•

ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

CII

la"C'F
REPUBLICA FEDERAL

ORDEM E PROGRESSO

ANNO XXXIII-6 0 DA REPUBLICA—N. 37

ACTO2

KIPER EXECUTIn

O Vice-Presidente da Republicados Estados
Unidos do Brazil, atten d endo ás condições em
que se acham as praças do exercito que tiveram a infaicidado de desertar, apartando-se
das suas bandeiras, resolve, usando da autorisação que lhe confere o art. 48 § 6"da. Constituição, indultar as referidas praças que se
adiam sentenciadas ou por sentenciar pelo
crime do primeira ou segunda deserção, e
bem assim as que, tendo commettido esse
crime, se apresentarem ás respectivas autoridades dentro do prazo de dons mezes, contados da publicação do presente decreto, em
cada uma das comarcas da Republica.
Capital Federal, 5 de fevereiro de 1894, G.'
da Republica.
FLORIA.NO PEIXOTO.

Eibiano Sergio Macedo de Fontoura Costallat
Ministorio da Justiça

áma.~1

e Negocias

Interiores
Directoria da Justia
Por decretos de 5 do corrente :
Foram reformados :
Com 12 vigesimas quintas partes do soldo,
nos termos do art. 49 n. 3 do regulamento
n. 9829 de 31 de dezembro de 1887, a praça
do corpo do bombeiros, Ernesto Surdi], visto
ter sido julgada, em inspecção de sande, incapaz do serviço ;
Com o soldo a que tiver direito, na razão
de urna vigesima quinta parte por anuo, nos
termos do art. 4'J n. 3 do regulamento
n. 9829 de 31 de dezembro de 1887 ao cabo
de esquadra do corpo de bombeiros, José Guilherme da Silva, vist ) ter de serviço 17
annos, oito mezes e 10 dias o ter sido julgado,
em inspecção de sande, incapaz para o
Mesmo.
—Foram nomeados para a guarda nacional
ESTADO DO RIO GRANDE DO NNITE

Comarca da capital

Colmando superior
Tenente-coronel chefe do estado-maior, João
Chrisostomo Gaivão.
ESTADO DO CEARÁ

Conntrca da Granja

32° batalhão de infantaria
Estado-maior—Major-fiscal, Franciseo Feliciano Ximenes.
—Foram reformados :
ESTADO DAS ALAC.ÔAS

Comarca da capital

No mesmo posto, o coronel commandante
Superior Antonio Cardoso Sobral.
ESTADO DO . RIO GRANDE DO NORTE

Comarca da capital

No mos:no posto, o coronel Joaquim t isnacio Pereira;
No posto de tenente-coronel, os majores
Germano Antonio Mach ido e Enéas Leoerac:o
de Moura Soares ;
No posto de major, os capitães Manoel Jo
Nunes Cavalcante e João Carlos Soares Camara.
ESTADO DO CEARÁ

Comarca da Granja

No posto de tenente-coronel, o major Gabriel Benecio da Cunha.
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Ministerio da Marinha

Ministerio da 14 azenda

Por decreto de 30 do janeiro ultimo, foi
Directoria Geral das Rendas Publicas
reformado,a pedi")) capitão de mar e guerra
Dia 10 de janeiro de 1394
José Carlos Palmeira no posto o com o soldo
de contra-almirante e a graduação de viceExpediente do Sr. ministro:
almirante, percebendo mais dezoito quotas da
Ao inspector da Alfandega de Pernambuco:
gratificação addicional, correspondente á patente de capitão de mar e guerra, visto conRemettendo cópia do oficio n. 655 do 22 do
tar mais de quarenta e tres manos de ser- agosto do armo findo, cioque o inspector do
viço..
thesouro estadual communica que dons °Mcios por elle recebidos, um registrado o reLitni.:..terio da Industria, Viação El mettido pela collector ; ft do Granito e outro
p-ila de S. Bento, não contem os valores nelObras Publicas
les declarados ; e determinando que providencie a respeito coei ur,gencia, tomando as
Directeria ereral da Industria
medidas que no caso eouberern, afim de que
Por decreto de 1 do corrente, foi conce lida este ministerio possa responder ao aviso
ao Dr. F. U. Dafert & L. Rivinius, este en- n. 153 do 20 do novembro ultimo, em que o
genheiro e aquelle director do Instituto Agro- Ministerio da industrio, Viação e Obras Punomico do S. Paulo, ambos allemães e resi- blicas sujeitou rio conliechnento do Thesouro
dentes em Campinas, por seus pro ;oradores o assumpto ; devendo tombem informar por
Jules Géraud & Leder», patente de invenção que ainda não foram extinctas taes collectode processos novos no desecca.mento do cará. rias, nos termos da circular n. 49 de 3 de
agosto de 1891;
Communicando:
Que em se são do c)n solho de faz:oelo,
E CAiT IRIAS DE ESTADO
de 11 de dezembro ultimo, thi confirmado
o acto p o lo qual a extineta thesouraria
I):ini , •torio da. Justiça o Negocios do fazonda desse e dado resolveu negar a
Cosa Reis, Cysneiro & Comp, a restituiInteriores
0:0 •ma quantia de 8:893310 ), que paga,.
ram por direito.; de consu:no do alguns maDirdct . )ria da Justia
terble3 o de expediente pelatotalidade dos
mesmos. importados para instalação da
Etrpedientc tle t de fevereiro de 1891
usina Maria das Mercês, do que são proprieTransmittimse ao presidente do Supremo tarios, visto não estarem ()Sem materiais.;
Tribunal Militar, afim de ser julgado em su- comprehendidos na ontem n. 10 de 11 do
perior o ultima instancia. o processo instau- abril do armo possa d o, expedida pela Directorado contra o s,1 lado da brigada polic:al, ria Geral das Remi las Publicas, e não lhes
Manoel da Silva Tavares, por crime de pri- aproveitar a facul lado que a lei n. 3348 do
Illára deserção aggravaala.
20 do outubro do 1887 havia dado ao governo,
—Autorisou-se o tenente-coronel co:nman- desde que. pai )8 art. 10 e 2 do decreto
dante do 3' batalhão de infanta ia da guarda ns. 917 A de 4 de novembro de 1890 ficaram
nacional da comarca da capital do estado de bom determinadas as condições para os deMinas Geraes a conceder guia do mudança spachos com isenção de direitos
ao capitão da 3 1 companhia Augusto MarQue em sessão do conselho de fazenda,
ciano da. Costa Lima o ao tenente-secretario do 4 de dezembro ultimo, foi resolvido não
ignacio de Souza, esto para a comarca . de se tomar conhecimento do recurso interposto
Caldas e aquelle para a do Caratinga, ambas pelo negociante Antonio Duarte Carneiro
daquelle estado.
Violino, da decisão dessa ai fim lega, negandolhe reinvação da, multa de direitas em dobro,
em que incorreu pelo acerescimo de mercatire-.tora do Interior
dorias encontrado nos 13 volumes submettiAdditatneato ao expediente do (li 3 de feve- das a despacho,como contendo semente amosreiro de 1894
tras sem valor, pela nota 1310 n le, 11 de julho
daquelle anno; não só por que a d ecisãO mearMinisterio da Justiça o NnOCiO3 Intedores
cabe na alçada da alfandega e no processo
— Directosia do intorior— secção— Capi- rido
não se verifica nenhuma das Itypotheses que
tal Fel rai, 3 de fevereiro de 1891.
dão lagar ao recurso do revista como pomo))
Dc accordo com o que propuzestes em offi- a resolução d e consulta do extincto conselho
cio de 1 de fevereiro corrente, res dveu o go- de Estado, de 17 de janeiro do le69, deelara
verno:
que o regulamento das alfandeg i s , na byp„...
1', que sejam considerados limpos os por- these vertente, não imp:ie o vecrescimo dos
tos do Poleiem) e Cotaneama Itolia, aos (mons direit)s e a respectiva multa só no caso de
se refere o aviso de 30 de dezembro findo;
má fé. e sim sempre que, por descuido, omis2', que depois de rigorosa visita sanitaria são, ou qualquer outra falta, se der o facto de
sejam recebidos em livro pratica nos da Re- prejudicar-w a renda publica ncas despachos
publica os navios sabidos dos mesmos p n-tos
Pt
a c ditar d? 27 de janeiro Ultimo.
etelAlloidirpector da At fandega dr) Maranhão,
O que vos declaro para os devidos effeitos. que a consulta feita pelo chefe da 1 0 socção
Sande e fraternidade.— Cassino° do Nasci- dessa alfan l ega, transmittida. com o orneio
o. 59, de 27 de novembro ultimo, esta clara o
momo.
Sr. inspector gorai do soai() dos portas.— expressamente resolvi 1a pelo capitulo 9' do
Deu-se conhecimento ao Ministo• io das Rela- titulo 7" da Consolidam°, Os arts . 7. n o 8., do
ções Exteriores o ao da Guerra, e, por tele- decreto n. 7554, de 26 de novembro de 1879.
gramma, aos governos .dtg3jsig ulos e ao mi- dt;otit)eo ri rinioarlirzqtios
110 a s ins poMros organiseni
nistro brazileiro em Roma.
.
atrnea(fto e estaciona.•
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incuto nas docas, pontes e caes, assim como
a respee.tiva . taXa, sob o titulo—Expediente
das capatazias—e essas disposições vigoram
nos arts.418 e 605 da Consolidaçito, com referencia manifesta em todas as leis de orçamento promulgadas pela Republica. Não se
comprehende, portanto, por que motivo tem
deixado de ser oi rservados nessa alfandega
com evidente prejuizo da renda publica.
Convem que inferme qual o motivo dessa
inobservancia da lei e desde quando se dá,
afim de que este ministerio possa verificar
sobre quem deva reeahir a respansabilidade.
—Ao inspeetoa da Alfandega de Santa Catharina—Tendo presente o officio pelo qual o
Sr. inspector da Alfandega do Desterro communieou-mo as providencias que tomou, de
accordo com o administrador da mesa de
reralas de Itnjahy . logo que teve seiencia da
tentativa de desembarque de armamento enviado desta Capital Federal, em julho ultimo,
e canduzida pelo Inger nacional Vieira, armamento do qual pretendiam alguns revoltesos fugitivos do Rio Grande do Sul, auxiliados por um commissario da policia local,
apoderar-se, nio o conseguinlo por causa
das acertadas medidas postas em execução
recommendo ao mesmo Sr. inspector que, de
conformidade com o § 4^ do art. 94 da Censolida ç7o, affeete a questão ao juizo criminal,
como devia ter feito desde logo, que, pelo
mallogro da tentativa, deixou de ter cabimento outro procedimento fiscal.
Requeriotentos despachadus
George Summer & Comp., pedindo rolevação da multa de 829$500 que lhes foi Map Ma por não terem concluido no tempo marcado as obra s e os concertos da lancha Ser,:edello.
Antonio Antsro Alves Monteiro e outros,
pe !indo augmento de vencimentos.— Indeferido.
Dr. José Aushegesillo Rodrigues Lima,
pedindo autorisação para fundar na capital
de Pernambuco o flanco dos Funceionarios
Publieos.— Indeferido.
Luiz Cindido Teixeira, tratando do serviço do registro Torrens.—Sellado o presente
requerimento, proceda-se de accordo com o
parecei' fiscal.
João Alexandre de Silva, guarda da Alfandega do Rio Grande do Sul, pedindo aposentaderia.—Remetta-se a petição á Alfandega
do Rio Grande do Sul, para ser encaminha la,
nos termos da lei,
Francisco Augusto Caetano da Silva, despachante geral da Althardega do Rio de
Janeiro, pedindo isenção do pagamento (I()
imposto de industrias e profissões nos exercidos de 1893 e 1891.—Deferido, sómente
quanto ao exercido do 1892.
Trabalhadores addi•los ás capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro, pedindo que seus
Salarios sejam esuiparadas aos dos trabalhadores effuctivos.—Deferido.
Joseph Becker, pedindo que se man d e receber a quantia de 110 g5, correspondente ao
capital de. 100:000$ com que se constituiu a
Companhia Cordume Petropolitano, de que O
peticionado é director.—Autorise-se o recebimento.
Companhia Docas de Santos, pedindo isenção de direitos para os materiaes que pretende importar no corrente exercicio.—Autoriee-se a isenção. observando as restrieções indicadas na relação que acompanha o
requeriment o.
Leoeadia Rosa, reclamando contra o acta
do inspector da Alfandega de Santos que
prollibiu a firma Rosa & Comp., de que o
peticionaria diz ser representante, entrada
na mesma repartição.—Mantenho o acto do
inspector da Alfandega de Santos.

