquim
I" companhia — Tenente, o alferes João Gomes de Oliveira.
Eduardo de Freitas.
1 0 esquadrão—Alferes, Antonio Gomes de
3° companhia—Tenente, o alferes Jayme de Oliveira.
Campos.
2" esquadrão—Tenentes, Alberto Archanjo
1" regimento do artilhar i a de campanha
da Cruz e Marcos ifench.
Ia bateria—Pi tenentes, o 2"
tenente Carlos
31 esivadrã.o — Alferes, Paulino José da
Enaler Sobrinho e o Dr. Jorge Krichbain.
Silva e Arthur de Carvalho.
2° bateria-1" tenente, Dr. Luiz Gonzaga
4" esquadrão—Alferes, Olympic( Nobrega de
Ma runs.
Moraes.
3° bateria-1" tenente, Dr. Nicoláo Mofina
22" batalhão da reserva
de Queiroz;
Segundos-tenentes, José Alvos de Cargueira
Estado-maior—Capitão-cirurgião, Francisco
Casar Junior e Antonio José Pereira Guima- da Silva Franco ;
rães.
Tenente-secreterio, o alferes Manoel de
4° bateria-1 4 tenente, o 2" tenente Manoel Oliveira Braga.
Lopes de Oliveira Junior.
co.npanhia—Alferes, Francisco Alves de
Lima e Vi 'ai da Cunha Caldeira.
Comarca de Otsa Branca ,
24 companhia—Alferes, Affonso Rodriguos
Cominando superior
de Oliveira.
2' companhia —Alferes, Antonio Augusto
Estado-maior — Major cirurgião-mar, Dr.
Acantos.
Paulo Agapto cio AqujnO.
ESTADO DE PERNAMBUCO
3-In regimento de cavallaria
Comarca (la capital
Tenente-coronel commandante, o capitãa
José Villela de Andrade.
Brigada de cavallaria
Comarca de A rara
Capitão assistente, Thealomiro Thomaz Cavalcante Pessoa.
212" batalhão do infantaria
Brigada de artilharia
Tenente-coronel commandante, José Rodrigues de Oliveira Coutinho.
Capitão-ajudante, Gervasio de Souza PeEstado-maior — Major-fiscal, Gaspar Fru- reira. de Brito
atm° Lobo Junior
Capitio-assistente, José Candido da Fonseca
Capitão-ajudante, Simão Francisco da Medeiros.
Cunha
3' corpo .le assaltaria
Capitão-cirurgião, Joaquim B)niftclo do
Castilho
Tonante-coronel cOmmudante, o lnlj • r
Tenente-secretario, Joaquim Gonçalves do Alrro in dos Santos Almeida ; financio tienn atBrito
reito o decreto de I() de fevereiro do anno
Toaen te quartel-mestre, Miguel Marques do passado, que o reformou no posto »ImeValia.
diato.
1" companhia — Capitão, Antonio Martins
ESTADO DO CE kl; A.'
de Medeiros
Co,aaren flc
Tenentes, José Trindade do Mello e SalusGano Bernardino de Souza
129" batalhão de infantaria
Alferes, Miguel João de Castro, Manoel í
•
Estado-maior
— Major-fiscal, Deoclecia.no
Dias da Costa e Adolpho de Oliveira MaAugusto Castello Branco
chado.
2 , companhia — Capitão, Caetano Dias • Capitão ,ajtelanto, Octaviano Lopas de Sá
, Benevides
Baptista
Tenentes, José Paulino Negrão o José Garcia ; Tenente secretario, José Cassiano .le OUveira
Leal
Tenente quartel-mestre, José Raymunda
Alferes, Gabriel José Corrêa, João pedra
alara valho.
Corraa e Eugenio Rodrigues Marques.
coinp ',tilda—Capitão, Mamei M i guel Cio34 colipanhia — Capitão, Rodrigo °atavio
mos ;
Ferreira Lobo
Tenente, Man tal Jos1 da. Silva Promotor
Tenentes, Foliam de Paula Eduardo e o
t Alferes, Raymundo Martins dos Santos.
alferes João Baptista da Cruz
C' companhia— Capitão, .1 ti ven cio Pereira
A/fores, José Alipia Ferreira, Generoso José
; Façanha
Teixeira o Leopoldo Augusto Chaves.
Tenente, Francisco Manoel das Chagas
4' companhia — Capitão, o tenente FlorenAlferes, Joaquim José Ribeiro
cio Pires de Ahnebla Melo;
Tenentes, o alferes, •al,ntStsa Dias Baptista e
2' companhia— Capitão, José Gomos PiOsorio Dias Baptista ;
nheiro;
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Tenente, João Alberto de Mello
Alferes, Justino Gomes do Lima ;
-Is companhia — Capitão, Wencesláo
Costa Cabral
Tenente, Manoel Victorino de Oliveira
Alferes, Silvino Alves Pereira.

neiro ultimo, que os vencimentos do pessoal
da directoria sanitaria e dos hospitaes de
isolamento, que estão em exercido no Instituto Saintario Federal, devem ser pagos, no
periodo comprehendido entre o 10 do dito mez
até ao dia adma mencionado, em conformidade da tabella enviada a esse ministerio
Coniarea de lcd
com aviso n. 3.223 do 30 de setembro do anno
123' batalhão de infantaria
findo, e rujas quantias, relativas ao alludido
•
Estado-maior—Major-fiscal, Manoel de Sou- pessoal, não foram alteradas pela tabella do
novo regulamento.
za Milhome.
124^ batalhão de infantaria
Dia 3
Estado-maior— 151 sjor-fiscal, Francisco José
Remetteu-se ao Ministerio das Relações ExXavier.
teriores cópia da informação prestada pelo
CAPITAL FEDER?_!,
inspector geral do saude dos portos relativa—Mandou-se reverter para o serviço activo mente á materia do officio do consul do Brazil
da guarda nacional, ficando aggregado ao 40 em Las Palmas, contendo noticias sobre a epibatalhão de infantarias o alferes do 1^, do ser- demia do cholera-morbes em TenerifTe.
viço da reserva, José Nogueira Junior.

1VIinisterio da Guerra
RECTIFICAçXo

•

A reforma concedida, por decreto de 29 de
Janeiro ultimo, ao coronel do corpo de estadomaior de l a classe Dr. Luiz Manoel das Chagas Dona, foi a seu pedido.

SECRETARIAS DE ESTADO
Minislerio da Justiça e Negocias
Interiores
Directoria da Justiça

REQUERIMENTO DESPACHADO

•

João Baptista Calandrini Costa.—Deferido,
com aviso desta data dirigido ao director do
Archivo Publico Nacional.

Ministerio da Fazenda
Por portaria de 3 do corrente, foram concedidos tres mezes de licençascom vencimento na
fôrma da lei, ao 2^ escripturario do Tribunal
de Contas Joaquim Francisco Borges, para
tratar de sua eaude onde lhe convier.
Por titulo da mesma, data, foi nomeado José
do Oliveira Lobo Vianna para o Ioga' de
escrivão interino da Mesa de Rendas de Macalié.

Expediente de 3 de fevereiro de 189.1
Requerimentos despachados

Communicou-se ao prefeito municipal, para
os fins convenientes, que falleceu no Hospício
Pedro de Araujo Rangel, pedindo para
Nacional a indigente Camilla Maria da Con- entrar em exercido do togar para que eira
ceição, que para Ali fõra transferida do Asy- nomeado, marcando-se-lhe prerso para prestalo de Mendicidade.
ção da fiança.— Deferido nos termos do parecer fiscal.
Dr. Diogo Salles de Menezes, pedindo baixa
Directoria Geral da Contabilidade
de fiança e entrega dos respectivo titulos.—
Deferido nos termos do parecer fiscal.
Additantento ao expediente de .91 de janeiro de 189.1

Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a exMinisterio da Marinha
pedição do ordem para que pela Delegacia do
Thesouro Federal em Londres se pague no
Requerimento despachado
exercicio, ao cambio par, a quantia
Dia 3 de fevereiro
annual de 2:300A, por trimestres adoentados, a cada um dos alumnos da Escola NaCapitão
José
Bandeira de Mello.—Compacional de Bellas Artes, Manoel Lopes Rodri- reça nesta secretaria.
gues, Oscar Pereira da Silva, Elizeti de .ngelo Visconti o João Ludovico Maria Berna,
que se acham na Europa estudando pintura,
Ministerio da Guerra
e Ra.phael Frederico, que no concurso realisado em dezembro findo obteve o premio do
viagem para alli aperfeiçoar-se no mesmo
Por portaria do 2 do corrente, conc,eddramestudo ; e a de 200$ mensaes a cada um se 15 dias de licença ao amanuense da secredos alumnoe do Instituto Nacional de Musica taria do Arsenal de Guerra desta capital -JoaFrancisco Braga o AlLerto Nepomuceno, quo quim Antonio Freire de Andrade, para trativeram prorogação de prazo para apertei- tar do sua saudo onde Me convier.
çoa.rom-so no da musica.
—
do 1 SO4

Directoria do Interior
Dia 2 de fevereiro de 180-1

•

Communicou-se ao director geral do Instituto Sanitario Federal, em referencia ao
officio de 23 de janeiro ultimo, que, segundo
declara o Ministerio da Industrie, Viação e
Obras Publicas em aviso de 1 0 do corrente,
foram expedidas as necessarias ordens afim de
serem convenientemente franqueadas no Correio Geral, por conta do da Justiça e Negocios
Intetiores e durante o seguinte exercício, os
bsletins demographo — sanitarios publicados
pelo referido instituto e que tenham de ser
remettidos para o estrangeiro.
—Declarou-se ao Ministerio da Fazenda, a

