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Expediente de 10 de fevereiro de 1891

Autorisou-so o commandanto do corpo de
bombeiros a aceitar os serviços medicos que
co Drs. Eduardo Pinheiro dos Santos e Platão Cavalcante de Albuquerque offorecem
prestar gratuitamente ao referido corpo.
—Roiterou-se ao presidente da Côrto de
Appellação, chefe de policia, ao:mandante
superior interino da guarda nacional, director da Casa de Carreeção e comandante do
corpo de bombeiros a recominendaçao contida
em avisos de 22 e 23 de dezembro ultima, relativos á organiaação do relatorio que tom
de ser apresentado ao Sr. Vica-Presalente
Republica.
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Expediente de 9 de fevereiro de 1894

Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a expedição de ordem para que
Sejam pagas
As -f1 hs dtavenein gailits e saladas narresportilentes ao moa a.e janeiro findo
Dos empregados do escriptorio de obras
deste ministerio, 111 imputancia de 560a001
Dos da uzina, da luz ciestrica do pilado
da presideneia i l a Republica, na de 8a8aa) )0
Dos operarios que trabalhavam nas obras
do e liado da Ca.mara dos Deputados, na do
2:207,125 ; nas da lavanderia do Hospicio
Nacional do Alienados, na de 2:035$ e nas
do edificio que se está construas 'o na praia
da Lapa para a Nlaterni,lade, na do 687000
Dos empregados, operados livres e presos
da divisão criminal da Casa de Correcção, na
de 4:a9Laa08, deduzindo-se, porém, a de
157$7a7, proveniente de descontos para pensões ;
As contas:
Do 2:000$, da acluisição de um exemplar
completo da 171,ra BrazEcwis de Martius,
feita por este ministerio para a bibliotheca
da Escala Nacional de Relias Artes
391$G74, do ga,z consumido no institato
Benjam im Constant, durante o 4 trimestre
do atino passado
De 2-19$, de objactas de expediente fornoei los á so,croaaria, do coinmando superior da
guarda nacional desta capital, em dezembro
do mesmo anuo.
Se coatinuem a pagar no actual exercicio:
O ordenado do; ungi trados em disponibilidade, deannbargador Francisca Manoel Paraizo Cavalcante, e juizes de direito Ant mio
• Joaquim de amua Paraizo o Firmino Gomes
tia Silvaira,
A gratificaçãt men gal de 200.3, a que teu
direito o calada° Manoel Pedro Moreira de
Oliveira pela ragoncia iatsrina da cadeira
de latim do Externato do Gvianasio Nacional,
no impo 'Mien:o do lente e'lrectivo;
Se entregue, mensalmente, ao porteiro da
secretar i a deste ministerio, Luiz Parreira,
Maciel, a-contar de 1 do janeiro em deante,
quantia de 100$, consignada na lei do orçaMento vigente para aluguel do casa.

— Declarou-se:

Ao alinisterio da Fazenda, em additarnento
ao aviso de 13 de janeiro ultimo, que a indemnisaçã) da despesa realisada durante o
mez de dezembro do armo findo, com as obras
lo demolição do hospital do quartel da brigada policial desta capital, na importancia
de 500$900, deve ser feita ao engenheiro Henrique José Alvares da Fonseca;
Ao chefe de policia desta capita!, em resposta ao officio n. 34 de 29 do passado, que
fica appravado o contracto celebrad ) com o
cidadão Jose Antonio Vieira Veiga, para o
aluguel do pre lio em que funeciona a Repartição da Policia, com a modificação feita na
clausula 34.
— Autor:sou-se o mesmo chefe a mandar
fazer os concertos de que necessita a 16' , estação
policial pela quantia de 53(aa, em que foram
orçaaS.
- Remettcu-se a cada um dos chefes das
repartições e estabelecimentos subordinados a
esto ministerio um exemplar impresso da tabaila explicativa do respeativo orçamento
para o exercicia de 1894, recommendando-se
a sua Ilel observancia e a mais estricta
economia nas deapezas relativas ao material
das ditas repartiçaes o estabelecimentos. de
in,slo a não serem excedidas as consignações
votadas pio Congresso Nacional.

.7)'.a I()
Solicitou-s. do Ministaria ii Fazenda a eapoetisa° do ordem para que:

foi adeantada para identicaa despezas no exercicio de 1893, levando se em conta a importancia de 757$298, proveniente do despezas
por elle (acalma d as, de conformidade com os
avisos deste ministerio de 25 de agosto de 1892
e 18 ()ajunto de 1893, e da qual ainda não foi
indenmisrulo, segiindo communic,ou o director
do referido instituto em avisos de 4 o 27 do
janeiro ultimo.
—Remetteram-se ao mesmo rainisterio e ao
presiilente do Tribunal de Contas, oara
fins convenientes, a tabelas discriminativa da
despeza a fazer-se no consinto excretai° com
o pessoal e material do corsa) de bombeiros e
a relativa aos ollicases e praiata reformados)
do mesmo corpo.
Directoria do interior
Relltdriateatc, despachalo
Di