DIARTO

OPPICTAL

Fevereiro

Ministerio da Guerra
Por portarias de 5 do corrente:
Declarou-se sem effeito a portada, de 6 de
janeiro ultimo, que nomeou o escrevente ‘ie
1" classe da ltiteralencia tia Guerra João Foeio
Rivera para exercer interinamente o legar
de amanuense da secretaria da mesma intendonde., visto não ter acceitado a nomeação;
Foi nornaado o escrevente de l' classe do
Arsenal de Guerra desta capital João Duarte
Nunes, para exercer interinamente o legar de
amanuense da secretaria da Intendencia da
Guerra.

Ministerio da Industria, Viação
Obras Publicas

e

N. 16 — alinisterio da Industrie. Viação e
Obras Publicas—Directoria Geral de Viação2' secção—Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de
1894.
Em solução ao v03:40 officio n. 91 de 29 de
janeiro findo, declaro-vos que approvo o acto
pelo qual transferistes o engenheiro Pedro de
Figueiredo Rocha, de fiscal da Estrada de
Ferro Mogyana (linha de Uberaba a Catalão)
para fisealisar as obras de construeção da de
Araxá a Peçanha e servir do arbitro deeempatador, por parte do governo, nos processos
de desapropriação que forem intentados peia
respectiva companhia, nos termos do art. 5°
do regulamento que baixou com o decreto
n. 1.664 de 27 de outubro de 1855.
Saude e fraternidade. —Joito Felippe Pereira.
—Sr. inspector geral do estradas de ferro.
N. 5—Ministerio da Industrie., Viação e
Obras Publicas—DirectoriL Geral de Viação
secção—Rio de Janeiro, 6 de fevereiro
de 1899.
Sr. ministro dos negocias da fazenda—Para
que o serviço de tornada de contas das companhias do estradas de ferro que gosarn da
garantia de juros da União possa ser fielmente regulado pelas instrucções de 17 de
dezembro de 1892 e de fêrma que em todas
ellas dê-se a execução ao mesmo tempo, conforme determina o art. 2 . , o que aliás tornar-se-ha impossiVel com a continuação da
designação por esse ministerio de um empregado de fazenda accumulando as funções em
mais de uma estrada, rogo-vos digneis de
providenciar no sentido do urna revisão nessas
designações pela relação inclusa, -para que
uma nova medida vossa faça com que cada
junta conte com um empregado de fazenda,
distinctamente, afim de que cessem as reclamações das companhias pela demora das liquidações de suas contas, além da necessidade da regularisação desse importante ramo
do serviço publico.
Sarado e fraternidade.—Joao Felippe Pereira.
Ministerio da Industrie, Viação e Obras
Publicas—N. 15—Directoria Geral de Viação
—2 secção—Rio de Janeiro, Ode fevereiro do
1894.
Declaro-vos, para os devidos effeitos, que,
de accordo com a informação que prestastes
por officio n. 28 de 9 de janeiro findo, tenho
indeferido o pedido feito pela Companhia Estrada de Ferro Conde d'Eu, para augmentar o
quadro do pessoal da contadoria da mesma
estrada, visto essa companhia não ter ainda
entrado no regimen creado pelas instrueções
de 17 de dezembro de 1892.
Saude e fraternidade.—João Felippe Pereira.
— Sr. inspector-geral de estradas de de ferro.

(1894)

orçamentos das respectivas despezas ,não sendo
excedidos os prazos fixados nos ditos regulamentos.
—Ao ministro brazileiro em Pariz aceusouse e agradeceu-se o recebimento de seu volume
Estotistigue des elremins de fer [rançais, anazde
1891.
—Communicou-se ao inspector geral de estradas de ferro que, de aceordo com as informações pelo mesmo prestadas, foi autorisado
o pagamento á Empreza Industrial e Construtora do Rio Grande do Sul da quantia de
1:1: 196$893, juros garantidos á estrada de
ferro do Pelotas ás cobaias de S. Lourenço,
relativos ao 1- semestre do anno findo.
- Remetteu-se ao Tribunal de Contas uma
nova relação nominal dos 20 unieos engenheiros fiscaes de 2s classe que devem ser
comprehendidos na destribuição do credito ao
pagamento dos respectivos vencimentos no
exercido de 1893.
— Foi designado o engenheiro Joaquim
Francisco Leal para arbitro que, por parte
do governo, deve servir como desempatador
nos processos de desapropriação que se fizerein
precisos Para a eonstrueção da estrada de
ferro de S. Francisco Xavier ao Commercio.
—Accusou-se e agradeceu-se ao atinisterio
tias Relações Exteriores a offerta do 2° volume
do relatorio da 4 1 secção realisada pela commissão internacional doTCongreseo de Caminhos de Ferro em S. Petersburgo, nos mezes
de agosto e setembro de 1892.
•n•n•••••nn•••••••

floral das Obras Publicas
Expediente do dia 5 de fevereiro de 1894
Ao inspector da 6' districto dos portos maritimo:s, declarando que, já tendo sido, pelo
Ministerio da Marinha, autorisada a capitania do porto do Rio Grande do Sul a receber
todo o material do serviço do balisamento do
parto, continuando na manutenção do respectivo pessoal, conforme ficou resolvido pela
lei n. 126 B, de 21 de novembro de 189-2, deve
aquella, inspectoria apresentar a conta dos
trabalhos feitos e do material empregado no
dito serviço, para que se possa effectuar a
competente indemnisação.
Dia
ReMetteli-so ao Ministerio da Marinha
cópia da informação prestada pelo directorgeral doa telegraphos, relativamente á demora havida na entrega de um telegramma
expedido pelo mesmo ministerio ao contraalmirante João Colidido Brazil. em Petropolis.
— Autorieou-se o director-geral de estatistica a providenciar no sentido de serem
pagos integralmente os vencimentos do amanuense daquella repartição Exuperio da
Costa, emquanto estiver em serviço de guerra no forte do Castello, e bem assim os vencimentos a que tem direito desde o dia enr
que foi desligado do batalhão Benjamin Constant.
Reg uerimentos despadtados
Dia 8 de fevereiro do 5S54

Jean Ereole Pellegrini, Silvanus Philippe
Thompson, Constantini Alevender Hege, e
Cano Poma, pedind o privilegies de invenção.
—Compareçam na Directoria Geral da Industrie para receberem guia de pagamento de
selcloo.m
panhia Estra d a de Ferro Alto Tc:scantine., Compareça na Directoria Geral de
Viação para receber guia para pagamento de
direitos do decreto que approva os estudos da
Estrada de Ferro de Catalão a Palmas,de que
é ceesionada.
João Pereira Vianna, telegraphista de 2'
classe da Repartição Geral tios Tele,gra.phos,
Directoria Geral de Viação
pedindo tres mezes de licença, com vencimentos, para tratar de sua saude.—Este miExpediente de 5 de fevereiro de 1893
nisterio aguarda a parecer da junta militar,
Ministerio da Marinha
Expediu-se aviso-circular ao; engen heiros- de sande, a cuja inspecção providenciou-se,
ser aubmettido o supplicante, por aviso
Foram concedidos, em vista de parecer da directores das estradas de forro costeadas para
de 22
setembro ultimo.
junta mediea,tresmezes de licença,com soldo, pela União, recomrnendando-se a mais stricta
Lindolpho Formiga,telegra.phista de 3" classe
na farma da lei, ao cirurgião de 4' classe Dr. o'serva.ncia das dis owiçõee dos regulamentos
Albino Moreira da Costa Lima, para tratar de das mesmas esti'adas' d'e ferro, na parte que da Repartição Geral dos Tele eraphos pese refere á aptekntação dos relatorios e dos dindo prorogaçao da licença em cujo goso se
sua saude,onde lhe convier.
acha.—Indeferido.
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INTERENCIA MUNICIPAL
Prefeitura do Diestricto
Federal

MARIO

Et.

sEcçXo
Dia 6 do fivereiro de 1,9S

Antonio Pereira Valente, Carvalho Sc Comp.,
Domingos Bruno, Domingos Princepe, Francisco Joaquim da Silva Christos, Francisco
Edelmias Borges, Faria & Moreira, Joaquim
Pinto, João Guines do Menezes, José Sambroti,
Manoel Mareolino .& Comp., Manoel José RaNilo, Manoel Joaquim do Queiroz, Manoel
Guarridd Caminha, Marcellino da Fonseca e
Sociedade Anonyma Padaria Luso-Brazileira
(2).-Deferidos.
Machado Miranda & Comp., Manoel Antonio Ribeiro, Silva & Fernandes e Sylvestre
Pinto Teixeira.-Deferidos, pagan d o a multa.
Climano Antonio Serrano, José de Souza,
José Gomes de Aguiar sobrinho, José Vietorino de Barros, José Antonio do Couto,
João Francisco Cruz, Jesus Pracede (2), João
Antonio Teixeira e Manoel Furtado de Mendonça.-Deferidos, devolvam-se aos agentes.
Alypio dos Santos, Freitas Lima Leite &
Comp., José Manoel Luiz de Moraes e Silva
Porto & Comp.-Deferidos, provando o pagamehto da multa.
Bento & Miranda e Viveiros & Fernandes.
-Deferidos, provando o pagamento da licença de 1892.
Delphim cçc Ribeiro.- Deferido, tendo-se
em vista a informação do agente.
Felippa Telles.- Deferido, pagando a licença de 1893 e a multa.
Carmine & A ir g us - Deferi d o, pagando
a multa e provando o pagamento da licença
de 1892.
Antonio Castrioto.- Deferido, provando o
pagamento da licença de 1892 e tendo em
vista o que recoaunenda o commissario de
hygiene.
Directoria de Obras e viação
P SECÇÃO
Requerimentos despachados
Dia 5 do fevereiro de 1801

Caroso o Saboia,-Indeferido.
D. Rita de Barros Ramalho Ortigã,o.-Deferido, nos termos da informação.
José Teixeira da Nobrega Sobrinho.-Deferido.
Seraphim Antonio da Rocha, pedindo rale.viação de multa e suspensão de embargo de
um predio que está construindo á rua Taquaty, em Cascadura..-Indeferido.
Dia 6
José Cordeiro Lopes, pedindo armação de
terreno de sua propriedade á rua Elvira, freguezia do Inhaáma.-Indique com clareza a
posição do terreno.