Expediente de 22 de janeiro de 1894

Ao Sr. ministro da fazonda :
Solicitou expe lição do ordem para que, no
Thesourn Fechral, seja paga a quantia do
16:023$570, proveniente de fornecimentos
feitos ao Ministerio da Guerra, durante o exercicio de 1893, sendo : a Antonio José Dias
(44 Coinp., 170$; á Companhia Edificadora,
647; á Companhia de Materiaes e Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro, 40$; á
Companhia Rio de Janeiro City linprovernentz,
855$700; a Domingos Fernandes Pinto, 32$;
a Fernando Pires Ferreira & Comp., 281$320;
a Frederico Vierhing ee Comp., 164A250;
José Hermida Pazos, 60$; a Macedo 8e Irmão,
1:990$800 ; a Manoel Gonçalves da Silva
Alves, 378$;. a Mannl José Diniz, 11:170$ ;
a Manoel Pinto Djsaettas •166$, e a G. Leuzin-

quem se remetteu um exemplar do Diario
Official com o decreto n. 1.647 de 12 de ja- ger 4; Filhos, S,00;

(1894)

Pedindo providencias para que, no The-,
souro Federal, á vista dos processos do divida
i de exercicios findos, ns. 15.053 o 15.054, soja
paga a quantia de 2:400$ ao Dr. Francisco
Antonio Carneiro da Cunha, lente do physica
da escola militar desta capital, e a de 19$900,
ao ex-1^ sargento do corpo de operarios militares do arsenal de guerra desta capital, Antonio lrineu da França Junior, sendo aquella,
sa, leniente da gratificação mensal ch 100$
ue eeixou de recdaer de 1 de janeiro a 31 do
dezembro de 1892, como director do laboram
torio, e esta, de peças de fardaaaento que não
foram abonadas em tempo oportuno, e para
que á delegacia fiscal do Thesouro Federal, L3
t st . do de Minas Gemes, seja distr;buido o
credito da quantia do 5$580, recla.aada pela
praça reformada do exercito Seveeino Ferreira Bembem e proveniente de soldo que
deixou de receber em 1892, confome se verifica do processo de divida de exercidos findos
n. 15.052.—Communicou-se á referida dele
k,a eia fiscal.
—Ao Supremo Tribunal Militar,remettendo,
para os fins convenientes,cópias authenticas
dos decretos de 19 do corrente, concedendo
honras do posto de major do exercito ao capitão holoritrio José Rodrígues Noya e do
alferes ao ex-alumno da Escola Militar desta
capital Virgilio Marciano Pereira Sobrinho O
ao ex-cadete Joaquim Augusto Freire.
—Ao Intendente da Guerra,mandando fornecer ao batalhão academico de S. Paulo 108
cinturões completos . — Communicou-se ao
commandante do 40 districto miiitP ?.
—Ao co.ama,adante superior interino da
guarda nacional desta capital, remettendo da
papeis em que o P tenente do P batalhão do
artilharia Carlos Baptista de Aline'.da pede
pagamento de vencimentos de setembro a 30
de novembro findos, para informar em que
data teve elle alta do hospital e em que exers
cicio se acha dessa data em doente.
—Ao commandante do batalhão patriotle0
franco-atiradores, remettendo, para informar,
os papeis edi que Francisco Façanha Sidow,
Alegando haver sido praça do mesmo batalhão, pede pagamento de vencimentos que
deixou de receber.
—A' delegacia fiscal do Thesouro Federal
no estado de S. Paulo
Declarando que ao alferes pharmaceuticei
ajudante do exercito José Tavares da Silva,
em serviço na guarnição do mesmo estado,
devem ser abonados vencimentos de pharina•
ceutico alferes de 5s classe, sendo porém a
gratificação de exercido relativa á 41 classe,
do conformidade com o aviso de 15 de setembro ultimo
Remettendo, para informar, o requerimento
e mais papeis em que o capitão-iaedico de 4'
classe do exercito, Dr. Manoel Pedro Vieira,
pede pagamento da ajuda de custo que diz
não ter recebido de Paranaguá a Santoe, por
falta de credito.
— A' Repartição de Aj udante-Genera 1
Mandando:
Louvar em ordem do dia da mesma repartição o tenente-coronel do corpo de estadom
maior do 1° classe Jorge dos santos Almeida,
commandante das forças que guarnecem o

praia de Fera e Jurujuba, pela actividade,

zelo e presteza. que empregou na construcção
da ponto da praia de Fora e bem assim o tenente do dito corpo Joslo José de Campos
Curado, auxiliar do mesmo coranaandante,
que o coa l 'uvou activa e efficazmente nos
trabalhos relativos a essa construcção, devendo declarar-se ao commandante da fortaleza de santa Cruz que é de conveniencia
que fique a referida ponte aos cuidados de
da fortaleza Floriano Pc oto;
Declarar ao commandante da fortaleza
de Santa Cruz da barra do Rio de Janeiro
que resolveu o governo, segundo communica
o Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
em aviso n. 1562 de 20 do corrente, que os
navios procedentes da India, Birmania, lndioChina, ilhas da Sonda e Mesopotamia, e todos
que transportarem immigrantes asiaticos,
dirijam-se primeiramente ao lazareto da ilha
Grande, afim de sollrerem ali o conveniente

•
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tratamento sanitario, visto serem tiles paizes
tidos como focos permanentes de choleratnorbus; e bem assim que, tendo sido declarados limpos os portos da Austria-Hungria,
conformo participa o referido ministerio em
aviso n. 1557, da mesma data, devem os
navios sabidos de taes portos, a contar de 18
deste mez, ser recebidos em livre pratica nos
da Republica, depois de rigorosa visita sanitaria.—Coo.municou-se ao mesmo ininisterio.
Excluir do exercito, com baixa do serviço,
Os musicas da banda do 1 . regimento de cavallaria Fr:Jerico e Francisco dei Re, Rubino
Generoso, Beri .,rlo Francesco, Saverio Papineti e Hugo San Felice ;
Concedendo ao tenente Ignacio Teixeira de
Oliveira dons mezes de licença, para tratamento de saude, onde lhe convier, a vista da
inspecção a que foi subinettido, e um mez,
para igual fim, ao alumno da Escola Militar
desta capital, Augusto dos Santos Moraes.—
Communicou-se ao commandante da referida
escola, quanto ao ultimo.
Fixando em 1$400 o valor da etapa para as
praças effectivas, em 1$090 para as praças
excluidas,e em 1$680 o da passagem na guarnição do estado da Bahia; em 1$400 o da
etapa o em 2$640 o da forragem, na do estado
das Alagôas ; em 1$180 o da etapa e o da forragem na do estado de Sergipe ; em 1$389
para as praças effectivas e em 4209 para as
exeluidas, na do esta de do Maranhão, tudo
c1 J•rante o actual semestre —Communicou-se
aos commandantes do 1^ e 3^ districtos militares e á inspectoria da Alfandega do Maranhão.
Determinando que se providencie para que
pelo eommando do 1^ batalhão de infantaria
seja passado, á vista dos papeis que se enviam,
titulo de divida da importancia do fardamento
que se ficou devendo ao soldado do mesmo
batalhão Luiz da França Oliveira, fallecido a
28 de junho do anno findo.

mesma estrada material .algum nas COntlicneS
indicadas pelo dito presidente, e que o trecho
do bitola estreita, além de Laffayette, do recente consteueção, não fornece material usado,
porquanto o material retirado do trecho na
Cachoeira do Norte, cerca de 14 kilometros do
trilhos de ferro substituidos pelos de aço,
está todo empregado.
A' directoria da Estrada de Ferro de
Betu r ité :
Que sciente este ministerio, pelo reu
officio de 1 de novembro proximo passado,
das condições em que se achava a dita
estr-da, esperava que a mesme. directoria
empegasse os necessarios esforços afim de
não serem excedidos os credites votados
no actual exereicio para se fazer face ás
despezas re5r*:ctivas;
Ficar 3iene do gim informou em officio de 16 de dezembro proximo passado,
e recommendou-se á mesma directoria que
providencie no sentido de r'sivar-se, quanto
possivel, a remessa de cimento ao chefe da
commissão de açades no Quixadá, sem irejuizo do
do movimento ordinario da estrada.

Ministerio da Industrie., Viação o
Obras Publicas

Prefeitura do District°
Federal

P,EQUERIMÉNTOS DE9PACI1ADOS

Dia 25 de janeiro de 1894

Companhia Metropolitana, pedindo pagamentos da quantia de £s. 6154-03 por passagens fornecidas a immigrantes vindos no
vapor Aratitania.
—Pegue-se a quantia de £s. 6140-16-3,
conforme a rectificação feita, e seja imposta á
companhia a multa de £s. 100—a-0/0 por
tierr evidenciada a infracção das clausulas do
contracto.