7 de 'everein

dm 1,.)1

Mano :1 Lourenço da Costa, reelama.ralo os
alugueis da casa sem numero, em Villa, Rica,
Copacabana, on • le reside o administrador do
hospital dos beribericos. —Não ha que deferir;
requeira o intere gsado a quem de direito.
111/010n11.1

Directoria da Instrucçqo
Eepediente de 1 de fevereiro de 1894

Caannun i cou-se ao directof interino da
Escola Nacional de Belas Artes, em resposta
ao °tildara 607, de 30 de janeiro ultimo, ter
:
Sojam
sido appeova 'a o pragaamma orgalusado para
As folhas de vencimento; correspondentes o concurso á cadeira de desenho geometria°,
ao rnez de jamas° findo: plantas e liosen!to topasraphico da mesma
Do pharmaceutico da Casa da Correcção, na escola.
importancia do 150A00
Dia 2
Dos PM preglflos de nomeação do Director do
Instituto Benjamin Constant, na do 1:487$118.
Cammtniicou-se ao director do Instituto
As contas
De 19$709, das despezas 'rútilas feitas pelo Nacional de Musica que o ministerio tia Indusparteiro do Supremo Tribunal Federal, em tria, Viação e Obras Publicas pa^ticipou ter
providenciado, por aviso de 20 do janeiro uljanairo ultimo
De 364$500, de objectos de expediente for- timo, publicado no Di rio Offieial do dia 21
necidos á secretaria da presidencia, da Repu- do mesmo mez, relativamente ás passagens
gratuitas na Estrada do Forro Central do
blica, no dito maz ;
Brazil solicitadas pelo director da.quelle estaDe 230$S00, de artsfactas para illuminação belecimento.
fornecidos ao 1^ batalhão do artilharia do pa—Fez-se alentica communicaçã,o ao director
sição da guarda atei mal desta capital;
Do 270, de um raglroz de pinho de riga, interino da Escala Nacional do Balias Artes.
—Declarou-se ao director da Facullado de
canstruido no quartel do mesmo batalhão;
da Bahia, em resposta ao officio de
A gratiataaão de 300a. a que tem direito Medicina
o Dr. lanicio Francisco Goulart, palas visitas 18 de janeiro finito, que não procedem as rame !lens feitas, no 2' samostre do arma pas- zões allegaaas pelo Dr. Guilherme Pereira
Rebela.) centra a decisão desta ministerio
sado, aos alumnos do Instituto dos Surdos contida
no avi :o de 2 ao dito usei 410 janeiro;
Mudos.
Sejam abonadas, mensalmente, de accordo porquanto, toado sido a ca eira da pathalogia
conservada poio actual regula:ia-ato dias
com a relaaio qua lhe é remetti l a, a cada u n gastai
factillaa e; de me bebia, cainpata aena rodos pretores urbanos, a quantia de 1(); e a g,encia
atsub g tituto tit 5' secção, á qual concada um dos suburbano ,a de 50.5, destinadas
a pert s uesa a mesma cadeast at e ao coa aluguel de atlas para as respetivas a udi- tintat
moço l atittoloc,tivk,1 181,
encas o sessões da junta correceional;
Se continue a pagar pelo Thesouro Federal
faia .9
no actual exercicio o ordmad do desembargador em disponibilidade Joranymo Martins
AUtOri;u1.1-:,t:
de Almei !a
Ao director interino da Eclmt Nacional
Seja ale:lutada ao ageate do Jnstituto dos do B aba Artes a celebra;' contraia.) e,,In
Surdos-Mudos, Mano-1 Pacifico de Mattos, a o professor Santa Baaciaralli atra nasala
quantia do 2 . 000::.; para occorrer durante o cia, no corrente anna, da cadeira fie acameactual cxereicio ás despez is de prampto pa- tria descriptiva„ perspectiva e soindraa do
gamento dos salarios das serventes e ofilciaes mesmo estaboloeimento, no; termos do antedas ofiicinas do mesmo esaabelecaments) ; bem rior ; não podendo ser atiomeatada o venciassim para que, á vista da etnonstr%ão que mento fixado na clausula 2, por exorbitar
mie é enviada,se receba do dito agento,e se lhe das attribuições do Poder Executivo essa Iadê a respectiva quitação,igual quantia que lhe cuidado;