RENDAS PUBLICAS
P

AL/ ANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Rendimento do dia 1 a 5 de
fevereiro de 1894.... .....
Idem do dia 6 (até ás 3

Es'.ações, 9 a:
Ri Cirando - Não reiu c iram
De-tarro - Na",.] vem n communis ,ão.
Therm. abrigado :
34:134921
Maxima
36.5
176:005$152 Minima
22,2
Evapora.;ão á som' ra 1%1.
No dia 29 do janeiro

ama rin RENDAS DO ESTAM) DO RIO DE JANEIRO

NA CAPITAL FEDERAI.

Rendimento do dia 6 de fevereiro de 1894
Idem do dia 1 a 6

Secretaria Geral
Requerimentos despachados

F2v3rel.;) (18' 1 1) 4/ I

Ia"

NOTICIÁRIO

floras

Brorn. a do To .npora• Toado Hum idade
rolottva
do vapor
tora

61
9 a...
753,45
19,09
29,0
19,96
1/2 d.
753,40
30,2
5')
751,23
19,81
3 p...
31,0
Estações, 9 a:
Labora torio Nacional de
Rio Grande- Não veiu emmunicação.
Analycies- Neste la.boratorio efectuaDesterro- Não vem u communicação. •
rtam-se, durante o mez do janeiro proximo
Therm. abrigado:
findo 14 analyses, sendo do manteiga 2, licor
......
33,5
1, productos 6in-ricos 2, mataria corante de
anilina 1, produeto mineral 1, caramelo 1, Mini ma.
Evaporação á sombra -1 11 ,l .
oleo mineral I o medicamentos 5.
A renda do laboratorio no referido inez foi
Abastecimento do agua- Exde 144.000.
tr,teto l ios boletins (cios f ? os engenheiros dos
Estatistica taanitarIa - Refe- districtos da laspeo,ão Geral das Obras Purindo-se ao estado sanitario desta cidade du- blicas relativo ao abastecimento de agua:
No lia 30:
rante a 1 3. quinzena de janeiro, assim se
67.219.000
exprime a Revista Quizena/ de Estatistica De- Tingua e Commercio
13 062.000
Maracanã e affluentes
mograpko Sanitario
6.180.000
Poioraram de modo sensivel as con lições Macacos e Cabeça
3.912.000
Carioca e morro do Inglez
sanitarias da cidade do Rio de Janeiro
8.188.000
tendo subido a média diaria da mortandade Andarahy e Tres Rios
geral a 45.20, de 36.87 na quizena, passada. Além das outras derivaçõesantes
do Pedregulho, o reser vatorio
Avultam neste boletim os obitos de febre
de S. Christovão recebeu.— . 3.048.000
arnarella e do malaria : 91 e 103, para 30 e
571 .00)
Morro da Viuva
55 na quinzena anterior.
No dia 31:
Em relação á febre amarella, nota-se que
67.219.000
o numero de obitos occorridoS em domicilio Tingua e Commercio
13.039.000
Maracanã e affiuentes
foi bastante consideravel.
6.135.000
Nesta época em que, entre nós, a epidemia Macacos e Cabeça
3.731.000
costuma iniciar-se, 6 pratica contraria á hygi- Carioca e morro do Inglez
8.329.000
ene serem tratados em domicilio e hospitaes Andarahy e Ti-es Rios
gemes enfermos aeommettidos de molestia Além das outras derivações antes
do Pedregulho, o roservatorio
que exige o isolamento.
3.648.04)0
de S. Cliristovão recebeu
Em relação ás outras molestias zymoticas,
586.000
foi este o movimento da mortandade nesta Morro da Vitiva..
No (lia 1 de fevereiro:
quizena, em confronto com a precedente
07.219.000
tuberculose, 06:102 ; variola, 4:1 ; saram- Tinguá e Comarca) .
13.032.00:)
pão, 2:0 ; beriberi, 2:2 ; febre typhoide, 2:1, alaracanã e afiluentes
0.32.1.000
Macacoa e Cabeça
e dysenteria., 5:5.
4 388.009
Os coerneiente dc inoTtolWatle e natalidade Carioca o morro do Inglez
10.621 .000
sofreram as seguintes modificações, compa- Andarally e Tres Rios
rados aos do boletim transado : o primeiro Além das outras derivações antes
do Pe . tregulho, o reservaterio
subiu de 22.80 para 27.48 e o segundo de
de S. Christovão recebeu
3.018 000
21.72 para 22.01.
614 . 000
Morro da Viuva

Pagadoria do Thesouro -

Pagam-se hoje as folhas do pensões e pensões
provisorias e operarios da Casa da Moeda.

Matadouro de Santa It',vo,r.-

Concorreram hontefo is mata,uça os segai nT.e..
Marchantes, que abateram:
150 rezes
Hilario Garcia & Comp
135
Pimenta Lemos & Comp.
33
Manoel Cruz
10
Horacio José de Lemos
9
Francisco C,ardwo Machado
7
Carlos Pimenta & Comp
2
Manoel Cardou) Machado
-346 rezes
Total da matança
Abateram-se maia:
22 carneiros
Luiz Camuyrano
99
Antonio Pereira dos Santos
Custodio Barros Silva
9
porcos
1
•
Antonio Corréa Avila
Peso total verificado
62.975 kilos
O preço da carne de vacca, em S. Diog)
será de 800 réis o kilo; dado Cai neiro, 1$300
e da de porco, 4350.
O preço nos açougues, de accordo com o
termo de obrigação tomada pelos retal histas
com a administração municipal, será de 900
réis o kilo.

Ca?ga tIaMisricorala

-O zi civil:Gen ro do tospital da Santa COMI da

V.)sorhurdia, doo honpicic:s de Nes,.."ruiora
4a :ilude, fie 8. .toa.n Rapti.s + 41., de rqrs,A Se-.
nhorà fh7n &., eorro o r!( Na
os- Seu'::,-krz, das
Dores, A:u .Ca?eadorrt, foi, no dia 2 do corrente, e Reguzufr:
R*.
r.,•.
665 825 1.4140
EXIRtIaM
50
24
16
Entraram
21
19
5
Solaram
4
4
Falleceram
672 8-10 1.512
Existem
O movimento da sala do banco e ries cmsultoeios publico,: foi, no muno dia, de 349
conaultantes, para os quaos se aviaram 432
receitas.
Fizeram-se sete extracções do dentes.
No dia 3:
Na .

672 840 1.512
Existiam
932:514959
3:3
69
36
Entraram
38
(11
99
Sahirain
253 : 264440
I
5
Falleeeram
O
666 810 1.476
Existem
O rtoviraento da sala do b.i.nco e cies coo1.185:813.$399
publicos foi, no me:.nao dia, de 216
Em igual periodo do 1893... 1.792:214527
Repartição Central Illeteo- sultorios
oonsultantes, para as quaes se aviaram 237
rologlea- Resumo meteorologia) da Es- receitas.
RECEBEDORIA
tação do Morro de Santo Antonio :
Fizeram-se 1 extracção do dentes o 3
Rendimen t o do dia 1 a 5 de
No dia 27 de janeiro de 1894:
obturações.
fevereiro de 1891
150:260t602 Ilorao Cuoruero Te oro- Tensão lItuoidt do
°bit uario -Sepultaram-se no dia 4 do
Idem do dia 6
......
36:054225
ratam do vapor
a 00
relativa
corrente as seguintes pessoas, fallccidas de:
754,70 • 27
19,09
64
a...
Ae,cesso pernicioso-o portug,uez Pedro dos
., 0
18631 l827 9
751,08
38
vi3O • • 16,75
1/2 d.
Santos Andrade, 42 annos, solteiro, residento
gra igual periodo de 2893..
283:975/157 3p....
32,4
•Iii,31
753,01
43
e falle,cEo á rua do Barão do Pilar n. 3; O ia-
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aTaez João Brightmore, 56 atines, casado residente e falecido á rua de Saatto Christo n. 213.
Total, 2.
Cancer no la.bio suporior — o brazileiro Daniel Urbano Danaasceno Rosado, 59 annos,
casado, residente e falleeido á rua do Engenho de Dentro n. 62.
Cachexia. — o brazitairo Manael Ignacio da
Silva, 35 annos, solteiro, residente e falleeido a. rua do Mundo Novo n. 1.
Catarrho sufrocante—a brazileira
filha de Paula M iria da Conceição, 18 mezes,
residente e fallecida á rua do General Cadwell te 119.
Diarrhéa — o fluminense Antonio, filho do
Antanio Pereira, 9 ineaes, residente e falterido á rua Vidal de Negreiros n. 52.
Entero-colite—os fluminenses Antonio, filho
de Antonio Ignacio Macedo, 9 mezes, residente
e fallecido á rua dc S. Christovão n. 118 e o
portuguez Antonio da Silva Bastos, 60 aflitos,
solteiro, residente no morro da Providencia
n. 28 e falecido na Santa Casa. Total. 2.
Febre amarella.—a Iltuninense Izabel, filha
do Jayine Justo, 18 ri-tezes, residente e falteeida á rua da D. Manoel n. 16 ; Antonio
Corrêa David. 25 annoa, residente a rua Genodal Camara. na 138 e verificado o obito no
Necroterio ; os portugueses Ma,gdalena dos
Santos, 28 atines, solteira, residente e iallecida á rua do Lavradio n. 142 : Adriano Aug usto Soares Vieira, 19 annos, residente e
fallecido á rua do Riachuelo n. 153 ; Narciso,
10 annos, residente e fifieciao á rua Frei Caneca a. 103.
Gaspar Rodrigo, 40 anins, casado, residente
o fallecido á travessa do Oliveira n. 11;
Francisco Silva Guimarães, 23 annos, solteiro,
residento e fallecido á rua do Senado n. ;
João Francisao Jacomo, 28 annoa, casado, residente e fallecido it rua Larga de S, Joaquim
n. 136; Anua Monteiro de Queiroz Lobo, 27
anima, cag ada, resiliente e fallecida á rua Frei
Caneca n. 306; Augusto Teixeira, 23 annos,
Solteiro, residentee fallecido á rua do General
Camara 359 ; Manoel de Mattos Soaras, 13
annos, soiteiro, residente e fallecido á rua do
Lavradio n. 18; Antonio Pereira de Oliveira,
annos, solteiro, residente á rua da Candelaria ; João Marques, 34 ;Irmos, casado, residente á travessa do Commercio n. 3 ; Elvira
Passos Ferreira, 30 annos, casada, residente á
rua Visconde de Sapueally n. 225 ; Antonio
Carneiro, 23 annos, solteiro, residente á rua
da Prainha n. 18 ; Francisco da Costa Passos,
37 annos, camtdo, residente o falleeido
rua da Assembléa n. 9.1 ; Antonio \Tascou.cellos, 23 annos, residente e falecido á rua
Frei Caneca n. 22 ; os liespanhoes Rogerio
Bla.nco, 21 aaincia, solteiro, residente á rua do
Visconde do Rio Branco n. 11; Domingos da
Costa, 23 atines, casado, residente á rua da
Conceição n. 26; Manoel Rolrigues, 19 annos,
solteiro, residente á rua da Candelaria n. 50;
Maria Rodrigues, 21 annos, solteira, residente
á rua do Dr. Joaquim Silva n. 45; José 13aqueiro Bernardo, 20 annos, solteiro, residente
no becco de Bragança it. 1 e fallecidos no hospital de S. Sebastião; Manoel Poso y Monsen.
49 atines, casado, residente it