INTENDENCIA MUNICIPAL
ACTOS DO PREFEITO

Directoria Geral da Contabilidade

Usando da faculdade que me cantor° o
art. 20 da 11 n. 85 de 20 de setembro de 1892,
nego sa.ncão á pra.3ente resolução do conseAo Ministerio da Fazenda solicitou-se
lho municipal pelas razões constantes da
O pagamento de 1:942$70). á diversos, por exposição nesta data submottida ao conhecifornecimentos feitos de julho a dezembro do mento do Senado Federal.
armo proximo passado á Directoria Geral do
Distrieto Federal, 31 do janeiro de 1894.
Estaastica
Henrique Valladares.
A expedição das convenientes ordens, afim
de que sejão postas as seguintes quantias
Do 800:000$ no Thesouro Federal, á. dispoO conselho municipal resolve
sição do engenheiro chefe do prolongamento
Art. 1. 0 Ficam concedidos cinco annos de
da Estrada de Ferro Central do Brazil, para
ocorrer ás necessidades do respectivo ser- licença sem vencimentos, ao prof ssor de
desenho das escolas do 2^ grão Raphael Freviço ;
Do 200:000$, para ser entregue mensal- derico, para o fitn de estudar pintura na
mente á Directoria Geral dos Correios, para Europa.
Art. 2.° Durante o prazo dessa Desriça, será
°ocorrer não só ás diferenças que possam
haver entre a receita e despeza daquella re- paga ao professor Repinte' Frederico pelos
partição, como ao pagamento do vales emit- cofres da municipalidade a subvenção annual
de 1:200$ para auxilio de sua subvenção no
tidos contra a mesma directoria Do 118:820$, na Alfandega de Porto Alegre, estrangeiro.
Art. 3.^ Revogam-se as disposições em coná disposição do delegado da Inspectoria Geral
das Terras e Colonisação, afim de ser appli- trario.
Sala das sessões, 30 de janeiro de 189 Lcada ao pagamento de despezas com o serviço
de colonisação no estado do Rio Grande do Dr. Antonio Dias Ferreira, presidente.—Dr.
Sul, durante o exercicio de 1893, em liqui- ('snslido Benieio, 1° secretario.—A. Cunha
Souza, C' secretario.
dação
De 200:000$, no Thesouro Federal, para ser
entregue mensalmente ao thesoureiro da ReAo Senado Federal:
partição Geral dos Telegraphos, afim de ser
Srs. senadores.-0 conselho municipal, em
applicada ao pagamento de de,spezas da referida repartição, durante o corrente exer- resolução de 30 do corrente mez, concede
cinco amos de licença, sem vencimentos, ao
cicio.
professor de desenho das escolas de 2^ grão
—
lta,phael Frederico, para o fim de estudar pinDirectoria. Geral de Viarpo
tura na Europa e ao mesmo tempo manda
pagar durante o prazo dessa licença pelos coExpediente de 2 de fevereiro de 1891
fres da municipalidade a subvenção annual
Declarou-se :
de 1:200$ para auxilio de sua manutenção no
Ao o presidente do estado de Minas Geraes, estrangeiro.
Em primeiro legar, é essa resolução conem resposta ao seu officio de 28 de dezembro ultimo que, segundo informa a dire- traria ao que dispõe oe§ 7" dq, art. 19 da lei
ctoria da Estrada do Ferro Central do Brazil, n. 85 de 20 de setembro tre189por exercer
ato existe actualmente em disponibilidade na o conselho a attribuição de licenoiar a um
Expediente do dia 29 de janeiro de 1891

•

•

runecionario, attribuição esta que cabe ao

prefeito, ex-vi do disposto no citado artigo,
pelo que deveria autorisar o Poder Executivo
municipal a conceder a licença.
Em segundo legar, a resolução voe do encontro ás disposições de outra resolução do
mesmo conselho, sanceionada por decreto
ri. 66 de 16 do corrente niez.
Nesse decreto se acha especificado o abono
de ordenado a que tem direito o funceiona,rio
quando licenciado, e a resolução do 3 . ) do corrente consigna ser a licença sem vencimentos,
ao mesmo tempo que manda pagar uma subvenção annual durante tolo o tempo da
mesma licença.
Pelos termos em que foi redigida a resolução, parece ainda que o funecionario indo á
Europa estudar pintura, o fãz em virtude de
decisão do poder municipal ; entretanto, esse
professor cumpre uma determinação de um
poder da União.
Convem tambein declarar que a materia
que o professor Raphael Frederico teia de
estudar não é a que elle lecciona, nem ta.in
pouco é leccionada nos estabelecimentos munici paes
Assim, parece que já não e pequeno favor
a concessão da licença por tão longo prazo,
sem que se veja privado do seu legar do professor de desenho nas escolas do 2 grão da
municipalidade.
A resolução de 30 de corrente não está do
aceordo com o § 7^ do art. 19 da lei mi. 85 do
20 de setembro de 1892, nem com as disposições do decreto do Poder Legislativo Municipal, n.60 de 16,tambent do corrente, pelo que
nego-lhe saueção, baseado no que determina o
art. 20 da citada lei n . 85.
São estas, Srs. senadores, as razões por que
opponho veto á referida resoluçã,o;do conselho
municipal, as quaes submetto ao . vosso sabio
julgamento.
District° Federal, 31(10 janeiro do 1894. —
Wenrique Valladares, prefeito do Districto Federal.
Usanlo da faculdade que me confere o
art. 20 da lei n , 85 de 20 de setembro de 1892,
nego sancção á presente resolução do conselho municipal, pelas razões constantes da exposição nesta data submettida ao conhecimento do Senado Federal.
Districto Federal, 1 de fevereiro de 1894.—
Henrique Valladares.

—
O conselho municipal resolvo:

Art. 1.0 Fica o prefeito autorisado a prarogar até 28 de fevereiro proximo futuro o
prazo para pagamento dos foros a.tra,za.dos e
das licenças de casas commerciaes que pagarem o imposto de industrias e profissões e
não tiverem feito esse pagamento até 31 do
dezembro proxiino passado.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, 29 de janeiro de 1804.—
Dr. Antonio Dias Ferreirz, presidente.—Dr.
Canld610 DellíCiO, 1 0 secretario.—A. Cunha
Souza, 2^ secretario.
Ao Senado Federal:
Senhores senadores-0 conselho municipal,
em resolução de 29 de janeiro findo, autorisa
o prefeito a prorogar até 28 do emente o
pagamento dos foros atrazados o das licenças
de casas commerciaos que pagarem o imposto
de industrias e profissões e não tiverem feito
esse pagamento até 31 de dezembro ultimo.
Esta resolução vae de encontro ao disposto
no § 2' do art. 72 da Constituição Federal,
por estabelecer a desigualdade perante a
lei.
Com efeito, diversos municipesjà teem effectuado o pagamento do imposto de suas
casas comraerciaes com a multa estabelecida
e a resolução não cogitou da restituição da
importanda dessa multa, da qual, entretanto,
são dispensados aquelles que se apresentarem
depois a efectuar taes pagamentos.
Accresce mais que a citada resolução refere-se ao imposto de industrias e profissões,
cuja cobrança relativa ao anno de 1893, foi .

•

• 3,90 Dominga 4

,n••n••••n••n••nn••n•nnn••n•••••

n••n••••ffis

f
eita pela Recebedoria do Thesouro Federal,
embora por conta da municipalidade, parecendo, porém, que quiz o conselho tratar do
imposto do profissões e industrias, que sempre tem estado a cargo da mesma municipalidade.
Suppondo ainda que se trata do imposto de
profissõss e industrias, ha a observar que já
a repartição competente está procedendo à
sua arrecadação relativa ao corrente exercicio
de 1891, porquanto o edital de 13 de dezembro de 1844 estatue que seja elle pago até ao
fim de abril.
A resolução de 29 de janeiro ultimo, ferindo
o'principio estabelecido no § 2^ do art. 72 da
Constituição Federal, sou forçado, pelo que
determina o art. 20 da lei n. 85, de 20 de
setembro de 1892, a negar-lhe sancção.
Assim, Srs. senadores, submetto ao vosso
julgamento as razões do veto que opponho á
referida resolução.
Districto Federal, 1 de fevereiro de 1894.—
llenrique Valladares, prefeito do Districto Federal.
Seeretaria Geral da I"
feitura
l a SECÇa0
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C r-brr o —E3ta, rol) artição expedirá amanhã malas:
Pelo Gellivaívt, para Buenos Aires e Paraguay, recebendo impressos até ás 7 horas
l'elc"-ra minas-0 Sr. ministro da da manhã, cartas para o exterior até ás 8,
,justiça e negocies interiores recebeu Os se- objectos para registrar até ás 6 da tardo do
guintes
hoje.
NATAL, 2—Completa tranquillidade em
Escola y ecla st ca —Durante o
todo o estado. Saulações.—Pciro Velho, gomez de janeiro, foi a bibliotheca desta, escola
vernador.
frequentada por 119 leitores, que consultaram
BELÉM, 2—Saudo-vos. Reina paz em to 'o o igual numero de obras em 139 volumes, sendo:
estado. As classe conservadoras continaam mathematicas,56; sciencias physicas-naturaes,
ao lado do governo legal para garantir a es- 6; engenharia civil, 18; philosophia, 9; diccionarios, 14; jornaes scienti ficas, 13; geographia,
tabilidade e integridade da Republica.
1, e litteratura, 2; escriptas em portuguez, 24
alanãos, 25 de janeiro de 1894,—Eduardo e em francez, 95.
Ribeiro, governador.
Itibliot 'seca Municipal — DuBAIIIA, 2—Neste estado nenhuma alteração. rante os dias do mez de janeiro findo, foi
Saudo-vos. Rodrigues Lima, governador.
esta bibliotheca frequentada por 621 leitores,
—O Sr. ministro da fazenda recebeu os se- que consultaram 734 obras, sobre: the'ologia,
125; jurisprudencia, 118; sciencias e artes, 94;
guintes
b Alas lettras,73; historia,geog,raphia, viagens,
BELÉM, 2—Sairlo-vo3. Reina paz em todo etc., 100; jornaes, revistas, mappas, encycloo estado. As classes conservadoras continuam pedias, 224 ; nas linguas: portugueza 403;
ao lado do governo legal para garantir a es- franceza, 239; italiana, 25; hespanhola, 19;
latina, 7; ingleza, 36; ;xilema, 4, agrega, 1.
tabilidade e integridade da Republica.

NOTICIARIO

Manáos, 25 de janeiro 1e 1894.—Eduardo
Reassumiu em 1 do corrente o cargo de
director da casa do S. José o Dr. Antonio Ribeiro, governador.
Saboia Viriato de Medeiros, por ter terminado
RAMA, 2—A renda propriamente aduaneira
a licença em cujo goso se achava.
desta reparticão arrecadada no mez findo é
do 2.155:694$409 contra 1.083:0A0$161 em
Requerimento despachado
identico mez do 1893 ; é a maior até aqui
Dr. Damas° de Albuquerque Diniz, 1" of- arrecadada;
a fazer para a de ,jaficial da directoria de fazenda, pedindo proro- neiro de 1893a diferença
gação por tres mezes do licença, em cujo Ramos Junior.é de 472:614248.-0 inspector,
goso se acha.—Concedo, na fOrma da lei.
S. LUIZ DO MARANIII. 0, 3—A Alfandega rendeu em janeiro ultimo 473 :828$278; em igual
mez de 189:3, 430:582A07 ; diferença para
mais, 43:245$671.-0 inspector, Luiz Carlos

RENDAS PUBLICAS

da Silva Peixoto.
ALYANDEOA DO RIO DE JANEIRO

Rendimento do dia 1 a 2 de
feveroiro do 1894
Idem do dia 3 (até ás 3 lis.)