400 Segunda-feira 12
Ao director do internato do Gymnasio NaAntonio Domingos Vaz.—Deduza,m-se quatro
cional a admittir a matricula nesse estabe- mezes no 1 0 semestre e cinco no 20 semestre
lecimento o alumno gratuito do extincte de 1893.
2^ externato do Gymnasio Nacional Antonio
Dr. Antonio Justo de Seixas Corrêa .—EliJoaquim Cordovil Maurity Junior, na mesma mine-se.
qualidade, e o menor Eurico, filho de Ernesto
Joaquim José Dias Carneiro.—Idem.
Pires de Camargo, satisfeitas as exigencias
Edgard Manoel Jacobino.—Idem.
regulamentares.
Pauline Ferreira de Brito.—Averba-se.
Alvaro Cardoso Fontes.— Satisfaça a exDia 5
igencia..
Dr. Custodio Cardoso Fontes.—Idem.
Communicou-se ao director geral interino
Constante Fontella.—Reduzia-se a 440$00u.
Museo Nacional terem sido approvadas as
Pedro da Luz Rodrigues.— Provo o pagainstrucções para o concurso a que se vae pro- mento do 1" semestre do consumo de fumo.
ceder naquele estabelecimento para proviMaria Seraphina Nunes Simões.—Complete
mento do togar de director da 1° secção.
o sello.
—Autorisou-so ao director do internato do
Francisco Ferreira .—Mostre-se quite.
Gymnasio Nacional a admittir com alumno
Custodio José de Oliveira.— Satisfaça a exgratuito nesse estabelecimento o menor Luiz igencia.
Pires Soares, sobrinho e tutelado do coronel
Tenente-coronel Francisco Salustiano de
Firmino Pires Ferreira, satisfeitas as exigen- Miranda.—Archive-se.
cias regulannntares.
Antonio Lobo Ferreira de Mello.— Idem.
Dia 6
Miguel de Paula Ferreira.—Transfira-se.
Bernardino José de Cerqueira.—TransfiraAutorisou-se ao director do internato do se, cobrando-se mais 40$ de taxa fixa.
Gymnasio Nacional a admittir a matricula
Havilland Arthur 110 Lioli — Mostre-se
como alumno gratuito nesse estabelecimento, quite.
satisfeitas as exigencias regulamentares, o
Maria Pimenta da Fonseca.— Transfira-se.
menor Fortunato Campos de Medeires,orphão
Dia 10
de pae e mãe, filho do finado director geral
Antonio Cabral Junior .—Mostre-se quite.
da Secretaria do Interior Dr. Joaquim José de
Tenente José Julio.— Transfira-se.
Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque e
Eduardo de Assis Bandeira .—Idem.
tutelado de seu irmão José de Medeiros e
Luiz da Rocha Braga.—Idem.
Albuquerque.
José Cotta de Mello.—Idem.
Dia 7
Francisco da Costa Rocha Braga.—Idem
José Alves Pereira.—Idem.
Communicou-se ao Ministerio da Fazenda
Luiza Candida Moura.—Idem.
que o auxiliar de escripta do Instituto BenMarcos Augusto da Silva.—Idem.
jamin Constant Arthur Duque Estradt do
Companhia Saneamento do Rio de Janeiro.
Barros substituiu o escripturario archivista —Exonerada do 2^ semestre do 1893.
do mesmo estabelecimento Salvador Joaquim
Bernardino da Costa Santos.—Deduzam-se
Pires, de 23 de dezembro ultimo a 13 de ja- tres mezes no 2' semestre de 1893.
neiro proximo passado, cabendo ao substituto,
Pompèo Antonio da Silva.—Dé-se.
além da gratificação propria, mais a do subEugenio de Azevedo & Comp.— Restituamstituido.
se 264000.
— Autorisou-se
Ao director do internato do Gymnasio NaIilinisterio da Guerra
cional a admittir como alumno granito nesse
internato, menor Humberto Pinto Lima,
Eximliente de 3 de feverciro (1,. 1891
satisfeitas as exigencias regulamentares, -excepto na parte relativa á apresentação da
Ao Sr. ministro dajustiça, e negocies intecertidão de idade, a qual será exhibida ul- riores, remettendo, para poder ser tomado
teriormente;
cru consideração, o -requerimento e mais paAo director da Faculdade de Medicina do peis em que o tenente do 4° batalhão de inRio de Janeiro a prorogar, durante o exercicio fantaria da guarda nacional desta capital
corrente, o Contracto feito com o modelador João Ribeiro de Carvalho Chaves pede demisdo museo anatomo-pathologico dessa facul- são daquele posto.
dade Armando de Araujo, submetendo-o a
—Ao Sr. ministro da marinha, pedindo
approvação deste ministerio.
providencias para que, com urgoncia, seja
examinada uma lancha a vapor que fa,z o
Ministerio da Fazenda
serviço na linha do littoral, entre a Praia
Pequena e Iguassú, informando a este miRECEBEDORIA
nisterio qual a importancia a despender-se
com os concertos de que necessita a mesma
Requerimentos despachados
lancha.
Dia O de fevereiro do 1534
Mathilde Novaes Ferreira Pinto,—Trans—Ao Sr. ministro da fazenda:
fira-se.
Solicitando a distribuição dos seguintes creJoão M. de Carvalho Braga —Idem.
ditos:
João Da.masceno Chaves.—Idem.
quantia de 50$, á alfandega do estado
Santos Rocha & Comp.—Transfira-se o re- daDa
Bahia, reclamada por D. J05101)101 Joaquina
ctifique-se o lançamento da industria, redu- dos Santos Fernandes, mãe do fallecido alfezindo-se a 1:000$ a taxa proporcional.
res Libanio Cesar dos Santos Fernandes, e
Antonio de Medeiros Passaro.— Rect i fique- proveniente da ajuda de custo a que teve
se o lançamento nos termos da informação.
direito aquele orlicial e não recebeu em 1891,
Joa.quina Maria da Purificação.—Não ha á vista do processo de divida de exercidos
que deferir.
findos n. 15070.— Cornmunicou-se á mesma
Antonio da Costa Torres.— Deduza-se o 2' alfandega;
semestre do exercicio de 1893.
DA de 22$, á delegada fiscal do Thesouro
Bacharel Alfonso Ignacio de Oliveira Rocha. Federal no estado do Paraná, destinada ao
—Deduzam-se cinco mezes no 20 semestre do pagamento da impOrtancia de peças de fardaexereicio de 1893.
mento que venceram e não foram abonadas
José Thomaz de Azevedo & Irmão.— Dedu- em 1 tempo ()oportuno aos soldados João Pazam-se 10 mezes no exercicio de 1893.
r orá o Manoel Candido f'e Archanjo, sendo
José Maria da Costa Braga.— Deduzam-se 11$ a cada um, á vista dos procesAs de divida
quatro mezos: sendo troo no 1 0 semestre e um de exercicios findos no. 15071 e 15072.—Comno 2^ do exercicio de 1893.
munieou-se á mesma delegacia;
Major Luiz A. G. Suzano.—Deduzam-se
Da de 5:000$, á alfandega de Pernambuco
tres mezes no 2° semestre do exercicio do 1803, e da de 10:000$ á da Bahia, por conta do § 4^
o sobrado.
—Directoria geral de obras militares—para
Rodolphe E. de Abreu.—Deduzam-Se cinco attenderem a jespezas daquela rubrica.—
Prezes no 2" semestre do 189'2, em cada um Communirou-se a% mesmas alfa.ndegas e aos
dos predios e o exereicio do 1893 no do n. 22. commanOs do g, e. 3' districtos militares;