rua

dl') Areal

n. 11; Antonio Folgar, 36 a,nnos, casado, residente e fallecido á rua do Príncipe n. 31
Francisco Villa, 21 annos, solteiro, residente
e fallecido á rua do Castello n. 24; Julia Medei de Tutino; 19 annos, casada, residente

o falleeida á rua da Ajuda ii. 79; os pr.
tu ocr uezes João Pereira Valente, 24 armeis,

solteiro, relidente o fallecido á rua da Prainha n. 10; André Avalino, 10 annos, residente e fallecido á rua do 1lospicio n. 239;
oitaliano Gittei Casar, 36 annos, solteiro,
residente á rua do Lavradio n. 24; e inglez Charles Leney, 27 annos, solteiro,
residente no navio inglez aGellivad»; o franeez Manoel Leon, 31 annos, solteiro, residente
á rua do General Camara n. 53 e lallecido no
Itospieio de S. Sebastião. Total.
Febre perniciosa — o portuguez Antonio
Martins Abreu, 43 annos, viuvo residente e
fallecido á rua do Resende n, 118.
Febre remittente biliosa—o portuguez Antonio Lopes do Freitas, 23 anuos, solteiro,
fallecido no llospicio da Sande.

.

Febre typhoide—o italiano Giuseppe Marino, 62 annos; casado, residente e fallecido
á rua do General Cadvell n. 184.
Ferimento penetrante do coração por arma
de fogo—o africano Adão José dos Santos, 80
annos, residente é. rua do Retiro Saudoso n.
31 e fallecido no Cites dos Mineiros; sendo
verificado o obito no Necroterio.
Insufficiencia aortica—um homem do ciar
preta, fallecido na Santa Casa para orada entrou moribunlo.
Lesão carliaca—o brazileiro Lourenço Corréa, da Silva, 45 annos, soltairo, residente e
fallecido á rua da Gloria n. 86; Justino Figueredo, 35 annos, casado, residente e fallecalo á rua da Itnparatriz n. 38; José Vivas,
annos, viuvo, falecido na Santa Casa.
Total, 3.
Meningite—os fluminenses Sebastião, filho
de Sebastião Marques Gaspar, 7 mezes, residente e fallecido a rua de S. Pedro n. 252;
Tertuliano, filho de Joaquina Maria da Conceição, 9 mezes, residente e fallecido á rua
do Cattete n. 28. Total, 2.
Pneumonia—o portuguez João Nunes Lourenço, 20 annos, solteiro, residente e faltecalo á rua Lopes de Souza n. 11.
Syphilis liereditaria,—a brazileira Margarida, exposta n. 41.864, 11 dias, residente e
fallccida. na Caso dos Expostos.
Tuberculose pulmonar — os portuguezes
Francisco Moreira, 49 annos, casado, residente á rua Malvino Reis n, 119 A e falleciao
no hospital de S. João de Deus; Maria da Conceição Vieira, 26annos, casada residente e
fallecida á rua do Visconde do Abaeta n. 18;
Maria Rosa da*Costa, 43 annoa, viuvo.. residente á rua do Senado n. 201 é fenecida na
Santa Casa, Total, 3.
Typho malarica.—o fluminense Ariosto, filho do tenenta-coronel Dr. Gregorio naumaturgo de Azevedo, 3 annos o 3 inezes, residente e fillecido á rua da Luz n. 42.
Typho icteroide—a portugueza Maria da
Concea.ão, 24 annos, casada, residente e fallecida á, rua do Visconde do Saptically n. 225;
o italiano Francisco Garotado, 18 armes, saltoiro, residente e fallecido á ladeira do Barroso n. 117; u liespanhat Angelo Jorge, 21
zunias, solteiro, residente e fallecido á rua do
Sant'Anna n. 118. Total, 3.
Accesso pernicioso—. a portugueza Maria
Teixeira, 35 anilo:3, casada, residente e fenecida á rua da Alfandega ta 210.
Aneurisma da aorta— o portuguz Gualierme Soares da Silva, 3a untos, solteiro, residente á rua do Frei Caneca n. 2.3 e falL-
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EDITAES E' AVISOS
Gyettnasio Nacional
De ordem do Sr. director, communie a aos Srs. •
paes, tutores e mais interessados, que, do dia
1 a 11 de fevereiro proximo, estará aberta na
secretaria deste externato a inseripçzto para os
exames de admissão a qualquer anuo do curso.
Os requerimentos devem ser instruidos com
os documentos exigidos no art. 11, tit. 11,
Cipitata 1^ do regulamento que baixou com
o decreto n. 1652 do 15 dejaneiro do corrente
atino Externato do Gymnasio Nacional, 31 de janeiro de 1891.-0 secretario, Antonio Joaquint
('
Rodrigues Junior.
Instituto rtenjaznin Constant
FORNECIMENTO DE CARNE VERDE , CALÇADO,
ROUPA E FAZENDAS

De ordem do Sr. Dr. director faço publico
que na secretaria deste instituto se acceitam
propostas, em cartas fechadas, de hoje até ao
dia 15 do corrente, ás II horas da manhã, em
que serão abertas em presença dos interessados, para o fornecimento de diversos artigos para o semestre de janeiro a junho do
anno corrente, a saber:

Carne fresca de vacca e de carneiro, preço
por kilo.
Botinas e sapatos de diversas qualidades
para meninos, meninas, homens e senhoras,
e concerto de calçado, preço por par.
Blusas e calças de brim pardo e de panno
azul, com Miau iamarellos, para homens e
meninos, preço por peça.
Bonets de patino azul com galão amarello,
cain as alicates I. B. C., preço por cada um.
Camisas de morim com peito, punhos e collarinhos do linho e de algodão, para homens e
meninos, camisas de dormir para adunes o
crianças, preço per duzia.
Morim, chita, algodãosinho, etc., para vestuario das alumieis e fazandas para roupa de
cama e de mesa, preço por metro.
Serão apuradas sarnenta as propostas que
estiverem completas, em duplicata e com os
preços de cada artigo por extenso e em algarismo.
Os proponentes deverão achar - se presentes
eido no hospital de S. João de Deus.
ou fazer-se representar por pessoas competenBronelio-pneumonia— a portuguesa Ange- temente autorizadas as quaes exhibirão o relica, filha de José da Costa Brito, 22 atines, cibo do imposto pago no Thesouro Federal.
residente á rua do Itiaclittelo n. 16.
Capital Federal, 3 de fevereiro de 1894.—
Cachexia paludosa— a portuguesa Emitia
escripturario archiGonçalves Bastos, 40 amos, viuva, residente Salvador Joaquia Pircs,
(.
á rua de Santa Luzia ri. 76 e faltei:ida na vista .
Santa Casa.
Entero-colite— os brasileiros Laura, filha
Secretaria da Policia
de Manoel Gonçalves da Silva, 3 mezes e 17
dias, residente e fallecida á rua dos VolunPe ordem do Sr. coronel chefe do policia,
tarios da Patria n. 142, Narcisa Machado de
Oliveira,57 annos, solteiro, falleeido no hos- faço publico . que esta repartição precisa comprar para o serviço da Casa de Detenção
pital dos Alienados. Total, 2.
Febre itinarella— o portuguez Antonio da 1.030 jogos de marmitas, 1.000 canecas peFonte, 3) annos, casado, residente á praia quenas, 400 dita grandes e 400 pratos, tudo
do agathe.
Formosa n. 16 e fallecido na Santa Casa.
Febre remittento biliosa—o portuguez José
As pessoas que quizerem encarregar-se
Gomes ilo Amaral, 20 annos, solteiro, resi- desse fornecimento devem apresentar no dia
dente e fallecido á rua do Ouvidor n. 73.
15 do corrente, ás 11 horas da manhã, nesta
Gangrena do pé— o africano Francisco An- repartição, as suas propostas, echadas, exhitonio, 60 annos, viuvo, residente á rua Oli- bindo até á vespe.ra, daquele dia documenveira Fausto n. 21 e fallecido no hospital de tos que provem
S. João Baptista.
1^, pagamento do imposto da casa commerFetos, nm filho de Brazilina Pereira Lemos, ciai respectiva, relativo ao ultimo semesresidente á travessa do Carneiro n. 24; outro
do sexo feminino filho de João Baptista Mar- tre vencido
2", contracto mercantil, por meio de certins, residente á Praça de D. Antonia, n. 15;
outro do mesmo sexo, filho de Aurelio Gomes tidão extralii la dos livros de registro da
Ribeiro, residente á rua da Balla Vista n. 15; Junta Commercial, quando se tratar de firma
outro do sexo masculino, filho do Elvira Pas- social
sos Ferreira, fallecido no hospital do São Se3a procuração, quando o proponente ao
bastião. Total, 4.
fizer representar por terceira pessoa.
As propostas serão abertas a vista dos proa
No numaro da3iTaseptilta,dos estão incluidos 21 indignes, cujos enterros foram gra- ponentes ou de seus procuradores, e devem
ser em duplicata, ocriptas comi tiêta preta
tuitos.
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sem rasura, entrelinhas ou entendas ; assiAtenazem n. 3-Marca L-M-F1': 1 caixa
nadas, selladas e datadas do dia da apresen- com falta. Manifesto em traducção.
tação ; ter o preço da unidade por extenso e
Marca MG A: 8 barris, vazando.
eia algarismo ; o conter a declaração de suMarca NIFO: 1 barril, idem. 1 lem.
jeitarem-se os proponentes ás condições que
Marca ML: 2 barris, idem. Idem.
no contracto se estipularem, bem como á
Marca NILS: 4 caixas as. 1, 3, 6 e 7, com
multa de 100$ a 200s para o caso de não faltas, idem. Idem.
comparecerem a assignar o contracto dentro
Marca MV: 3 ditas, idem. Idem.
do prazo do chatna.,:nento publicado no Diario
Lettreiro- Vinho verde do Amaranto: 1
barril, vasio, idem. Idem.
A mesma marca: 9 caixas, com faltas,
Secretaria da Policia do District° Federal,
3 de fevereiro de 1891.-0 secretario, Manoel idem. liem.
Trapiche Dias da Cruz- Lettreiro Vinho
Josd de Souza.
(•
verde do Ainarante: 1 barril vasio, piem.
Idem.
Marca BL: 16 barris vazando, Hem, Idem.
Alifoodegn do Itio do ...111ontsiro
Marca PLL: 7 ditos, idem. Idem.
Marca AP-A: 4 ditas, ideia. Idem.
Edital
Marca P: O ditos, i d em. Idem.
Lettreiro Quinto do Lareito, idem. Item.
Pela inspectoria desta alfandega se faz puMarca SC: 3 ditos, idem. Idem.
blico, para conhecimento dos interessados, que
Marca VPC: 4 ditos, idem. Idem.
foram descarregados para esta repa,rtição os
Lettreiro Fonseca- 8 ditos, idem. Ideia.
volumes abaixo mencionados com signaes do
Ammesma marca: 4 calvas, com faltas,
avarias e faltas; devendo seus donos ou consignatarios apresentar-se para providenciar Ide.
Vapor inglez
a respeito.
ArITIMMT1 dás amostras- Lettreiro Herm
Vapor inglez Olbres.
Stablz: 1 pacote, sem numero, roto e avariaTrapiche Dias da Cruz - Marca SCIIK: 2 do. Manifesto em traducção.
Lettreiro Jornal do Cout .ne,-cio: 1 dito,
caixas ns. 1.228 e 1.229, com falta. Maniidem. Idem.
festo em traducção.
Lettreiro - 13orlido Moniz: 1 caixa, reMarca Fl&C: 1 dita n. 463, idem. Idem.
pregada, idem. Idem.
Marca LCF: 1 dita n. 1.720, 11cm. Idem.
Lettreiro S. It. Scott: 3 ditas, ident. Idem.
Marca MN&CR: 1 dita n. 3.661, idem.
Lettreiro D. Barbasa; 1 dita, idem. Idem.
Idem.
Lettreiro- Siqueira Scott: 3 ditas,- idem.
Marca N: 7 ditas ns. 86, 81, 76, 88. 82, 78 Idem,
e 80. Mein. Idem.
Marca BUI: 1 dita, idem. Idem.
Marca PCCIC : 2 ditas ns. 8.074 e 8.071,
Lettreiro Ka.r Krische: 1 dita, Mem.
idem. Idem.
Idem.
Marca PC&C : 1 dita n. 461 idem. Ideia.
Lettreiro Dr. J. M. Fordhan: 2 ditas, idem.
Marca SNIC: 1 dita n. 2.093, Idem. Wein. Idem.
Marca WJR: 1 dila it. 103, idem. Idem.
Lettreire- .trens Irmãos & Comp.: 1 dita,
Marca JF&C: 2 ditas, com l indicies do falta, idem. liem.
idem. Idem.
Lettreiro - Maumann Alp. & Comp.: 1
Marca L: 2 ditas, idem. Mem.
pacote, idem. Idem.
Marca PE : 1 dita, ideia. liem.
Vapor inglez
Marca AS&C: 2 ditos lis. 2.1 .19 e 1.811,
Trapiche Gambóa.-Nlarca EOA : 1 caixa,
n. 613, ema falta. Manifesto em traducção.
com falta. Mem.
Marca Til : 2 ditas, sem numero, idem.
Marca MN&C: 2 ditas [is. 3.730 o 3.712,
Idem.
idem. Mem.
A mesma marca: 3 ditas, idem. idem. Idem.
A mesma marca : 2 ditas tis. 3.831 e 3.827
A mesma marca : 8 ditas, idem, Nom. Mem.
idem. Idem.
A mesma marca : 1 barrica, idem, idem.
Marca DMM : 1 dita, idein. Idem.
[dam.
Marca sMC: 1 dita ti. 141, idem. Idem.
A mesma marca : 1 dita, idem, idem.
Marca WJIL : 1 dita mi. IA, idem. Idem.
Idem.
Vapor inglez Buffan
Marca P&I : 1 caixa, vazia, idem. Idem.
A mesma marca : 4 ditas, idem, repreTrapiche D. da Cruz-Marca ARS: 1 barril
,gadas. Idem.
vazio com falta. Manifesto em tradttcção.
Marca -2- : 30 ditas, idem, idem. Idem.
A mesma marca: 1 dit) com falta idem.
Marca AGC : 1 dita, n. 608, pezando 88
Idem.
Lottreiro Ainarante: 2 ditos vazios idem. Mios. Idem.
Marca APC-11C11 : 1 dita, n. 536, com falta.
O mesmo: 4 ditos com falta idem.
Idem.
Marca ASC,': 1 dito vazio idem.
Marca DG : 1 dita, n. 124, idem. Ideia.
A mesma inarça: 9 ditos com falta idem.
Marca CC&C: 1 dita, som numero, idem.
Marca A1C: 1 dito idem. Idem.
Idem.
Marca AJR: 7 caixas idem. Idem.
Marca JNIP : I dita, n. 153, pezando 130
Marca Ale: 1 dita idem. Idem.
kilos.. Idem.
Marca AJM: 3 ditas idem. Idem.
Marca G.I : 1 dita, n. 783, com falta. Idem.
Marca CPC: 2 barris vasando idem.
Marca PC&---11 : 1 dita, idem. Idem.
A mesma marca 1 dito idem. Idem.
Marca AG&C: 1 dita n. 604, repregada.
Marca FPA: 6 ditos idein. Idem.
Marca FA-Alegria: 1 caixa avariada idem. Idem.
Marca AL&&C: 3 ditas ns. 1511, 1542,
Letreiro Fonseca.: tres barris, vazando,
15d3, idem. idem.
idem. Idem.
Marca E&G : 1 dita n. 8193 idem.blem•
A mesma marca: 1 dito vasio, idem. hiena.
Marca A: 1 dita n. 932, idem. Idem.
Marca GJ: 3 ditos vazando, idem. Idem.
Marca TLEC: 2 dita ns. 3270 e 3374, com
Marca JSL-S: 13 ditos, iem
.
Idem.
falta. Idem.
A mesma marca: 7 ditos, idem. Idem.
Marca TMR&C: I dita n. 1228, idem.Idem.
Marca JACI: 2 ditos, idem. Idem.
Marca MW&C: 1 dita n. 9699, idem. Idem.
Marca JT'C: 2 ditos, liem. Idem.
Marca Botelho : 1 dita n. 204, pesando 191
Marca JEL: 2 ditos, idem. Idem.
kilos. Idem.
Marca JAM: 2 ditos, idem. Idem.
Lettreiro
M. da Conceição St Comp. 1
Marca J: 6 ditos, idem. Idem.
dita, com falta. Jdem.
Marca JAR : 7 caixas com falta, idem.
Marca AL&C: 3 ditas as. 1544, 1556 e
Idem.
1547, repregadas. Idem.
Marca JJRO: 1 dita, idem. Idem.
Vapor inglez W. Taylor.
Marca LFCP : 3 barris vazando, idem.
Trapiche Corção
' - Maltes. IIMD: 1 caixa
Idem.
n, 100, com falta.Manifesto-em tradue4o.
Marca LI?: 4 ditos, idem. Idem.
Marca EMB: 1 dita n. 101, idem. Idem.
A Mesma Marca; 1 dito vo.sio, idem. Idem.
Marca 13B0 ; 1 dita a, I, idem. Idem.
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Marca I.PC: 2 dita, idem. Ideia.
Vapor fracez
Trapiche Corção.-M arca. EYA : 3 cartolas, com falta.
Trapiche da Ordem-Marca BD: 1 caixa,
idem. Idem.
Marca CM: 1 dita, idem Idem.
Marca T de O R : 1 dita, repregada. Idem.
Marca &-65-BC: 1 dita, idem. Idem.
Marca M&P: 1 dita, idem. Idem.
Vapor inglez Flaxmann.
Trapi lia Gerção-Marca SG : 1 caixa, vasia. Manifesto em traducção.
A mesma marca: 1 dita, com falta. Idem:
Marca PE-20:1 dita, vasia. Idem.
Ma.ca PE-23: 1 dita, com falta. Idem.
M.LreaES&C: 1 dita, vazia. Idem.
Marca REC: 2 ditas, com falta. Idem.
Alfandega do Rio de Janeiro, 31 de janeiro
de 1894.-0 inspector interino, A. Bossa,
Marin .

^

Da 1 DE FEVEREIRO
Galera americana Robert.
Trapiche Dias da Cruz- Marca AJPB: 4
volumes repregados. Manifesto em traducção.
Marca JPCP: 3 ditos, idem.. Idem.
Marca B&F: 4 ditos, idem. Idem.
Marca JMS: 1 dito, Idem.
Marca MA: 3 ditos, idem. Idem.
Marca LFOM: 2 dites, idem. Idem.
Marca T&C: 4 ditos, idem. Idem.
Marca WRC: 6 ditos, idem. Idem.
Marca PPB: 4 ditos, idem. Idem.
Marca USO: 6 ditos, idem. 'dein.
Marca NV R-Rio: 7 ditos, idem. Idem.
Marca G&C: 5 ditos, idem. Idem.
Marca EMII: 10 ditos, idem. Idem.
Marca JMI3: 5 ditos, idem. Idem.
Marca MM&:: 3 ditos, idem. Idem.
Marca LOS&C: 5 ditos, idem. Idem.
Vapor inglez Leibnitz.
Tropiche Corção Marca 13MC: 1 barril,
vazio. Manifesto em traducçã'o.
Vapor inglez J. Tavlor.
Tradiche Corcilo.- Marca BFC-0B: 15
vottene.s, avaria d as. Manifesto em traducção..
Marca 1150-013: 14 caixas, idem. Idem.
xapoe inglez ragus.
Trapiche da Sande-Marca FE-20: 1 caixa
com falta Manifesto em traducção.
Marca C&C: 1 dita, idem. Idem.
Marca CRM&C: 1 dita. idem. Idem.
Marca GS&C: 1 dita, idem. Idem.
Marca TGI3: 1 dita , hbea. Idem.
Marca R: O ditas, idem. Idem.
Marca T&B : 3 ditas ns.2116, 2118 o 2120,
idem. Idem.
Vapor inglez Patines.
Atanazem n. 1-11asenclever & Comp.:
caixa, repregada. Manifesto em traducção.
Marcia ABSA: 3 ditas as. 1 3 e 4, idem.
Idem.
Lient.treiro A. Veiga Silva: 1 dita, Idem.
Ide
Marca II: 1 dita, idem. Idem.
Vapor francez Ville de Maranhao.
Armazem das amostras-Marca EP: 1 caixa
n. 1, avariada. Manifesto em traducção.
Vapor altearão kipariect.
Trapiche da Saude-Marca AW: 1 caixa
n. 4.552, avariada. Manifesto em traducção.
Marca
B .0: 2 ditas ns. 48 e 50, Menu
Idera
l
Marca CSC: 1 dita n. 536, idem. Idem.
Lettreiro Chaves Faria & Comp.: 1 dita
n. 13.124. idem. Idem.
Marca. MJ: 1 dita n. 284, idem. Idem.
Marca JIIJ: 1 dita n. 3, idem. Idem.
Marca LOS: 1 dita n. 352, idem. Idem.
Marca S: 2 ditas ns, 4.418 e 4.419, idem.