Repartiç .7-io Central Meteorologien— Resumo meteorologia) da Estação do Morro do Santo Antonio
No dia 20 de janeiro do 1804
Home Iltromotro
a CO

9 a... 755,59
1/2 d. 755,46
3p.... 754,46

Tempo- Tonta° Humidade
relativa
ratura do vapor

28,0
29,0
29,0

18,71
19,09
17,53

58
49
44

Estações, 9 a:
Rio Grande — Não veiu communicação.
Desterro— Não vem communicação.
Therm. abrigado :

l'agadoria do 911'12.esouro —PaMaxima
31,5
3P:851$365 gam-se amnhã as seguintes folhas:
22,0
Escola Polytechnica„ dita de Bailas Artes, Minima
334:334804
Musa() Nacionol, meio-soldos, Inspectoria das
Evaporação á sombra, 341,3.
637: 191$669 Obras Publicas, Dittrio 0/licita e féria da
No dia 22 de janeiro
Em igual periodo de 1893
992:9265701 Casa do Correcção.
A .4 pessoas que recebsin vencimentos ou
RIICERIDORI t
contas são prevenidas de que neste mez é fiaras Rumai. a uo Te.npora- T•nxIo Humidade
Iten:jimento do dia 1 a 2 de
relativa
do vapor
tura
fevereiro de 1894
43:249s041 preciso apresentar visto da repartição.
Idem do dia 3
73:153$256 attestailos, certidões o procurações.
52
28,0
20,76
9 a... 756,57
32,2
21,57
87
1/21. 756,08
116:404297
Matadouro de Santa Cruz— 3 p... 755,08
17,86
37
33,0
Em igual periodo de 1 t93. .
92:6871.864 Concorreram hontem á matança os seguintes
-marchantes, que abateram:
Estações, 9 a:
rtecebedorla
153
rezes
Rio Grande— Não voiu communicação.
Denzonstraçao das rendas arrecadadas no Antonio Matheus Garcia
Luiz C,amuyrano
. 93
Desterro— Não veiu communicação.
me.: de janeiro de 1894
85
Therm. abrigado :
Exercicio de 1594 Horacio José de Lemos
79
Renda da Imprensa Nacional
2: 157$400 Hilario Garcia & Com')
35,5
Maxim
50
..
Dita do Diario Official
.1:130$C00 Pimenta Lemos & Comp.
21,5
Minima
40
Dita dos proprios nacionaes
3:414713 Manoel Cruz
7
Laudemios
75$000 alatheus Garcia & Comp .....
3
Premio dos depositos publicos
188$392 Manoel Cardoso Machado
caleillwerice—Sepultaram-se do dia 1 do
1
Concessão de pennas de agua
15:652$485 Francisco Cardoso Macho. lo
corrente as seguintes pessoas, fallecidas de:
Sello por verba
Accesso pernicioso—os fluminenses Victor,
115:852$071
Sello adliesivo
filho de Napoleão Pereira Oliveira Guimarães,
178:934000
Imposto do transmissão de
Total da matança
540 rezes 18 inezes, residente e &Redil° á travessa
propriedade
D. Elisa n. 4; Manieta, filha de Antonio da
139:104217
Costa Rodrigues, 14 mezes, residente e faleImposto sobro industrias e
Abateram-se mais:
profissões
cida á rua Barão de Capaneina n. 45; o por37:316$035
Inrsosto predial
75:814492 Antonio Pereira dos Santos 47 carneiros tuguez José Gomes Leite, 21 annos, solteiro,
residente e fallecido á rua Visconde do Rio
Imposto do gado de consumo..
8:283:3200
Luiz Camuyrano
46
Imposto sobre o subsidio e
Branco n. 57. Total, 3.
porcos
5
vencimentos
1210800 Antonio Corrêa Avila
Angor pectoris—o fluminense José Baptista
3
Cobrança da divida activa
35:340 781 Custodio Barros Silva
Ferreira
Alves, 53 annos, solteiro, rssidento
1
Receita eventual
16:710 56 Luiz Camuyrano
e fallecido á rua de S. Christovão n. 194,
Prccuratorio.
831$000 Peso total verificado
• 101.648 kilos
Athrepsia—o fluminense Antonio, filho de
Imposto de 10 ^/s da União
13:398$380
Lucas Ferreira, sete mezes, resipente e faliaLicença do fumo
60:910$000
O preço da carne de vacca, em S. Diogo
Imposto do fumo
l01$400 será de 800 reis o kilo; da de carneiro, 1$300 eido á rua Corrêa de Oliveira n. 9.
Aneurisma da aorta—o portuguez Antonio
e da de porco, 1$350.
Pereira da Silva, 36 annos, casado, residente
705:306$422
á rua Barão de Capauema n. 94.
O preço nos açssuguw, de accordo com o o fallecido
Asphixia por submersão—José, 35 annos
Recebedoria da Capital Federal, I de feve- termo de obriO.ção •SSSmada pelos retalhistas
reiro de 1894.— O ub-director, Ricardo P. com a admianNtração municipal, será de 900 presumiveis, verificado. obito no Necroterio,
réig O kilo.
tia Costa,
•••n •n
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Soei-et:iria da 'Policia
Beriberi—o brazileiro Francisco . Paulo da sitiante e falleeido á rua Torres Homem
Silva, 25 amais, solteiro, residente e fallecido n. 24.
De ordem do Sr. coronel chefe de policia,
H ,patite—o francez Paulo Labinne, 51 aná rua Dr. João Ricaas?o no quartel do 10^ bailo% casado, residente e falleeido a rua da faço publico que esta repartição precisa comtalhão.
Bronchite capillar—a fluminense Rosa, filha Imperatriz n. 37; o portuguez Antonio, filho prar para o serviço da Casa de Detenção
de Victor Grasso, seis mezee, residente e fal- de Francisco Gonçalves Felix, 2 amuos, resi- 1.000 jogos de marmitas, 1.000 canecas pedente e fallecido á Estrada da Tijuco. quenas, 400 dit , s grandes o 400 pratos, tudo
lecida á travessa do Navarro n. 23.
de a.gathe.
Broncho-pnattmonia— o rio-grandense do n. 33.
As pessoas que guizo= encarregar-se
Lesão organica do coração—a tolhiam, Lusul A dão Emerenciano, 45 annos, gaiteiro, re&dento e fallecido á rua Frei Caneca n. 196. dovina alaria das Dores, 39 annos, solteira, (lesse fornecimento devem apresentar no dia
Ca.chexia palustre—o brazileiro Luiz Anto- residents o fallecida á rua dos Prazeras 15 do corrente, ás 11 horas da manhã, nesta
repartição, as suas proposta, fechadas, cocha,
nio de Souza, 45 annos, residente o fallecido n. 1.
Marasmo senil—o hespanhol Miguel Novia, bindo até á vespera daquilo dia documenna Santa Casa.
Convulsões — o brasizeiro Carlos, filho do 73 rumos, solteiro, residente e fallecido á tos que provem
1, pagas:tento do imposto da casa oomMers
Antonio da Silva Valioso, 2 annos, residente travessa do Paço n. 26; o baltiano 2' t mente
João Segisfredo Tupinambá, 57 annos, sol- cial respectiva, relativo ao ultimo semese fatlecido á rua da Ajuda n. 85.
Disenteria — o portuguez Joaquim do Al- teiro, residente e fallecido á ladeira do Faria tre vencido
20, contracto mercantil, por meio de ema
meida, 33 annos, solteiro, residente em Be- n. 20.
Meningite—a fluminense Laura, filha de tidão extralála dos livro de registro da
lém, fallecido na Sante. Casa.
Dilatação da aorta—a portugueza Maria do Antonio José Fernandes, 4 mezes, residente Junta Commercial, quando se tratar do firma
Rosario Viveiros, 45 annos, casada, residente e fallecida á rua Barão de Mesquita 11. 10a; social
3', procuraçao, quando o proponente $e
o fluminense Nayr, filho de Estetania Carlota
e fallecida á praia Formosa n. 39.
Entero-colite—a portugueza Maria Rosa de da Cunha, 1 anno, residente e fallecida á rua fizer representar por terceira pessoa.
As propostas serão abertas a vista dos proAzevedo, 35 annos, residente e fallecida no do Mattoso n. 64.
Mesenterite—o fluminense Inocencio, titilo ponentes ou de seus procuradores, o devem
Hospicio Nacional de Alienados.
Fraqueza congenial—o fluminense Paulino, do Athanasia Ramos, 2 armas, residente e tal- ser em duplicata, escriptas com tinta preta
e satn rasura, entrelinhas ou emendas ; assifilho de Tancredo Evangelista da Silva, 2 lecida á rua do Navarro n. 1 F,
Pneumonia—a paulista Victerina Maria Si- gnadas, seladas e datadas do dia da apresendias, residente e fallecido na Quinta da Boa
mões, 41 annos, viuva, residente e fallecida tação; ter o preço da unidade por extenso e
Vista.
Febre palustre — os fluminenses Antonio á rua Oliveira Fausto n. 8; o portugttez João em algarismo ; e conter a declaração de suJoaquim lta.bello, 13 annos, solteiro, residente Martins Campos, 52 annos, casado, fallecido jeitarem-se 03 proponentes ás condiçaes que
no contracto se estipularem; bem como á
e fallecido no largo da Batalha n. 5; Theresa, no hospital de S. João Baptista.
Paludismo agudo—a fluminense Gertrudes, malta de 100$ a 200a para o caso de não
filha do Francisco Tutino. 1 armo, residente
filha de Francisco Fernandes Louro, cinco comparecerem a assignar o contracto dentro
e fallecido á rua da Ajuda n. 79.
;nozes,
residente e falecida á rua S. Luiz do prazo do chamamento publicado no Diorio
Febre tiphoide — o hespanhol Manoel PeGonzaga
n. 39.
reira Gonçalves, 21 antros, solteiro, residente
Se2retara da Policia do Districto Federar,
Rheumatistno—a fiumifiense Josefa do Nase falle,cido no hospicio de Nossa Senhora da
3 de fevereiro de 1894.-0 secretario, Manoel
cimento,
75
annos,
solteira,
faalecida
• Saude.
Jsôi1 5 Sou.
(•
Santa Casa.
Febre paludosa—a fluminense Maria, filha
Syncope eardiaca—o brazileiro conselheiro
•••n•••••
de Francisco Gonçalves Eusebio, 1 112 almas, Manoel Pinto de Souza Dantas (embalsamado) ;
residente o fallecida á rua D. Marciana n.58. o hespanhol Antonio Calvo, 74 annos, caSecretaria de Policia
Febre arnarella — os prortuguezes Marga- sado, residente e fallecido á rua do Carmo
n.
s4.
A
Secretariado
Policia do Districto Federal,
rida Ferreira da Silva. 26 anuos, casada, ro
Tuberculos pulmonares—o portuguez Ma- precisa comprar duas parelhas de bee'ats de
sidonte e fallecida á rua Fernandes Guimarães n. 21; Carlos Alves Teixeira, 17 annos, noel Lourenço de Carvalho, 30 annos, soltei- boa idade, bom estado e promptaa para o
serviço dos carros de conducção do presos da.
solteiro, fallecido no Hospital da Beneficencia ro, rallecido no hospital de S. Je'io Baptista
Portugueza; Maria do Carmo Mathias Lopes, a fluminense Adalgisa, de Araujo Passos, 26 Casa de Detenção.
As posso- s que quizerem e n carregar-se de
31 annos, casada, residente e fallecida á rua annos. viuva, lallecida na casa de sande- do
S. Joaquim n. 122; Ra.ymundo dos santos Dr. Eiras ; o hespanhol Felippe Lourenço tal forneciteen s 1, são convidadas a apresenFreitas, 30 annos casado, residente e faale.cido Garcia, 37 anuas, solteiro, residente na Tijuca tar suas peopostas na mesasa secretaria, até
á rua doa Cajueiros n. 30; José Borges Ra- e fallecido na Santa Casa ; a balliana Maria do ao dia 12 do corrente.
Secretaria de Polic; a do Distrirto Federal,
mos, 23 annos, saltoiro, fallecido no 11spital Bornflin, 20 annos, solteira, residente á rua
de S. sebastião; Domingos Ferreira de Oli- da Saude n. 279 e lallecida. na Santa Casa ; o 1 do fevereiro de lb04. — O secretario, Ma(.
veira, 28 annos, solteiro, fallecido no mesmo fluminense Manoel Correia da Paixão, 35 an- noel Josd de Sousa.
hospital; Carlos de Almeida Mouteiro, 14 an- nos, solteiro, residente á rua Senhor dos
nos, solteiro, fallecido á Travessa de Santa Passos n. 167 e fallecido na Santa Casa. ToRita n. 2; Manoel Pereira Campos, 28 annos, tal, 5.
Caixa de Amoirtlosnção
Fetos—um do sexo anasculino,filho de Theofallecido no Hospital de S. Sebastião; José
Rodrigues Doai-te, solteiro, residente á praça piai° Tavaues de Campos, residente em CopaFaz-se publico para conhecimento de todos
do Engenho Novo n. G; Bernardino Teixeira cabana; outro do mesmo sexo, filho de Hen- que a Junta Administrativa desta repartição,
de Mesquita, 22 annos, solteiro, residente e riquetaCandida Dias, residente á rua de São par deliberação desta data e a pedido do
fallecido no Hospital da S. Sebastião; Ma- Diogo n. 140 ; outro do sexo feminino, filho Banco da Republica do Brazil, mandou renoel Alves Ferreira, 22 annos, solteiro, de Manoel Arana, residento á rua dos Arcos colher os bilhetes de 100$000 em circulação
residente á rua do Pirassinunga n. 9 e n. 53 ; outro do sexo masculino, filho de do Banco Nacional do Brazil de base metalfallecido no Hospital de S. Setiastião ; o Maria Thereza da Silva, residente á rua do liea fabricados na Inglaterra, por terem apitaliano Nicola Romeo, 40 annos, casado, Senador Euzebio n. 72 • outro do sexo femi- parecido falsos dessa estampa e valor, marresidente á Praça da Republica n. 9 e nino, filho de Antonio devoni, residente á rua cando para o recolhimento o prazo que
(anedio no mesmo hospital ; Francisco Miguel da Frias n. 29 ; outro do mesmo sexo decorro desta data até 30 de setembro deste
Caseglia, 27 annos, solteiro, rosidente á rua filho de Laurentino Golomi Oliveira,residento anuo, sob pena de ficarem prescriptoe e se n
do Lavradio n. 73 e fallecido no mesmo hos- á praia Formosa n. 1.
valor aguefies que deixarem de ser apresenNo numero dos 63 repultados estão inclui- tados ao troco nesta Capital ao referido Banco
pital; os italianos João Ciamarelli, 2 ;2 annos,
solteiro, residente e fallecido á ladeira do Bar- dos 20 indigentes,cujos enterros foram gratui- da Republica do Breai' o nos Estados ás suas
roso n. 2; Cinelo Natali, 22 annos, solteiro, tos.
respectivas agencias, nos termos do art. 45
residente e fal'ecido á rua Frei Careca n. 103;
do decreto n. 10,262 de 6 de julho de 1889 ei
o allemã.o Hermaiin Feldhans, 39 annos, cadecreto n. 165 de 17 do janeiro de 1890
sado, fenecido no hospitaf do S. Sebastião ;
art. 1 a 14.
os hespanhoes Antonio Iglesias, 15 annos, solEsses bilhetes no anvereo teem dentro de
teiro, residente á estação de Santa Sé o falteuma cercadura azul : á esquerda, um oval
Gymnasio
Nacional
eido no metano hospital; Joannaalartins Quincom uma cabeça de mulher ornada de flores;
tana, 12 annos, casada, residente e fallecida á.
De ordem do Sr. director, communic o aos Srs. no centro, um grupo de tres figuras sendo a
rua da Sande n. 57; Claudina Romero, 24 an- paes, tutores e mais interessados, que, do dia da Republica no centro entre os emblemas do
nose casada, residente e fallecida á rua da 1 a 11(10 fevereiro proximo, estará aberta na cotnmercio e da lavoura; o á direita, um gruAmorico. n. 188; Manoel Laranjo, 46 annos, secretaria deste externato a inseripção para os po representando o trabalho rural, tudo imcasado, residente á rua do Mattoso n. 113 e exames do admissão a qualquer armo do curso. presso em tinta preta sobro um fundo car da
falleeido no hospital de S. Sebastião; a russa Os requerimentos devem ser instruidos com de laranja e papel branco ; o no verso, todo
Antonina Blemdonette Mignon, 22 annos, re- os documentos exigidos no art. 11, tit. 11, impresso em tinta azul, uma cabeça de tour o
sidente e falecida á praça da Constituição çapitulo 1 0 do regulamento que baixou com no centro cercada de uma tarja em que se 10
n.' 51; o portuguez Eduardo, filho de Ray- o decreto n. 1652 de 15 dejaneiro do corrente —Lei n. 3.403 de 24 de novembro do 1888—
mundo da Silva, 5 annos, fallecido na Santa anno.
tendo dos lados e no alto, o valor em algaCasa, onde entrou moribundo.
Externato do GymnasiaNacional, 31 de ja- rismo e por extenso—cem mil réis.
Gastro-enterite—o fluminense Manoel, filho neiro de 1894.-0 secretarica4neoaio Joaquim
Rio do Janeiro, 3 do fevereiro do 1894.—n
çle Jacintho Martins Nogueira, 8 mezes, resi- Rodrigues Junior,
M. A. G«ivilos