Fevereiro (1894)
Rogando que providencio para que á Companhia Nacional de Navegação Costeira seja
paga a quantia de I :357$500, proveniente de
passagens concedidas por conta do Ministerio
da Guerra a diversos officiaes do exercito,
durante o exercicio de 1893—Ao intendente da guerra, mandando remetter com toda urgencia ao comrnando da
divisão das forças em operações na cidade de
Nitheroy, com destino ás duas enfermarias
militares que vão ser alli montadas, os utensities constantes da relação que se envia.—
Communicou-se á Repartição de QuartelMestre General e ao commandante da divisão.
— Ao director do Arsenal de Guerra da
Capital FederaLdecla.rando que fica extensiva
á mestrança do mesmo arsenal a disposiçIo
do aviso de 1 de dezembro ultimo, que man•
dou abonar aos operarios 50 0/. sobre a gratificação dos dias de trabalho em cada mez,
emquanto permanecerem as actuaes circumstancias, ficando assim deferidos os requerimentos que acompanharam o seu officio n. 16,
de 19 do mez lindo.
— Ao director da Contadoria ',Geral da
Guerra:
Mandando pagar a G. Leuzinger & Filhos a
quantia de 222$, importancia de artigos do
expediente que forneceram ao commando superior ila guarda nacional desta capital em
novembro ultimo. —Communicou-se ao mesmo
cominando, declarando-se-lhe que os pedidos
de taes artigos deverão ser enviados á. Repartição do Quartel-Mestre General, conforme se
pratica no exercito, para serem Ihrnecidos
pela estação competente;
Declarando que se perinitte ao major do
9° regimento de cavalla.ria Victoriano Maciel
consignar nesta capital a sua mulher D. Felisberta Maciel a quantia de 300$000.
—Ao commandante superior interino da
guard a nacional da Capital Federal, remettendo, para informar, o requerimento ein
que Arthur Alexandre Neves Gonzaga, allegando t n• sido nomeado alferes em commissão do 1" batathão de infantaria da guarda
nacional desta capital, pede pagamento dos
vencimentos a que se julga com direito de 1
a 29 do dezembro ultimo, em que diz haver
exercido aquella commissão.
—Ao commandante superior da guarda nacional da comarca de Barra Mansa, accusando
o recebimento de seu o(ficio n. 20, de 31 de
janeiro findo, e pedindo que agradeça, em
nome do governo, ao cidadão Antonio Ataliba
Bittencourt o patriotico offer&imento que tbz
de seus serviços pessoaes em favor da Republica e do governo legal. — Declarou-se ao
mesmo cidai'ão que pó le apresentar-se na
Secretaria de Estado afim de ir servir no
Batalhão Patriotico Francisco Glicorio.
—Ao presidente do estado de Es. Pau/o, remettendo, para infhrmar, o oficio n. 276, de
18 do corrente, em que o commandante superior da guarda nacional da capital do Inesnm
estado envia, para ser tomada em consideração, uma relação de varios officiaes propóstos
pelo commanda.nte do 100° batalhão do int/lutaria da mesma guarda nacional para preenchimento rias vagas ali existentes.
—A' Insp2ctoria da alfanda do estado do
Maranhão, c letnrminando qU 'so á Companhia
Fluvial Maranhense seja paga a quantia de
48$, importancia das passagens dadas ao alferes reformado do exercito Bernardino de
Senna Duarte e a sua fa,milia, da Villa do
Rosario á cidade de S. Luiz, quando o referid o official foi nomeado agente da enfermaria
militar, fazendo a mesma alfandega carga ao
allud ido alferes dessa quantia, para indemnisar os cofres publicee pm descontos mensaes
da decima parte do soldo de sua reforma.
—A' Repartição de Ajudante General;
Corninissionando na posto de alferes do exerc ido o 1^ sargento Esperidião José do Almeida, 1" cadete 2 sargento João da Costa
Oliveira e o 2^ cadete Levindi) Alves Dias,
todos do 2' batalhão de intlantaria;
Fixando em 1$967 o valor da etapa para
as praças da guarnição do estado do Pará, no
actual semcstre.—Columunicou se á inspeetoria da alrandega de Belém o ao coimando
do 1 0 districto militar.
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Declarando ao commantlante do 2" distrato
militar, em solução ao seu officio n. 5016, de
13 do dezembro ultimo, dirigido á mesma repartição, e para que o faça constar ao do
contingente do 9" regimento de cavallaria
destacado no estado de Pernambuco, que não
piado ser satisfeito o pedido que faz da nomeação de Frederico Allatood para exercer o
legar de voterinario, porque a isso se oppõe
a organisação da força publica, que estabelece um veterinario para cada regimento,
devendo propor uma gratificação para quem
naquele contingente prestar os serviços de
tal profissão;
Approvando
A proposta que faz o commamdante da brigada em observação no curato de Santa Cruz,
do tenente do 24^ batalhão de infantaria Manoel José Alves Rodrigues, para assistente do
Quartel-Mestre General junto á mesma brigada, sem prejuizo do cargo que exerce no 5°
regimento de artilharia
A exoneração concedida pelo commandante
cio 7^ districto militar ao alferes reformado do
exercito José Aureliano Xavier Bastos do
togar de agente da enfermaria militar de
Cuyabá, e a nomeação do alferes honorario
Durval Alfredo Ferreira Guimarães para o
mesmo togar
O contracto feito com o pharmaceutico civil
Josino da Silva Prado para servir no 7a districto militar, o cujo termo acompanhou o
officio n. 643, de 4 do novembro ultimo, do
comandante do mesmo districto ;
As contas das administrações das caixas das
musicas do 13°c 17s batalhões do infantaria,
relativas ao primeiro semestre do anno findo ;
Concedendo licença ao soldado do 14" batalhão do infantaria Julio José do Vale para,
no corrente anno, se matricular na Escola
Militar 110 estado do Ceará,. si houver vaga e
satisfizer as exigencias regulamentares.
— Mandando inspecionar de sande o soldado
do 22' batalhão de infantaria Lazaro Vicente
Via n na.
Dia 4