Idem.

Marca JBF: 8 ditas, idem. Idem.
Vapor allemão Paraguassli.
Armazem n. 1-Marca DM: 22 volumes,
avariados. Manifesto em traducção.
A mesma marca: 4 ditos, idem. Idem.
A mesma marca: 1 dito, idem. Idem.
Alfandega do Rio do Janeiro, 1 de fevereiro
do 1894. - O inspector interino, A, lias.
selatann.
•
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21.1fandega do Rio de Janeiro
Pela inspectoria são convidados a comparecer nesta repartição, no prazo de oito
dias, sob pena de abandono dos respectivos
cargos, os empregados abaixo mencionados:
Despachante geral — Augusto Carlos do
Souza.
Empregados das capatazias—José Rebello
de 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 de Oliveira, João Pereira Cabias,
João Caetano da Silveira, Guilherme Pereira
de Ben, Henrique Fernandes Dias, Francisco
Luiz Machado Junior, José Corrêa da Rosa,
Amorico do Amaral Vasconcellos, Mario de
Castro Nogueira, Cbristo vão do Amaral Vasconcellos, Itaymundo José Pereira, Antonio
Gomes Xavier Sobrinho, Guilherme Augusto
Ferreira Duque Estrada, José Torres Rodrigues, Alfredo da Costa Gaivão, Annibal Jardim, Manoel Martins da Veiga o Gabriel
Alves de Paiva.
Alfandega do Rio do Janeiro, 1 do fevereiro
de 1894.-0 inspector interino, A. IlasselMann.

(.

Repartição' da Carta
AVISO HYDROGRAPIIICO N. 9

Costa do Espirito Santo
Recife da Mula ou Baixa Grande na estrada
do Porto da Victoria

•
Fevereiro

(1894)

Diree toria Geral dos
Correios

As propostas deverão ser apresentadas em
carta fechada, indicando por extenso e em algarismo o preço de unidade, bem como a rePROPOSTAS PARA O SERVIÇO DIÁRIO DE
sidencia do proponente.
CONDUCÇÃO DE MALAS
Pelos proponentes serão observadas e cumNa divisão central desta directoria recebem- pridas as disposições da resolução de 19 de
se propostas, soltadas com estampilhas da fevereiro de 1874,
União, em carta fechada, até,ao dia 15 de feDirectoria de Obras o Viação, 2 secção, 5 de
vereiro proximo, para o serviço de conducção fevereiro de 1894. —Joaquim, Pereira de Souza
de inalas, diariamente, PO, nova linha postal C(' tblas, 2° oficial.
de Morro Granae a Saquarerna, passando por
Palmito! e Ponte dos Leites.
1 0 distrieto do Engenho Novo
As condições da concurreneia são as mesmas
AGENCIA DA PREFEITURA
a que se refere o edital desta directoria, de
7 de outubro do armo findo, para o serviço de
De orlem do cidadão Antonio Luiz dos
conducção do inalas no estado do Rio do Ja- Santos Lima, agente deste districto, e para
neiro.
conhecimento dos interessados, publica-se o
Divisão Central da Directoria Geral dos seguinte :
Correios, '29 de janeiro de 1891.— O sub-direTitulo 3^, secção 2° do Codigo de Posturas,
ctor, Affonso do Rego Barros.
(.. § 13. E' prolii bido ter cabras, cabritos o mais
alfinetes pelas ruas e praças das povoações,
COM golfinhos e outras aves ; a pessoa
Repartição Guiai dos. 'Fele- abem
quem pertencer será multada em 4$, e, no
graphos
caso do se não reconhecer, será o animal ou
Acha•se inaugurada a estação telegraphico ave spprehendido e mandado pôr em leilão
da cidade do Jundially, no estado de São publico pelo fiscal, recolhendo-se o producto
Paulo.
da arrematação ao cofre da aunara.
§ 14. Na cidade não serão tolerados cães
A taxa dos telegrammas •para a referida
esta.ção, a partir desta capital, é de 140 reis soltos ; os fisetes os mandarão matar, ficando
P01' palavra.
o senhor do cão obrigado a pagar 6$ de multa
Capital Federal, 2 de fevereiro de 1894.— e a despeza que se fizer com tal deligencia.
§ 15. E' prohibido soltar o animal damnado
Olavo de Mello Cmetinho de Vilhena, director
interino.
(. que se podia conservar preso e matar. O contraventor pagará a multa de 30$, o qualquer
que encontrar o animal damnado poderá
1).re1cit acra cio District°
matar.
Federal
Agencia do Prefeitura do 10 districto do
DIRECTORIA DO PATRIMONIO
Engenho Novo, 30 de janeiro do 1894.-0 escrivão, Joeto Rego do Amaral.
De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
District° Falem!, esta directoria receberá
até ao dia 10 do corrente, propostas para o
ditstrie:m do Engenho Novo
aforamento perpetuo do terreno devoluto,
situado nas Larangeiras, togar denominado
AGENCIA DA PREFEITURA
—Ladeira do Serro Corá, as quaes serão abertas pelo respectivo director, em presença dos
Ds ordemi do Sr. Antonio Luiz dos Santos
proponentes, ás 11 horas da manhã (Imune Lima, agente deste districto, faço publico,
dia.
para conhecimento dos proprietarios e posAs propostos serão fechadas, e o afora- suidores de terrenos neste districto, para, no
mento sesá concedido aquem melhores van- preso de oito dias, mandarem, cuidarmo de•igens offerecer.
termina o § 2, tit. 50, secção I s ; § 1 0, tit. 30,
Directoria do Patrimonio, 2 de fevereiro de secção 2a e tit. secção 2' do coligo
189-1. — O director. Luis Auto,io Navarro de de posturas, fechar, capinar as testadas o
virarem as cercas dos mesmos terrenos.
Andride.
Agencia do 1 0 districto ao Engenho Novo,
5 de fevereiro 1891. — O escrivão, Joao
Rego do Amaral.
Directoria de Fazenda

Conforme a communicaçã,o telegraphica que
acabo de receber do capitão do porto do Espirito Santo, faeo publico, para conhecimento
dos navegantes, que dessappareceu a bola que
marcava a posição da Baixa Grande ou Recife
da Mula na entrada do porto da Victoria, não
havendo, por oinquo.nto, signal algum que
annuncie o ponto em que se ache esse escolho.
Elle demora por 62° NE magneticos do
Morro do Frade e fica approximadamente nos
seguintes alinhamentos:
Casa do Morro da ilha do Boi pelo Morro
do Frade e Convento de Nossa Senhora da
Penha sobre o Morro ao Norte do Monte Moreno.
Altudeipal
Só lia arrebentação sobre esse Recife quando
os ventos são frescos do largo.
Pagam-so hoje as seguintes folhas
District° de Santo Antonio
Professores do 1 . g r ão (4 . a 7 . districtos),
Repartição da Certo, Maeitima do 13razil.
AGENCIA DA PREFEITURA
5 de fevereiro do 1894. —Peancisco Cal/,eiras adjunctos (louras A—G),Dr. Domingos Freire,
da Graça, capitão de fragata, chefe interino. inspecturias de matta maritima e jardins puDo ordem do Dr. Albertino Rodolpho Vieira,
blicos, repirtição do S. Diogo e agentes o esagente deste ilisericto, faço publico, para cocrivães urbanos e subarbanos.
Directoria de Fazenda Municipal, 7 do feve- nhecimento llos interessados, que desta data
Intendencia da Guerra
reiro
1894.-0 l escripturario, J. Gorloy. emn doente se exercerá a ma.xi,na vigilancia
na disposição do § 17, titulo VI, secção 2' da
FERRAGENS E ARTIGOS SEMELIIANTF.S
lei de 11 de setembro de 1838 que diz o seO conselho do compras desta repartição
guinte:
rofeittara do Dist•ict°
recebe propostas no dia 9 do corrente, até ao
Federal
Os donos de hospal arias, estalagens ou
meio-dia, para o fornecimento daquelles arDIRECTORIA DE OBRAS E VIAÇÃO
quaesouer outras casas publicas, que admittigos, durante o primeiro semestre do corrente
lerem ineivoloos a tornarem aposentos noites,
anno.
2° seccão
assignarão termo nesta camara de não receDe ordem do Sr. Dr. director ,geral,faço pu- berem pessoas suspeitas por qualquer motivo,
As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos queiram procurar os re- blico, para conhecimento dos inleressados,que terão um livro que será rubricado gratuitaspectivos impressos na secretaria deste iaten- no dia 9 do corrente, ao meio-dia, nesta sec- mente pelo fiscal respect:vo, eni que lanceni.
dencia, onde deverão apresentar suas habi- ção, á rua do General Cadima n. :312, se rece- todos os dias os nomes, empregos e mais sigberão propostas, que serão aberta .; eia pre- naes das pessoas que alli tomarem aposentos,
litações, na fárma do regulamento.
Previne-se que as propost is devem ser sença dos proponentes, para a construção dos sendo os ditos assentos assignados pelas proem duplicata escriptas com tinta preta, sem calçamentos á alvenaria nas ruas do Leão, vias p .sseas, e não sabendo escrever, por ouextensão de oitocentos o oitenta e quatro tras a seu roeu ou pelas que as afiançarem ;
rasuras e assigrridas pelo.; proprios propo- na
nentes, que deverão comparecer ou fezerem- metros (redrados (884 .0 ,00) e Leite Leal na e o livro será patente a qualquer hora do dia
cento e quarenta metros qua- ou da nono, ao fiscal ou a qualquer autorise representar competentemente na °ocasião extensão de mil
da sessão o ter muito em vista o art. 64 do drados (1140" .2 ,00),.le conformidade com os or- dade policial que o exija; depositando nos coregulamento, devendo nas reihridas propostas çamentos existentes nesta secção, onde se fres da lntendencia Municipal 150$ de caução.
aos interessados os esclarecimentos de 03 infractores soffrerão a pena de oito dias de
lazer a declaração de sujeitarem-se á multa darão
que
precisarem.
prisão o 30$ de multa o, nas roincidencias, 30
de 5 "/„ no caso de recusare.n-se á a,ssigna.O deposito previo para garantir a assigna- dias de prisão e 60$ de multa, além das que
tura do respestivo contracto.
tura do contracto é de 5 "/,, das quantias do incorrerem pelo codigo.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro do 1894.-0 2:917e20), cai que está orçado o calçamento
.Agencia da Profeitura do District° de Santo
1° oficial, Joaquim Zozini) Ribeiro, servindo da rua de ei oDo n 3:762$000 em que importa Antonio, 31 de janeiro de 1894.— O escrivão,
de secretario.
o oreeuSento da rua Leite Leal.
Geraldino da Costa Navarro Junior,
(.
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District° de santo A.ntonio
AGENCIA DA PREFEITURA