EDITAR E AVISOS

313,42 Domingo 4
Recebedoria da Capital
Federal

E. de Ferro Centt-al do Drazil vaccas, cocheiras, depositas de animaes, faC3RRIDAS NO TURV-CLUB

Previne-se aos senhores contribuintes do
imposto sobre industrias e profissões de que
se está procedendo á cobrança do imposto,
incorrendo na multa de 10$ os que não pagarem até o dia 28 do corrente mez.
Recebedoria, 1 de fevereiro de 1891.— O
director, .Tocio Paulo da Cruz Romano. (.

De ordem da directoria se declara para conhecimento do publico, que, domingo, 4 do
corrente, por °ocasião das corridas no TurfClub, haverá trens especiaes directos entre as
estações Central e Mangueira, desde aS 10 horas da manhã, até ás 2 da tardo 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,
ildrandega do Rio de Janeiro
sem distincção de classe, éde 500 reis.
Pela inspectoria são convidados a compaEseriptorio do trafego, 2 de fevereiro de
recer nesta repartição, no prazo de oito 1891.—J. Rade»taher, chefe do trafego.
(•
dias, sob pena da abandono dos respectivos
cargos, os empregados abaixo mencionados:
Directoria Geral dos
Despachante geral — Augusto Carlos de
Correio
Souza.
PROPOSTAS PARA O SERVIÇO MARIO DE
Empregados das capatazias—José Rebello
CONDUCÇÃO DE MALAS
de Carvalho, Eduardo Pinto Araujo Corrêa,
João Antonio da Costa e Edgard CesarPlaisant.
Na divisão central desta directoria recebemCl uardas—Marciano Pinto da Silva, José
Henrique da Silveira, Cyrillo da Costa Fer- se propostas, senados com estampilhas da
pendes Gaivão, Francisco Luiz da Silva, Julio União, em carta fechada, até ao dia 15 de feAntonio de Oliveira, João Pereira Caldas, vereiro proximo, para o serviço de condueção
João Caetano da Silveira, Guilherme Pereira de malas, diariamente, na nova linha postal
de Ben, Henrique Fernandes Dias, Francisco de Morro Grande a Savareina, passando por
Luiz Machado Junior, José Corrêa da Rosa, Palmital e Ponte dos Leites.
As condições da concurrencia são as mesmas
Amer!co do Amaral Vasconcellos, Mario do
Castro Nogueira, Christovão do Amaral Vas- a que se refere o edital desta directoria, de
concellos, Raymundo José Pereira, Antonio 7 de outubro do anno findo, para o servo do
Gowes Xavi • Sobrinho, Guilherme Augusto conducção da malas no estado do Rio de JaFerreira Duque Estrada, José Torres Rodri- neiro.
Divisão Central da Directoria Geral dos
gues, Alfredo da Costa Gaivão, Annibal Jardim, Manoel Martins da Veiga e Gabriel Correios, 29 de janeiro de 1894.— O sub-dire(.
ctor, Affonso do Rego Barros.
Mves de Paiva.
Alfandega do Rio de Janeiro, I de fevereiro
de 1894.-0 inspector interino, A. Hassel- Repartição Geral dos 'Telemann.
(.
graphos