Ao Sr. ministro da marinha, consultando
si podem ser recolhidos á enfermaria de Copacabana os officiaes o praças do exercito
atacados de beriberi, visto não ser possivel
na actualidade transferil-os para o estado do
Rio Grande Sul.
—Ao Supremo Tribunal NUE tar,remettendo
cópia authentica do decreto de 3 do corrente,
promovendo a 1" tenente do artilharia o 2°
tenente Heitor Coelho Borges.
—A' Repartição de Ajudante General:
Concedendo exoneração ao general de divisão Bernardo Vasques do cargo de comma.ndante da 24 divisão das forças de vigilancia
no littoral e ao coronel de engenheiros Carlos
Eugenio de Andrade Guimarães do de commandante da brigada de observação no Curato
de Santa Cruz, e mandando elo,gial-os em
ordem do dia da mesma repartição, pelos
bons serviços que prestaram no desempenho
dessas em-missões;
Nomeando commandante da.quella divisão
o general de divisão Roberto Ferreira e da
mencionada brigas l a o coronel de artilharia
Antonio Olympio da Silveira, continuando no
commando da linha de Copacabana á barra da
Tijnea o major ( t e cavalaria Antonio Carlos
Fernandes Leão;
Creando uma companhia patriotica, sob a
designação de Defensores da Republica que
devera ser considerada por emquanto "addida
ao 24° batalhão de infantaria desbe 29 de janeiro findo e nomeando para cila o capitão
Alfredo Ortiz, o tenente Euclides Plaisant e
os alferes João Antonio do Azevedo Cruz e
João Odorico da Cunha Gloria ;
Nomean d o assistente do quartel-mestre general junto á 5s brigada, do littoral o capitão
Innocencio de Barros Vasconcellos e ajudante
do ordens do commando da mesma brigada o
alferes Isaac da Silva Lemos;
Mandando pôr á disposição do governador
dó estado do Maranhão o tenente de infantaria João de Lemos que se acha á disposição
do governador do Amazonas ;