De ordem do Dr.- Albertino Rodolpho Vieira, agente deste districto, faço publico,para
conhecimento do todos os interessados, que
será escrupulosamente cumprido o disposto
na ultima parte da circular do cidadão Dr.
prefeito municipal, sob n. 111 de 20 do 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 encontrarem exposta a venda do
meio-dia em deatite,attendendo a que já então
a carne terá ,polo menos 28 horas de exposição,
devendo estar em periodo de fermentação
putrida.
Agencia da Prefeitura do Districto de Santo
Antonio, 31 de janeiro de 1894.-0 escrivão,
Geraldino da Costa Navarro Junior.
(•
iatto de Santo A.ntonio
AGENCIA DA PREFEITURA

De 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.° Todos os donos de tavernas, açougues, botequins, casa de pasto e de comidas
feitas, armazens de mantimentos, cortiços,
estalagens, casas de quitanda, albergarias de
vaceas, cocheiras, deposites de animaes, fabricas em que se trabalhe em materiaes animaess ou vegetaes e em geral de qualquer estabelecimento eia que se ag,glomere ou
pernoute grande numero de opera.rios e
trabalhadores serão obrigados a eaial-os em
todo o seu interior duas vezea por anno,
nos mozes de janeiro e fevereiro e nos 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 á
oleo, será a mesma feita de tres em tres annos, nos luzes designados,
Art. 3.° As outras casas de negocio e estabelecimentos não menciona !os 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 •le janeiro de 1891.-0 escrivão, G eraldinu da Costa Mioarro Junior.
(.
ED1TAES
1Fribtsual Civil o Criminal
CAMARÁ COMMERCIAL

De notificaçao aos accionistas da Companhia
Salinas de Cabo Frio, abaixo descriptos,
para, no prozo de um me;, que correra da
primeira publica çao deste, satisfazerem as
respectivas entradas que devem, correspondentes els suas acções, sob as penas da lei
O Dr. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, juiz da Camara Commercial do Tribunal Civil o Criminal da Capital Fe lera!, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem,
que, em virtude de distribuição do presidente
desta Camara. Commercial, foi apresentada a
petição do teor seguinte : Illrn. e Exm. Sr.
presidente da Camara Commercial—Diz a
Companhia Salinas de Cabo Frio, com sedo
nesta capital, á rua do Ouvidor n. 63, sobrado, que, tendo os accionistas constantes
da relação junta (documento n. 1) deixado
de satisfazer as entradas do capital subscripto
nos prazos estipulados, apezar do devidamente convi lados por annuncios nos jornaes
(documento 11. 2), incorrendo deste modo na
pena do commisso, e havendo a assembléa
geral o extraordinaria, por nets da directoria (documentos as. 3 o 4), dei berti.slo promover acção judicial, nos termos do art. 4°
do decreto n 350 de 13 de outub *o de 1890 e
arts. 33 e 34 do decreto u. 434 de 4 de Julho
do 1891, regue a V,Ez. se digna de distribuir
esta ajuiz competente que ordene, ex-vi dos

decretos citados, a notificação dos ditos accio-

DI4R10

orricIAL

Fevereiro (1894) 4111t

nistas para, no prazo de 30 dias, a contar da
presente intimação edital, realisarem as entradas em atraso, sob pena de lançamento e
de, julgada a notificação por sentença, serem
as acções vendidas em leilão por conta e risco
dos mesmos accionistas, e na falta de compradores applicar-sedlies o disposto na art. 34
do decre.`,o 11. 431 de 1891 citado. E assim,
pede deferimento. E. R. J. Capital Federal,
19 de dezembro de 1893.—Erico Marinho
da Gama Coelho, direcaor presidente. Estava
logahnente sellada. Desincho: Ao Dr. Montenegro. Rio, 19 de janeiro de 1894. —Silva
Mafra.Sobre o que proferiu o seguinte despacho: D. A. notifique-se. Rio, 19 de janeiro
de 1894.— Montenegro. Distribuição: D. a
Domingues,em 19 de janeiro do 101.— J,
Conceiçao. A relação a que se refere a petição é do teor seguinte: Companhia Salinas de
Cabo Frio. Rio do Janeiro. Relação dos Srs.
accionistas era debito de suas entradas, da
Companhia Salinas de Cabo Frio: cominando.dor Trajano Antonio de Moraes, 2 entrada de 150 acções a 10 01", 3:000$; Barão
do Oliveira Castro, 2" e 3 9- entradas do
100 acções a 10 01„, 4:000$000; commendador
Luiz de Faro e Oliveira (actual Visconde de
Faro e Oliveira) 2 , e 30 entradas de 100 acções a 10 0 1,„ 4:000$; total, 11:000$000. Capital Federal, 14 de dezembro (le 1893.—Erico
Marinho da Gama Coelho, director presidente.
Estava legalmente sellado. Pelo que são notificados os accionistas acima deseriptos, para
sciencia do que, dentro do prazo de um mez,
que correrá da primeira publicação deste edital; são obrigados a satisfazer á Companhia
Salinas de Cabo Frio as entradas que se
acham devendo, correspondentes ás suas acções, visto não o terem feito por °ocasião da
respectiva chamada, sob pena de serem as
acções verrlidas em publico leilão pio preço
da cotação na occasião deste, por conta e risco
dos notificados, para pagamento dos seus debites á mesma companhia, podendo esta,caso,
não sejam alias vendidas por falta de compradores, declarahas perdidas, tudo nos termos da petição acima transcripta e lei vigente. Para constar passou-se este e mais
tres do igual teor, que serão puplicados por
10 vezes durante um mez no Diario O Ificial
e Joníal do Com niercio, folhas 'e circulação
Resta capital, sóile da companhia sapplicante,
e affixados na fôrma da lei, de cuja affixação
o porteiro dos auditorios lavrara a competente certidão para ser junta aos respectivos
autos. Dado e passado nesta Capital Federalaos 24 de janeiro de 1891. E eu, Antonio Lo,
pes Domingues, escrivão, o subscrevi.— Caetano Pinto de Miranda Montenegro.
*)

PARTE COMMERCIAL
Camara telyndleal
CURSO OFFICIAL DO CAMBIO

Praça.
Sobre Londres
Pariz
s. Hamburgo
liana
> Portugal
I. Nova York

Wdlv
9 3/4
978
1.207

cl vista
9 9/10
1.001
1.231
930
445
5.200

CURSO OPFICIAL DOS FUNDOS PUBLICAS E

PARTICULARES

Apolices
Apolicos goraes de 1:000$, 5 °/„
982 WOO
Ditas conv. de 1:000$, 4 Vo
1:094000
Bancos
Banco da Republica, 1 1 serie
1141500
Dito idem, 24 série
45$000
Dito Nacional Brazileiro
196W10
Dito Rural, 2° série
80000
ligertirs de soberanos
Vendedor
24 t600
Comprador.
. ...... o . :41563
=Aio de Janeiro, 6 de fever jro de 1%94.—
1. Claudio da Silva, syndieo.

SOCIEDADES ANONYMAS
Ig naro União .A.c.:eleola
Itrazil e Credito Real
RELATORms

Srs. accionistas—Tendo de dar-vos conta da
gestão dos negocios desto banco em época tão
calamitosa como o anno de 1893, que ora
finda, não precisa a directoria justificar-se do
pouco resultado das operações financeiras,
julgando-se alta satisfeita com poder assegurar-vos que o andamento dos negocios do
banco não foi ruinoso e que, si não pôde ser
brilhante, não deixou, entretanto, de ser lucrativo apezar das ludas que teve a directoria de sustentar para regularisar operações,
cuja liquidação seria difficiliiala .nos tempos
que correm.
O balanço e seus annexos são sufficientes
para demonstrar a situação actual do banco
que não pôde ser considerada sinão como lisongeira.
Sem entrar em discriminações só limita a
directoria os esforços qua tem empregado
para comprar as lettras hypothecaria.s emittidas pelo banco, esforços esses que conseguiram a acquisição de 5.000 lettras
durante o anno. Acredita a directoria ter
cumprid o seu dever o espera que, dopais do
examina,l os os seus actos e verificadas as suas
contas, sejam uns e outros approvados.
Rio, 30 de dezembro de 1893.—Locas A. L.
Bherintr, presidente.
—
BALANCETE EM 30 DE DEZEMBRO DE 1893
Active
Accionistas
3.552:300$000
Caução da directoria
60:000$000
Titulos depositados
94:60(4000
Contas correntes garantidas
91:600$000
Moveis e utensilios
15:008f280
Efreitos a receber.
31:050 000
Emprestimos par hypothecas
rumes
794:738
Garantias de hypothecas
1.620:000 000
000
Lettrils receber
Contraetos o concessões
6.200:00 0000
Despezas e avaliação
500,000
34:485$500
',atras hypothecarias
Diversos depositos
385:000$000
Alfredo Pinto da Costa, conta de dedosito
10:000$000
Contas corrente.
172:174$257
Caixa
2:784$494
Lucros e perdas
235:064$792
..-13.381:485$573
Passivo
Capital
10.000:000A000
Acções em caução
$ 00
60:000
'
Garantias diversas
91: 6O000O
Emissão de latiras hypotheet2Ng
carias
800:000$0
00
Valores em garantia
1.620:000$000
Porcentagem da administração
3:750$000
Lettras a pagar
27:013$330

7O181

Cobranças por conta lie terceiros

Diversas contas
Contas correntes

2:000$000
96:666$666
677:455$577
13.381:485$573

Rio de Janeiro, 3) de dezembro de 1893.O contador, Francisco José de Oliveira.—
Lucas A. R, Dhering, presidente.
-ACTA DA 4' ASSEMBLEA GERAL ORDINÁRIA DOS
ACCIONISTAS DO BANCO UNIÃO AGRICOLA DO
BRAZIT, DE CREDITO REAL

Aos 30 dias de janeiro de 1894, em urna
das salas do pavimento terreo do predio
n. 93 da rua da Quitanda, á 1 hora da tarde,
presentes accionistas do Banco União Agricola
do 13razil, do Credito Real, representando
mais de um quarto do capital social, o presidente do banco, commendador Lucas Antonio Ribeiro Bliering, declara aberta a sessão,
sendo acclamado para presidil-a o accionista