Intendencia da Guerra
COUROS E ARTIGOS PARA LUZES

O conselho de compras desta repartição
recebe propostas no dia 6 to corrente, até ao
meio-dia, para o fornecimento daquelles artigos, durante o primeiro semestre do corrente
anno.
As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos queiram procurar os respectivos impressos na secretaria desta bateudencia, onde deverão apresentar suas habilitações, na fúrmit do regulamento.
Previne-se que as propostas devem ser
em duplicata escriptas com tinta preta, sem
rasuras e assignadas pelos proprios proponentes, que deverão comparecer ou fazeremse representar competentemente na occasião
da sessão e ter muito em vista o art. 61 do
regulamento, devendo nas referidas propostas
fazer a declaração de sujeitarem-se á multa
do 5 0/„ no caso de recusarem-se á assignatura do respectivo contracto.
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1894.-0
10 oficial, Joaauan Zo:into Ribeiro, servindo
de secretario.

Inspecção Geral das Obras

lIbublicass
De ordem do Sr. Dr. director inspector geral desta repartição, faço publico que as reclamações a respeito de falta do agua nos
predios, quando não depender dos inquilinos
ou proprietarios, devem ser dirigidas aos engenheiros de districtos, aos quaes compete
providenciar, sendo os respectivos escriptorios
estabelecidos nas ruas abaixo indicadas
1° districto, praça da Republica n. 33.
20 districto,boulevard de S.Christovão n.11.
30 districto, rua do Conde do Boraflin n. 2
(Andarally Pequeno).
4° districto, rua Almirante Delamare n.133
(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 Draga, secretario.
(•
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brica em que se trabalhe em mat,erias animaes ou vegetaes, e em geral do qualquer
estabelecimento em que se agglomere ou pornoute grande numero de operarios e traualhadores, serão obrigados a caial-os em todo o
seu interior duas vezes por anno, nos MLICS
de janeiro e fevereiro e nos de julho e agosto.
Art. 2°. O exte •ior dessas casas será ca Ido
uma vez por anno, nos mezei de janei ro e
fevereiro ; quando fôr prefe 'ida a pintura a
oleo se 'a a mesrs a feita de tres em tres anuas
nos taça as desige %dos.
Art. 1,°. As o i*.ras casas de negocio e estabelecimentos não mencionados acima, ficarão
sujeitos ás disposições do edital de 6 de maio
de 1856.
Art. 40• Os infractores pagarão a multa de
30$ e o dobro na re1ncidencia.
Agencia da Prefeitura do Districto da Glori I,
24 de janeiro de 1894.— O escrivão, Arthur
(.

Rocha.
--

District° do Santo Amlonio
AGENCIA DA PREFEITURA

Da ordem do Dr. Albertino Rodolpho Vieira, agene deste districto, faço publico,para
conhecimeeto de todos os interessados, que
serei escrupulosamente cumprido o disposto
na ultima parta da circular do cidadão Dr.
pre:eito municpal, sob n. 1 il de 20 do fevereiro de 1893 a qual diz o seguinte:
A i nda no Ware se ea sande publica determiro a todos es Srs, fiscaes que apreliendam
a carne que eaco ;sarem exposta a venda do
ine'o-dia em dean e,attendendo a que já entiio
a carne terapelo mor. os 28 horas de exposição,
devendo estar eia penedo de fermentação
putrida.
Agencia da Prefeitura do District° de Santo
Acha-se inaugurada a estação telegra.phica Antonio, 31 de janeiro de 1891.-0 escrivão,
('
da cidade de Jundialiy, no estado de São Geraldino da Costa Navarro Junior.
Paulo.
A taxa dos telegrammas para a referida
District° da Gavozt
estação, a partir desta capital, é de 140 reis
AGENCIA DA PREFEITURA
por palavra.
Capital Federal, 2 de fevereiro de 1894.—
De ordem do cidadão E. J. Pires Ferrão,
Olaaa de Mello Coutinho de l'ilhena, director agente deste districto, chamo a attenção do
(. quantos possa interessar para o seguinte
interino.

Directoria da Fazenda
Municipal

Edital

Os donos de hosaee trias,es:a ia ou outro
qualquer esta.belcchren aa, que receba ai liosPagam-se amanhã as seguintes folhas:
Directoria do Ilygiene e Policia Sanitaria, pelies, de dia ou de nouto, serão obrigados a
E•:cola. Normal, Directoria do Matadouro, ter una livro competentemente rubricado,
em que lancem todos os di • q o•‘) nomes, emPPOfeSSOMS do 1 0 grito (1°, 2), o 3. ) districtos),
Limpeza Publica e procuradores dos Feitos pregos e Mala sige..:s das pessoas que PIB tomarem aia entes, tanto homens como muda Fazenda.
2° secção da Fazenda Municipal, 4 de feve- lheres que subweverão os ¡aferidos assoutalantes. Este livro será patente a qualquer
reiro de 1894.
hora a todas autoridades que o exigirem. Os
infractores incorrerão na multa de 30$000, e
1'ireireill ora (h) Districto
no dobro em cada. reincidencia., como manda
Federa I
o a 17, titulo VI, da secção 2° do codigo em
vigor.
AFERIÇXO
Agencia da Prefeitura do District° da
De ordem do Dr. director geral de fazenda Gama, 1 de fevereiro de 1891.-0 escrivão,
da Prefeitura do District° Federal,previnem-se Antonio B. Santos Oru:.
(.
aos interessados que o prazo para aferição e
revista dos pesos, medidas o balanças das
casas de negocio da freguezia de S. J395, começou a 1 de fevereiro e terminará a 28 do
li)ih4t ricto da GaVea
corrente mez e armo, incorrendo na multa da
AGENCIA DA PREFEit ORA.
respecti vaa postura aquelles que deixarem de
se apresentar no prazo indicado para satisfaDe ordem do cidadão E. J. Pires Ferrão,
ção daquella exigencia da lei.
deste District°, riço publico a quei.i
Sub-Directori t de Rendas, 51 secção (Afe- agente
possa
interessar,
moradores neste districto,
Anrição), 2 de fevereiro de 1891.0 chefe,
que
é
prollibido
expressamente,
sob pena do
tonio Lopes Trovão.
(. incorrerem nas multas estabelecias no co——
digo de posturas, do ail ibr rem as hortas,
District° da Gloria
quintaes, plantações, jardins e caa'azees,
AGENCIA DA PREFEITURA.
com estrume, que não seja, perfeitsmente
De ordem do cidadão Dr. Alberto de Campos fermentado ou chimico.
Tombem não é permittido ter deposito do
Goulart, agente deste districto, o para conhecimento dos interessados, publica-se o se- estrume, que não seja nas mesmas condições
acima ordenadas.
guinte:
A desobediencia deste edital, será punida
Edital
com a multado 30$000 o no dobro em cada
—Art. 1°. Todos os donos de tavernas, açou- reineidencia..
gues, botequins, casas do pasto e de comidas
Agencia da Prefeitura do Distritro da Gafeitas, armazons. de ana.ntimentos, cortiços, voa, 29
29 de Janeiro do 1894.-0 escrivão, Anestalagens, a!agm'de quitanda, albergaria de tonio B. Santos Cru:.
(.
•
.

•
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District° da Gavea
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do cidadão agente, E. J. Pires
Ferrão, scientifico a todos os açougueiros
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 exposição,estando,
por conseguinte, em estado de fermenta são.
O que muito se recommenda em virtude do
circular e ordem do Dr. prefeito.
Agencia da prefeitura do Districto da Gavea, 1 de fevereiro de 1891.-0 escrivão,
Antonio 13. Santos Cruz
-

District° do Espirito Santo
AGENCIA DA PREFEITURA.

De ordem do cidadã') Francisco Caetano
Martins, agente deste districto, faço publico
para conhecimento dos interessados o seguinte
Edital

Art. 1. 0 Todos os donos de tavernas, açougues, botequins, casas de pastos e de comidas
feitas, armazens do mantimentos, cortiços,
estalagens, casas de quitandas, albergarias do
va.ccas, cocheiras, deposites de animaes, fabrica em que se trabalhe em materias animaes ou vegetaes, e em geral de qualquer
estabelecimento em que se agglomere ou pornoute grande numero de operarios e trabalhadores, serão obrigados a caial-os em todo o
seu interior duas vezes por anuo, nos mezes
de janeiro e fevereiro e nos de julho e agosto.
Art. 2.° O exterior dessas casas será caiado
, uma vez por armo nos mezes de janeiro e
fevereiro; quando for preferida a pintura a
oleo será a mesma feita de tres em tres annos
nos mezes designados.
Art. 3• s As outras casas do negocio e esbelecimentos mencionados acima, ficarão sujeitas ás disposições do edital de 6 do maio de
1856.
Art. 4. 0 Os infractores pagarão a multado
30$ o o dobro na reincidencia.
Agencia da prefeitura do districto da freguezia do Espirito Santo, 27 de janeiro do
1891.-0 escrivão, Manoel Luiz Vieira da
Silva Mello.
(•

animes pelas ruas e praças das povoações,
bem como gallinhas e outras aves ; a pessoa
a quem pertencer será maltada em 4.$, e, no
caso de se não reconhecer, será o animal ou
ave aopreheadido e mandado pôr em leilão
publ'co pelo fiscal, reco l hendo-se o producto
da ar_ 3matação ao cofre da camara.
§ 14. Na cidade não serão tolerados cães
soltos ; os fiscaes os mandarão matar, ficando
o senhor do cão obrigado a pagar 6$ de multa
e a despeza que se fizer com tal deligencia.
§ 15. E' prohibido soltar o animal damnado
que se podia conservar preso e matar. O contraventor pagará a multa de 30$, e qualquer
que encontrar o animal damnado poderá
matar.
Agencia do Prefeitura do 10 districto do
Engenho Novo, 30 de janeiro de 1894.-0 escrivão, Joao Rego do Amaral.
(.
1°

distrieto do Engenho Novo
AGENCIA DA PREFEITURA

.9e miem do cidadão Antonio Luiz dos
aa:- soa Lima, agente deste districto, e para
conaecimento dos interessados, publica-se o
seguinte
Edital