•

A' do commandanto da Escola Militar do
Ceara, assentando praça préviamente, os
paizanos Cosme Leitão Pino, Roberto Rodrigues de Carvalho e Jorge Ramos de Medeiros, aos qua.es se concede licença para no
corrente anno se matricularem na mesma
escola si houv.r vagas o satisfizerenuas exigencias regulamentares;
Declarando que por telegramma desta data
se determina ao commandante do 1^ districto
militar que faça recolher-se ao 4° batalhão
do artilharia, á que pertence, o 2° tenente
em commissão Eugenio Brazileiro Nascimento,
que se acha no Maranhão atacado de beriberi;
Fixando em 1$520 o valor da etapa para
as praças em serviço na Fabrica de Polvora.
da Estrela, em M96 o das praças de guarnição do estado de S. Paulo, em 2$200 o de
forragem e em n 800 réis o da pastagem para
os anima.es, no dito estado, tudo durante o
actual semestre.—Communicou-se á fabrica,
ao conunandante do 4' districto militar e á
delegacia fiscal do Thesouro Federal em São
Paulo.
Dia 5

Ao Sr. 1° secretario da 'Cama.ra dos Srs.
Deputados, transmittindo, para ser presente á
camara, o requerimento em que o capitão reformado Bibiano José da Conceição reitera o
pedido que fez para reverter ao quadro effectivo do exercito.
— Ao Sr. ministro da fazenda.:
Solicitando expedição de ordem para que
ao almoxarife do Hospital Central do Exercito
e ao do Arsenal de Guerra do Pará sejam entregues, a este a consignação de 200$ e
áquelle a do 1:000$ para occorrerem ás daspezas miudas dos ditos estabelecimentos no
exercicio vigente.— Cornmunicou-se ao commandante do 1° districto militar quanto ao
almoxarife do Arsenal de Guerra.
Pedindo providencias para que pelo Thesouro Federal seja realisado o pagamento das
seguintes quantias: ao 21 sargento do I° regimento de cavalaria Antonio José Cardoso,
90$980,proveniente de fardamento que venceu
e nao recebeu no devido tempo conforme se
verifica do processo de divida 'de exercicios
findos n. 15.075; ao almoxarife do Hospital
Contrai do Exercito, 175$560, de despezas miUdas feitas naquelle hospital em dezembro
findo; á Casa de Correcção desta capital 240$;
á Empraza (1'0 Pai:, 2720O; á Estrada do
Ferro Central do Brazil, 13:138$530 ; a G.
Leuzinger & Filhos, 20a$ ; a Jeronymo Silva
& Comp., 123$280, a Luiz Macedo 2:505$050;
a Manoel Jose Ventura, 1:596$080, e a Manoel
Pereira Nunes, 2:750$; de fornecimentos que
fizeram a diversas repartições deste minasterio no exercício passado.
—Ao comntandante da Escola Militar da Capital Federal, declarando que é approva,da a
nomeação que fez do alferes em commissão
Boaventura. Sebastião Campello para exercer
interinamente o cargo de ofIleial ás ordens
desse coimando.
— Ao director do Arsenal de Guerra da Capital Federal, declarando que deve o 3^ ajudante do mesmo arsenal mandar comprar o
azeite de que carecer para a limpeza das armas, fazendo essa despeza por conta da consignação estabelecida para as despezas miudas do com mando da fortaleza da Conceição.
— Ao director da Contadoria Geral da
Guerra, declarando que deve continuar a ser
paga a D. Claudina Bergara de Oliveira, mulher do major do 18° batalhão de infantaria
Heleodoro Joaquim de Oliveira, a consignação
que lhe foi estabelecida por este orneai.
— A' delegacia fiscal do Thesouro Federal
no estado do Piauhy, declarando que ao 1^ cirurgião reformado do exersito Dr. Gentil Pedreira, residente na capital do mesmo estado,
deve ser paga mensalmente, a contar do 1 do
corrente, a quantia da 20$i que lhe consigna
o alferes em commissão Feltro* José de
Souza.— Communicou-se à Alfandega, da cidade do Rio Grande.