410 Quarta-folra
João Canejo Pereira Sea,rea Filho, o qual assumindo a presidencia convida para secretaries os accionistas .Francisco José de Oliveira
e Vid e to Gomes Ribeiro.
Procede-se ele seguida á leitura do relatorio e prestação de contas da directoria e do
seguinte parecer do conselho fiscal.
Banco União Ag,ricola do Brazil, de Credito
Real, 30 de dezembro de 1893.
O co 'selim fiscal do Banco União Agricola
do Brazil, de Credito Real, havendo examinado o relatorio e as cantas prestadas pela
directoria até 30 de dezembro de 1893, e bem
assim a escripturação, que encentrau em dia
e devida fôrma, é do parecer que sejam approvadas as contas prestadas, bem como a
gestão effectuada pela directoria.—Dr. Victor
Francisco Braga Mello.— M. J. Ámaroso
Canejo Pereira .Soares.
O Sr. presidente da assemblóa, poz em discussão o relatorio e o parecer e, dadas polo
presidente do banco informações sobre adgumas das operações effeetuadas durante. o
anno passado, é o mesmo parecer approvado
unanimemente.
Em seguida o Sr. presid-nte declara que,
achando-se finito o mandato dos fiscaes, convida os Srs. accionistas a elegerem noves
membros do conselho fiscal para o anuo corrente.
São recebidas 10 cedulas representando
1.500 votos que unaniinemente suffragaram
para membros do conselho fiscal os Srs. M.
J. de Amem° Lima, Dr. Victor Francisco
Braga e Mello, Il e eriquo Cancio Soavas; suppIentes Francisco José de aiveira, Frederico
Augusto de Souza Nogueira e Viria.to Gomes
Ribeiro, os quaes o Sr. prss'dente proclamou
eleitos.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente encerrou a sessão.
E eu, Francisco José de 01 'veira. secretario,
fiz lavrar a presente acta que su!)sereve e
assigno com o presidente e todos os accionistas presentes.—Jo10 Cancio Pereira Soares
Filho.—Francisco Josd de 0!iveira.—Antonio
José Ribeiro Bhering.—Ileorigve Canejo Pereira Soares.—Viriata Gomes Ribeiro.—Steplumo de Oliceira.—.1ntmio Veata: .o, llosc
—Frelerico Augusto de S.m.;,t :Yogíte;ro.-31a. 3 ik119,— A alo,lio Teixeira
noel Pessoa (1
Lopes.

PATENTES DM INVENÇÃO
js,r. 108 1—Relatorio do invenção de proces.:os
novos no deseccameato (lo cafid do Dr. F.W.
Dafert e L. Rioinus,residenteç em Campinas
Observações exactas sobre a natureza
mica do deseecamento do café, nos provaram que o motivo da marcha relativamente
morosa desse processo é a presença, no Dueto
do café, e em fructos semelhantes, de meteria:si gommosas e hygros•micas dos grupos
dos hydroretos multiplos de carbono e das
substancias pectinosas que devagar sómente
, perdem a sua humida d e(' de outro lado facilmente reabsorvem a agua dos meios adjacentes (do ar, chão, etc.). facto que explica a
facilidade com que se torna 'noite (me:oso)
em tempo de chuva o café seccado, em seu
estado natural, nos terreiros ou seccadores.
Consiste a nossa invenção na separação (destruição ou extracção) destas meterias gommesas do café que impedem pela sua presença a execução lapida, completa e persistente da seccagem do mesma, quer nos terreiros ou em seceadores, quer (h qualquer
outra fórma.
Pôde-se chegar rt esto fim pele applicaeão
dos processos seguintes:
a) da diffusão;
b) da fermentação. respectivamente pela
combinação destes dou 4 methodos.
E', entretanto, necessario para pc ler aproveitar destes dous processos physieos para
fins da pratica, attender ás qualidades das
cellulas Vegetaes cujas membranas em estado
vivo não só oppoem-se a uma passagem mpida, da troca das substancias diffusiveis
tercellulares com o meio ri iffusante como tembem não permittem o estabelecimente de uma
fermentação alcoolica rapida.

MARIO OFFICIAL

•
Fevereiro (1894)

E' indispensavol eliminar estas difficul- grande tenacidade restos da humidade oridados pelo fornecimento das cellulas vivas, ginal.
isto á no caso presente por maceração parE' claro que si o café em cereja já dá recial ou total, quer medeante a applicação de sultados favoraveis quanto á diminuição do

uma temperatura conveniente (como no pro- tempo necessario para o sèu desseccamento,
cesso da difusão na fabricação de assucar) temiam o café (1 ,spolpailo não mostrara requer pelo favorescimento do phenomeno phy- sultado diverso sendo peculiares as condições
siologico, denominado «fermentação intercel- paca urna faeil extracção da gomma ainda
Mexa, isto é, pela protecção da decompesiçFe mais fa.voraveis se mostrarão taes resultados.
espontanea, ligeira da meteria vegetal que
Ambas as qualidades do café originam-se
começa pouco tempo depois do recolhimento do preparo com peso, aroma e cor natural
da carne dos fructos destinados a serem sec- comptetameuto intactos, se foram observadas
cedes.
as nossas instrucções para a execução do proPara os fins praticas trata se de achar as cesso estabel( chio.
condições que permittem empregar os dous
Pude-se lambem effectuar a extracção,
moios ultimamente mmconades com o efeito talvez mesmo com ganho de tempo, de outro
maximo em favor dos fins desejadas sem pre- modo, por exemplo, pelo emprego de vapores
j odicar de modo algum as qualidades boas do directos em uma centrifuga era rotação rapida
producto final: do café em grão. por exemplo, ou pela ferid f superficial da cereja e pressão
não se poderá expor o café em cereja á in- consemiente ou de qualquer ()atra fl'irina, (lefluencia de vapor sob pressão de algumas vendo con sistir sempre a parte essencial
atinespheras porque é verda d e tal procedi- processo na separação da meteria e•ommosa,
mento determina a maceração da carne da como aliás foi explieado anteriorinente.
cereja em deus minutos, transformando ao
O emprego da addicção de quantidades mimesmo tempo em colla o amido oriundo da nimas de certas substancias mineraes, corno
semente do café, estragando-o completamente saes, etc., na agua de difusão facilita a mesassim.
ma aiffusão.
Tambem será inconveniente expor o café
B) A aplicação da fermentação para a sefresco á uma fernrntação vagarosa, espon- para;ão, isto é, no caso dado para a destruitanea e natural, porquanto as condições que ção das meterias gommesas precisa ser diria exigem são infelizmente quasi identicas as rigida, attendendo aos seguintes pontos de
da germinação.
vista
Sendo necessario para poder obter-se algum
1) a temperatura de fermentação precisa
suecesso apreciavel, a permanencia, do café ser mantida no limitte minha° (24s centigranos tanques de fermentação ao menos durante dos, mais ou menos) •
uns tres dias e mostrando-se de outro lado no
2) as matarias dext'rinosas infertneaticiveis
grão de café os primeiros signaes do germi. precisam ser invertidas par meterias diaetanação nascente muitas vezes depois de deus tic xs, afim de não demorar inutilmente o
dias, é claro que o café assim tratado perderá proce.sso ;
de seu valor intrinseco.
3) em lagar de entregar a massa á fermenBaseados nos estudos que acabamos do re- tação espontanea, recommen d a-se o emprego
latar em extracto, dirigimos o processo do de fe,rinentos artiliciaes (levedos de cerdesseccamento do café do modo seguinte:
veja, etc.)
O café fresco entra em apparelhos apropriaVigoram para a execução destes processos
dos cuja construcção, como se pôde prever (la as regras observadas em toda soste de indussimplicidade da nossa invenção, não exige trie de fermentação, exigindo a ulti:naeão dos
complicação alguma neto a introducção de •processos apenas o maior tempo por causa das
construc,ões engenho sas e novas.
difficuldades que ofereceu' no começo as celA. Onde se proceda a ex:rac4c) das mate- lulas da cereja á circulação livre dos hydrorerias gammosas p r reio li diffus .to devem tos de carbono que devem passar pela forser observados Os pontos seguintes
mentacão. O draw do tratamento as:emelliaa) A applicação de uma temperatura nem s) ao do 'reparo deseripto sob A.
•alta, nem baixa de mais para nem d emorar o
C) No caso da um industrie intenassima
processo nem prejudicar o grão, temaeratura querendo-se a tamveitar dos h yd roretos de carque pólo ser observada em um thermometro Sono extrallidos pelo pocesso da diffusão
especialmente construido para este fim com para a fabricação de alcool po lem-se combiescala empirica..
nar osdous inethodos descriptas, fermentando
b) As quantidade.; de agua que servem para os mosto; de diffusio obtido; e distillando o
a extracção completa durante um prazo certo alcool forma !o que til suei I mente lambem
precisam ser limitadas por cora veniencias pôde ser obtida dos resi /mas liquidus do proocnnomicas em vista do consumo de combus- coso 11.
ti veis
Ca,racteristices — Os povos essenciaes de
Será por isto indicada em cada apparelho
nossa invençã9 sio, pois, es seguintes
a quantidade (xacta de agua necessaria do
Sopa ras• -a) artificial de meterias gommosas
café á lavorar e do tempo indispensavel para do café e de fruetos semelhantes para dimia conclusão do processo.
nuir o tempo necessario (1,)sea deaeecca men to,
c) Embora em cortas condições não seja ab- em appeselhos apropri Idos o adaptadas aos
solutamente nocessarlo recommendar-se-ha fins deste privileáo e ler processos conveque o café e - teja ei movimento ligeiro afim nientemente dirigidos:
lo se g :rantir a igualdade f l a temperatura e
Rio de Jan.iiro, 16 de janeiro fle 1891. —
coneentração do meio difundente.
Como procuradores, Jules Gdraud S.: Leclerc.•
Passada a preparação nos apparelhos deixase um pouc) enxugar o café para passar depois para o terreiro ou seceador.
O olfeito deste tratamento do café é a abreviação consideravel 1 tempo necessario para
C;(b2npn nla ia "Melhor:amen( (bs
tornai - o, secco ao ar.
dado It I1 ropol
I
•
Como pioram as analy,:es executadas sobre
Em
nome
do Sr. presidente, convido Os
a perda de humidade em condições iguaes de
café fresco a preparado segundo o noss ) sys- accionistas a reunir-se elo assembléa geratelim, efectua-se o (lesseeeamentodo cara pre- extraordinoria no dia 8 de fevereiro, no edifil
parado conforme a sua idade e desenvolvi- cio do Banco Conetructor do Brazil, á I hora
mento na metade, na terça e até em menor da tarde, afim de to.aerem conheeimenti e
parte do tempo aliás preciso, sendo a Wire-- resolverem sobre uma proposta que, sendo
'mima essencial a do movimento das duas cur- aceda, importará. na transformação da companhia.
vas do dessecca men to.
Para que esta assembléa possa deliberar,
Emquanto O caté fresco pealo os ultimes
restos da humidade só lentamente, pinte se torna-se necessaria a representação de doem
comparar o dessoccamento do café PreParado terçes pelo menos do capital.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro da 1891. —
ao de uma esponja molhada, pois quando está
(.
bem tratado não contem mais maiorias gom- J. C. Rebello.
mesas, as mins .no cem ordmarro não só tapam os . p.eros isano Lambem retens coar Imprensa Nacional. Itie de Janeiro —1391.
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