Art. 1. 0 Todos os donos de tavernas, açougues, botequins, casas de pasto o de comidas
feitas, armazens de manim sntos, cortiços, estolagens, casas de quita') a. albersaria de
ramas, coch eiras depositos do anhaaes, fabrica em que se trabaliie em materiaes animae3 ou vege a es, o era geral do qualquer
estabeleci..." .ein que se agglomere ou
perroito grande numero de operarias o trabaVoador ss, sesão obrigados a caial-os em todo
e seu interior duas vezes por anno, nos mezes
de janeiro e fever3iro e nos de j Miro e agosto.
Art. 2.^ O ' ,erior de -^s casas será caiado
um i n por anno nos pezes de janeiro e feversa 9; quant o for preferida a pintura a
oleo,sera a mesma feita do tres em tres rumos,
nos mezes designados.
Art. 3. 0 As outras casas do negocio e estabelecimentos não mencionados acima ficarão
sujeitos ás disposições do de 6 do maio de
1856.
Art. 4.° Os infractores pagarão a multa do
de Inhaúma
30$ e o Jobro na reincidencia.
Agencia da prefeitura no 1° districto do
AGENCIA DA PREFEITURA
De ordem do cidadão Firmino Antonio do En , enho Novo, 24 dejanoiro de 1891.-0 es(•
Gouvaa, agente deste districto, faço chegar crivão, Joao Rego do Amoral.
ao conhec'niento dos interessados a seguinte
publ icação.
District.° do Sacramento
Edital

Art. 1." Todos Os donos de tavernas, açougues, botequins, casas do pasto e de comidas
feitas, armazens do mantimentos, cortiços,
estalagens, casas de quitandas, albegarias de
vaccas, cocheiras, deposito de anirnaes, fabrica em que se trabalhe em materias animaes ou vegetaes o, em geral, do qualquer
estabelecimento em que se agglomere ou
pernoite grande numero de operarios e trabalhadores, serão obrigados a mial-os em
todo o seu interior duas vezes par anno, nos
mezes de janeiro o fevereiro e nos de julho o
agosto.
Art. 2.° Os exteriores dessas casas serão
caiados uma vez por armo nos mozes de janeiro e fevereiro; quando for preferida a pintura a oleo, será a mesma feita de troa em
tres annos nos mezes designados.
Art. 3.s As outras casas de negocio e estabelecimentos acima ficarão sujeitos ás disposições do edital de 6 de maio de 1856.
Art. 4•° Os infractores pagarão a multa de
30$ o o dobro na reincidencia.
Agencia da Prefeitura do Districto de Inhauma, 29 de janeiro do 1894.-0 escrivão, José
Arthur de Castro Bittencourt.

(•

distrieto do Engonho Novo
AGENCIA DA PREFEITURA

Da ordem do cidadão Antonio Luiz dos
Santos Lima, agente deste districto, o para
conhecimento doa interessados, publicasse o
seguinte

AGENCIA DA PREFEITURA

Do ordem do cidadão Dr. Alfredo Maggioli
de Azevedo Maia., agente deste districto, e
para conhecimento dos interessados, publicase o seguinte
Edital

Art. 1.° Todos os donos de tavernas, açougues, bot squins, casas do pasto e de comidas
feitas, armazena do mantimentos, co tiços,
estalagens, casas de quitanda, albe gania de
vacus, cocheiras, deposites de animae- 2, fabricas em que se, trabalhe em materias snimata ou vegetaes, e em geral de qualquer estabelecimento em que se agglomere ou pernoute grande numero do operarios o trabalhadores, serão obrigados a caial-os em todo
o seu interior duas vezes por anuo, nos mezes de janeiro e fevereiro e nss de julho e
agosto.
Art. 2.° O exterior dessas casas será caiado
uma vez por anno, nos mezes de janeiro e
fevereiro ; quando for preferida a pintura a
oleo,será a mesma feita de troa em troa annos
nos mezes designados.
Art. 3.° As outras casas de negocios e estabelecimentos não mencionados acima ficarão
sujeitos ás disposições do edital do 6 de maio
de' 1856.
Art. 4.° Os infractores pagarão a multa de
30$ e o dobro na reincidencra.„: •
Agencia do Districto do Sacramento.26 do
j , neiro de 189L-0 escrivão, Alfredo Jos(' de

Titulo 30 , secção 2s do Codigo de Posturas,
6 13.E' prohibido ter cabras, cabritos e mais Lorena.
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District° do Saerament0
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr. Alfredo Magioli de Aze:
vedo Maia, agente deste districto, chamo rt
at • sação dos Srs. açougueiros para as sepinhes leia o penalidades, que serão rigorosamente cus,nridas :
E' prohib'do matar e esquartejar rezes',
porcos, cabras e ovelhas para consumo publico sem ser nos matadouros publicas ou particulares.
Todo aquelle que commerciar nestas carneSs
ou em açougues ou pelas ruas, deverá apresertar, quando reclamada pela autoridacie
fiscal, uma guia para que aquella disposição
no seja illudida, incorrendo o infractor na
1.alta de 20$ e oito dias de prish.
Edital de 9 do abril de 1886:
Art. 2.° Nas ruas cuja largura Medir 1tle4
nos de 8s1 .80 não se permtitirá açougues nos
pavimen tos tesseos dos predias de sobrado,
sal so si estes fls.-em de um só as-/ar.
Art. 3.° E' e Ipressamente prohibido cotia
sorvar carne nas portas dos açougues, rece-,
bendo directamente a luz solar ou seus reflexos, is( sira ou qualquer outra su?3-tancia
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
o que requererão a necessaria licença, de ac.
cordo com as posturas vigentes. Art. ° As parades dos açougues serão Ia-%
vaas o, pelo menos, de oito em oito dias.
Alt. 5 . ° Os açoagues deverão h 'ar-se dia-i
riasr "ate ás 4 horas da tarde no verão (de L
nata isro a 31 do março), o ás 6 horas na
i nverno (de 1 de abril a 30 de setembra).1
Art. 6.° Toda a carne verde em decomposta'
ção, que se encor trar exposta á venda, será
inutilisada, In •s*.inente, incorrendo na multa
Os 30$ o i e frs csor, o qual deverá, sem demors , manda- conduzir a dita carne para o
dopo. to do lixo ; na reincidencia, a pena será
dobrada.
Art. 8.° Fica prohibtdo nos açougues qualquer genero do 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 de prisão, e do dobro nas
reincidenc'as, além da perda da carne, ne
caco de infracção do art. 5°.
E' prohibido fazer accrescimo ou diminuiJ
ção nos prsos. Os infractores serão multados
em 30$ e oito dias do cadeia.
O preço da carne será diariamente decIa4
mio em cartaz, em lugar que possa ser lbells.
,mente visto.
Fica prohibido, nos mozes de novembro
março, inclusive, a salga de carnes verdes encalhadas nos açougues. O infractor incorrerá
na multa de 30$ e no dobro na reincidencias
As carnes verdes encontradas expostas á
venda do meio-dia em deante,serão apprehond idas.
Capital Federal, 2 de janeiro de 1894.- O
escrivão, Alfredo José de Lorena.
--

Distk ieto do:Santo A.ntonic•
AGE.SCIA DA PREFEITURA

Do ordem do Dr. Albertino Rodolpho Vieira; agente deste districto, faço publico para conhecimento de todos os interessados, que
será cumprido rigorosamente o seguinte
Edital .

Art. 1.0 Todos os donos do tavernas, açougues, botequins, casa do pasto e de comidas
feitas, armazena de mantimentos, cortiços,
estalagens, casas de quitanda, albergarias de
va.cc.as, cocheiras, deposites do animaes, fabricas em que se trabalho em materiaes animaes ou vegetaes e em geral do qualquer estabelecimento ern que se agglomore ou
pernottte grande numero de operarios e
trabalhadores serão obrigados a caial-as em
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kl".1~zer-a-• • • a
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 caiado
urna vez por armo nas mezes do janeiro e fevereiro; quando for preferida a pintura á
oleo, será a mesma feita do tres em troe annos, nos mezes designados,
Art. 3.° As outras casas de negocio e estabe -c"nentos não rnencionalos acima, ficarão
-sujeis ás disposições do edital de 6 de maio
de 1856.
Art. 4. 0 Os infractores pagam a multa de
30$ e o dobro na reincidencia.
Agencia da Prefeitura do Districto de Santo Antonio, 31 de janeiro de 1894.-0 escrivão, Geraldino da Custa Navarro Junior.
(.

District° do Santo Antonio
AGENCIA DA PREFEITURA

a

De ordem do Dr. Albertino Rodolpho Vieira,
agente deste districto, faço publico, para conheclmento dos interessados, que desta data
eti deante se exercerá a maxima vigilancia.
na dib nosçii.o § 17, titulo VI, secção 24 da
lei de U do setembro de 1838 que diz o seguinte:
Os donos do hospedarias, estalagens ou
quaesquer outras casas publicas, que admittirem individuos a tomarem aposentos nela.,
assignarão termo nesta camara de nao receberem pessoas suspeitas por qualquer motivo,
terão t4,4 livro que scra rubr:cado gratuitamente pelo fiscal respectivo, em que. lancem
Lodos os dias os nomes, empregos e mais signaes das pessoas que alli tont-reni aposentos,

sendo os ditos assentos assignaeos pelas peoprias pessoas, e não sabendo escrever, pea outras a seu rogo ou pells que as ai an ;arem ;
e o livro sera paento a qualquer . aa. ao dia
ou da noite, ao faca.' ou a ma l va: auSoridade policial que o exija; depositando r os cofres da Intendencia Mit/lapa( 150$ de caução.
Os infracteres solTeerão a para de eito dias de
prisão e 30$ do m ilta e, nas ro l acideneias, 30
dias de prisão e 60a ao multa, aiain das que
incorrerem pelo couigo.
Agencia da Prefeitura do District?) de Saut
Antonio, 31 de janeiro de 1891.— O escrivão,
Geraldino da Cos:a Navarro Júnior.