Fevereiro (1 glaa) 44l7
.•
— Áo cammandante das ['irais em opera.?
ções na cidade de Nither oy , transmittindo,
para informar, o requerimento eia que o patrão-mór interino do arsenal do marinha
(lesta capital Antonio eferino de Vasconcellos, alegando tar estada com o pasaoal seu
subordinado em serviço do governo no estado
do Rio de Janeiro, pede ser indemnizado e o
referido pessoal da differença entro a etapa
que é concedida aos officiaes e praças dos corpos militares e que é abonada SP pessoal do
serviço geral do mesmo arsenal.
dt ' Repartição de Ajudante-General
Mandando':
Declarar ao commandante da fortaleza do
Santa Cruz, da barra do Rio de Janeiro, que,
tendo sido considerados limpos os portos do
Palermo e Cata.nia, na Italia, devem ser recsbidos em livre pratica nos da Republica,
depois de rigorosa visita sanitaria, os navios
sabidos dos mesmos portos, a contar de 27 do
janeiro ultimo. — Communicou-se ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores.
Incluir no Asylo de Invalidos da Patria o
ex-soldado do I° batalhão de infantaria Raymundo Martins do Carvalho.
Concedendo licença para, no corrente annos
matricular-se na Escola Militar do Ceará, si
houver vaga e satisfizer as oxigencias regulamentares, ao pa.izano Mario Barreto, devende
assentar praça prévia:Isente e ficar desdet
logo á disposição do respectivo commandante.'
Communicou-se ao commandante do 2" districto.
Nomeando ajudante de ordens do assistente
do Quartel-Mestre General junto á 3 4 brigada
do littoral o alferes do 1° regimento do cavailana da guarda nacional Armindo Goma
Brandão.
Ministorio da Industria, ViaÇão 0,
Obras Publicas
Directoria Geral do Viação
Expediente de 10 de fevereiro de 1894

Requisitaram-se do engenheiro Alvaro Rodovalhoadarcondas dos Reis todos os documentos relativos á questão da Estrada de Ferro
Metropolitana.
—Remetteu-se ao governador do estado de
Pernambuco o original do requerimento ela
que a Companhia Estrada de Ferro Recifõ a
S. Francisco pede para augmentar as tarifas
do sua estrada de ferro, afim de serem, a esto
ministerio, prestadas informações a respeito.
—Ao governador do estado das Ala.gaias rogou-se informar sobre os requerimentos cru
que a Alayiias Railleay Company mede alteração das tarifas em vigor na mesma estrada.
Directoria Geral das Obras Publicas
Expediente de 9 de fevereiro de 1891
Communicou-se ao alinisterio da Guerra
que pela Directoria Geral dos Telegraphos foram expedidas as necessarias ordens para a
construcção de linhas telephonicas entre Itaguahy e Corôa Grande e entre Guaratiba e
Curumarim.
—ko inspector do 6" d Lstricto dos portos mas
ritimos, para organisar uma planta, e respectivo orçamento, do trapiche da barra do Rio
Grande, como requisita o Ministerio da.afarinha, afim de resolver sobre o assumpto do
modo que julgar mais conveniente.
De accordo com o regulamento approvado
por decreto n. 1663, de 30 de janeiro ultimo,
foram, por portarias desta data, nomeados
para a Repartição Geral dos Telegraphos:
desenhistas auxiliares, os desenhistas Jacinthe
Alves da Silva e Miguel Pedro Vasco; fiscal do
almoxarife, o encarregado do deposito João
Thomaz Cardoso; amanuenses, Os escripturarios do districto tolephonico Thomaz José
Falco e Antonio Joaquim Puget; e official archivista, o telegraphista do 3s classe bacharel
Paulo de Vilhena Brandão.
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NOTICIARIO
1 1 ;' pre to ria -Foram affixados nesta
pretoria os seguintes proclamas para casamento :
José Martins Xavier e D. Rita de Alvarenga
Major Antonio Muniz e D. Arminda Freitas
de Medeiros
• João Maronhas Quintans e D. Rosa Candida
• Pereira;
Luiz Ramos das Santos Ribeiro e D. Tolentina do Oliveira e Souza;
alamoel pereira Guimarães e D. Amelia
Rosa. da Silva
Constantino José do Amaral e D. Joanna de
Abreu Ferreira
José Bento Moreira e Virginia João Guimarães;
Miguel Martins de Aguiar o D. Benedieta
das Dores o Silva ;
Custodio Malaquias de Andrade e D. Olivia
Augusta de Carvalho ;
lanaras Julio Tavares e D. Joanna Emilia
Rosa de Lima..
slalatactuara> sae zasaaastats as4C,A.,.Conaorrerrs sa aaata o a. r•-a)al.--.7:.
marchantes, C11;.,::
Horacio José do Leriaos
210 rezes
Pimenta Lemos & Comp.
64
Manoel Cruz
37
Hilario Garcia & Cozap.. .
>
13
Carlos Pimenta &Comp
5
»
alauoel Cardoso Machada
»
2