•
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Editaes
De citação dos ltcriciros incei t.ts do lina:'o
Ancon:o Ribeiro da Costa

O Dr. João de Lavor, sub-pretor em exercido da 10 4 preteria, ne.:ta Capital Federal, etc.
Faz saber aos que o presente e l ite' f1e citação de herdeiros incertos com) o prazo de
oito dias virem que por este juizo corre uma
acção olo roducçio do testamento, a requerimento de Faustina Maria da Coneeaão, mãe
e tutora nata da menor Virginia, em cujos
autos proferi o despacho ao teor seguinte:
Publiquem-se editites por espaço do oito dias,
para que na primeira, au liencias l eixas do referido prazo. venham faltar ao; termos da
presente acção todas as que folia tenham
direitos a allegar, sob pena de revelia. Nos
editaes,que serão publicados no Diario Official
e no Jornal do Cominercio, designe-i,e expressamente o dia em que tara I , igar a indicado,
audioncia. Decorrido aquelle prazo d.e oito
dias, certifique o escrivã ) que effutivamente
teve logar, si o tiver, a refeui 'a publicaçio,
juntando um exemplar de cada um '03 ri feridos periodicos aos presentes autos. Rio, 2
de fevereiro do 1833.-0 sob-pretor, Latam.
E na fôrma acima ao inesen ) despacho, ficam
pelo presente edital cita 'os o: herdeiros incu . tos do dito fina o para, s ib pena de se
proceder á revelia, (leites, virem faltar os seus
direitos na audieneia que terá togar no dia
29 de janeiro do corrente mez, ao meio dia,
"nesta preteria, á rua lo Estacio de Si'. n. 40.
E, para que a noticia chegue ao co:thocimento
de todos os herdeiros, man lei passar o presente e mais dons de igual teor, que serão

publicados no Jornal do Commercio, o no gente. Para constar passou-se este e mais
Diario Official e a(11xados na porta desta pre- tres de igual teor, que serão pup/teados por
t )ria e passe-se a respectiva certidão. Dado() 10 vezes durante um niez no Diario Official
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, Ca- e Jornal do Commercio, folhas de circulação
pital Federal da Republica dos Estados Unidos
do Brazil, aos 19 do inez de janeiro de 1891.
E eu, Archias ao Espirito Santo de Menezes,
escrivão, o subeerevi. —O sub-pretor, Joõo de
Lavor.
••••••••n•n••

Tribunal Civil e Criminal

nesta capita!, séde da companhia supplieante,
e taxados na fórma da lei, de cuja affixação
o porteiro dos auditorios lavrará a co.npetente certidão para ser janta aos respeeti vos
autos. Dado e passado nesta Capital Federalaos 24 de janeiro de 1894. E eu, Antonio Lo,
pes Domingues, escrivão, o subscreei.— Ca etono Pinto de Miranda Montenegro.

•)

CAMARA COMMERCIA.L

Dc notil7caçl7o aos accionistas da Companhia
Salinas de Cabo Frio, abaixo descrip:os,
para, ao prazo de vos »tez., que corrcr(i da
publicaç(io deste, satisfazereut as
respectivas entrattas que dúcm, corresponden:es ás suas acçõe s , sob as penas da lei

PARTE COMERCIAL
Camara Syndical

CURSO OPTICIAL DO CA11113I0
O Dr. Caetano Pinto de Miranda Monted vista
90 dlis
Praças
negro, juiz da Camara, Commerc:al do TriO :25/32
9 19/32
bunal Civil e Criminal da Capital r( - eral, etc. Sobre Londrc 8.
Pa riz
1.000
975
Faz sabe aos q :e o presc eito & • tal virem,
1.201
1.235
be"go
que, em virtude de a istrib iça() do presidente
Italie
936
desta Careera, Co arnereial, foi apresentada a
Pai
46?,
Nação do teor seguinte : Illtn. e Exm. Sr.
Nova York
5.2( 0
p. , ide,nte la Camara Conanercial—Diz a
Companhia Salinas de Cato Fraa com sede
CUM() OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICO:3 E
nesta capital, á rua do Ouvelor a. 63, soPABTICULArtEs
brado, que, tendo os aceio listas constantes
da vela, ao junta (docuinento n. 1) deixado
Apolices
(10 saC., ..zor iL entrldas do capital stzbscripto
981000
nos pr • 03 estipulauos, apezar de devida- Apolices geraes de 1:000a, 5 "/„
iiie"te convi 'e ..os por annuncios nos jornaes Ditas toes. de 1: 00(4, 4 vir,.
1:e850U0
(olocument ) e. 2), incorreNdo destoe Inc /o Ea
BUYIÇOS
pe , a de co nnVsa, e havendo a asse.abléa
g,e,: al o cxtr-ordinaria, por ect da directo- Banco da Repulaiee, 1 4 serie_
116t000
ria (docume'itos es. ;3 e 4), ,101 berado p.o- Dito Drpositos e Descontos
170:3000
mover acção judicial, nos termos do art. 4'
do decreto 11 350 de 13 de outub *o de 1893 o
't cru . ; de soberanos
arts. 33 e 34 do decreto te 431 do 4 de Julho
• Vendedor
2.0709
de 1891, regue a V,Ez se digne de distribuir
Sem comprialur.
esta a juiz conivtentv3 que ordeae, ex - vi dos
&eretos citados, a notiacação dos ditos aceioRio de •!:) unira, 3 de fevereiro de Km.—
nistes para, no pra7o de 30 dias, a contar da
syndico.
Casadie da
pre .ienie intiinaç'n) edital, realisarern as eutravas em atra,o, Mb pe laeçame J e
de„juleada a no Baleei.° po: sentença, se.
as acções vel-' i das eia leilão por conta e P,S00
4asi
(103 Bleiilllas a h.) iiSta3, e na falta de comCoTAÇÃO MÉDIA
orador( app c .rae-laes o d i sposto no art. 'al I
l'nr 10 kilos
do decreto n. 431 de 1891 citado. E assim,
pede deferimen o. E. It. J. Capital Federal, Lavado
19 de dezenas° de ll,93.—baaeo Marinho Superior
Notrinaes
da Gama Coelho, dirce o vrebilente. Estola P boa
1
.
Monlegalmente selada. D Ao D.
1' regular
17;1;000
t,eiteare. Rio, 19 do janeiro do 1891. — Sura 1' °raiaria
1C4000
Mafra.Sobro o que proferiu o seguinte despe- 2 , bOn,
elmo: D. A. notifique-ee. Rio, 19 de janeiro 2,, °Minaria
14:'3800
de 1894,— Mmtenvi•co . Distribuição: D. a
Domingues,em 19 de janeiro de 1891.— J,
Cmiceiça .3. A relação a que se refere a petiCambio
ção é do teor seguinte: Companhia Salinas do
Cabo Frio. iUo de Janeiro. Relaeao do- Srs.
O 13-nen fia lteeublica do Brazil recebeu
acelerastes era debito de suas en 'as, da, hoje dos seus banqueiros, es Srs. N. M. Rot113
Companhia Salinas de Cabo Frio: com,..euda- child Som .; o seguinte telegramma:
o , or Trajano Antena) de Moraes, 2 , entraLeietres, 2 de fevereiro ás 1111. 50 m. p. m.
da de 150 aceres a 10 3:0003; Barão
Taxa do Banco da Inglaterra... 2 1/2 01.
de Oiiveira Castro, 2" e 3 . en:.radas (13
Desconta no mercado
2 1/1 "1„
100 ac :ae s a 10 °I.„ 4:W0:000; comirendador
''5/19.
elicquu S/ P riz
taiSs de Paro o Oliveira (actual ViLconde de
70 n/s.
Apo110e,4extt,rna.q de 1879
Faro e Otiveir.,) 2 . o 3' entradas do loa na62
Ditas idem da 1838
ções a 10 Vio, 4:0 , C; total, 11:000.300. CapiDitas idem do 1839
59 "/,.
tal Federal. 11 de dezembro do 1893.—grico
coelho, dl vector presiden te.
Estava legally nte selado. Polo qle são n .atifl,aulos os accionistas acima descriptos, para
scincia do qu dentro do prazo ci e um mez,
que correrá da primeira publicação deste edital, S;0 obri.idvo a satisfaze . á Companhia
317~1p:11. '11kt. rri'eeid
Salinas de G-i.ba Frio as entradas que se
Fi-aco-1.9trazi I ei 1":1
acham devendo, correspondentes ás suas ncFicam á dilbcHição dos Srs a ori,ini.stas. no
QT-„-., visto ião o terem feito por occasião da
respectiva chamada, sob pena de serem as escriptorio o't sta companhia, á rua da Alfanaczgies ven lidas eia publico leilão pelo preço dega n. 57, o balanço e mais documentos
da cotação na ocasião deste, por conta e risco relativos ao armo de 1803, bem como se darão
dos notificados, para pagamento dos seus de- 1 todas as informaes que forem exigidas.
R o de Janeiro, 3 de fevereiro do 1894.—
bites á inesw. c.mpaisha, podendo esta, caso,
imão cat.!.5 ~Kim por adta de com- Dr. J. P. .11cacei• Lima, presidente.
pra(bedies, declaral-as perdidas, tudo nos ternios da petição acima transcripta e lei vi- Imprensa Nacional. Rio de Janeiro —1894.
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