Total da matança
331 sanas
Abaterara-as maia :
Luiz Caunuyrano
38 ear paires
Antonio Corrêa Avila
1
porco
Custa I ia Barros Silva
1
P it, X) 1.4; tal verificado..
62.475 altos
O preço da carne do -vacca, em S. Dicaso
será da a00 réis o kilo; da de carne i ro, 1a3o0
C da de porco. 1$350.
O preço nos açougues, de a(icorilo cont o
Lana obriaação tomada peloa retal histas
com a alininistraçãs, municipal, sara de 9;10
réis o kilo.
iliba na rio - Foram sepultadas no dia
9 do corrente as seguintes pessoas. falecidas do
Acce ss° pernicioso- a fiuminenstalracetna,
filha de Armando Noites, 5 meses, resiante e
falecida á rua S. Christovão n. 46 ; o portuguez Antonio Rodrigues da Graça, 35 amuas,
casado, rese'ente e falecido á rua Atilia
n. 4, Total, 2.
Aderi° selerose- o fluminense Bernaraino
Baptiata Pereira, 28 armas, solteiro, residente
e falecido á rua Frei Caneca n. 55.
Atheromazia - o africano Vicente Luiz
Carlos, 70 annos, solteiro, falecido na, Santa
Casa.
Athrepsia o fiuminense Manoel, filho de
Bra.z Antamio de Oliveira, 37 dias, residente
o liallecido á rua S. João Baptista na 27.
Asphixia dos recemnaseidos - a fluminense
Maria Gentil, filha do Manoel Pereira Cardoso, 4 horas, residente e falecida á lia1eira
de João Homem n. 21.
Ileriberi-o brasileiro Manuel Nunos dos
Santos, 18 annos, solteiro, falleeido no Haspicio da Sande.
Bronchite eapillar-a fluminense Julieta,
filha do Ladislau Canelo Pontes, 2 anuas, residente e falecido á rua da. Bela. Vista n. 51.
Broneho pneumonia-a, brazileira (Iscaram,
filha de João Rodriguea da Costa, 2 DAMOS,
residente e falecido á rua de S. Francisco
Xavier n. 86.
Cashexia leprosa-o iluminense João da
Silva Araujo Faria, 3:1annos, solteiro, res a
-dentfal(cioáruS.Pedn27
Catariam sufrocante-o fluminense Antonio
filho de Maria de Souza, 8 mezes; resideive
e falecido á rua da Gambaa. n. 30.
Congestão pulmonar - o italiano Victor
Moltido, 36 manos, casado, residente o titilecido á rua do Itiachuelo n. 243; o portuguez
Manoel Augusto, 32 annos, solteiro, falleeido
na Santa Casa.
Esmagamento do tronco-uni homem desconhecido, 40 annos, presumiveis, exami-

nado no Necroterio.
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Entero colite-a fluminense Joanna, filha
Meningite - a portugueza Lucinda, filha de
de Francisca Rosa da Conceição, 17 meze.s, re- Antonio Monteiro, 30 annos, residente e falsidente o fallecida á rua do Humayta n. 34. tecida á rua das Larangeiras ; Hilda, filha
Febre biliosa-Manoel Luiz Orgal, 23 armas
solteiro, residente á rua da Ajuda n, 4)i e 1ltecido na Santa Casa.
Febre remittende biliosa - o portuguez.
Agostinho da Fonseca, 53 manos casado, residente e falecido no Hospital da Saude.
Febre typhoide - a lluminense
10 anilas, residente e faildida á na de S.
Christovão n. 110.
Fatbre perniciosa - o brasileiro Franklin
josé da Silva, 33 anuas, solteiro. te i 'entoe
falecido á do Haspieio ra. 234.
Febre amarela - o italiano Vieence Bonavit, 20 anuas, casado, residente e fiallecido
á ladra do Barroso n. 137; Emiliana Ferreira Ramos, 30 ;amos, casada, residente e
falls cida á rua do Barão de Itapagipa n. 7:3;
Vicente Giffoni, 22 anatos, solteiro, resi1ente
e falecido á rua de S. Lourençs n. 4; Miguel
Cantiani, 15 manos, solteiro, resideate á rua
da Saude n. 37 o falecido no I-1,),p1:11. do São
Sebastião; Maria Malhagua., 24 anno 3, assada,
residente e falecida, á rua da Prainha. n.185;
os portuguezes Manoel Gomes Vieira, 32 annos, casado, residente e falleeido á taa, de
Santa Luzia n. 38; Anton i o Ribeiro,32 armas,
casado, residente á travessa de S Sebastião
e falecido no hospital do mesmo nome; o fluminense Alberto, filho de José Lucra Cardoso,
5 almas, resC'ente e falecido á rua da Suada
n. 91; Joaquim Machado, 14 annos. solteiro,
residente á rua do General Cama a n. 70;
Thomaz Ellis, 5o :unos. casado, rasidenta o
falecido a rua da Saude n. 35; o argentino
Adolpao de Garcia, 24 ;amos, casado, residente e falecido á, praça da Repubaca, n. 29
Manoel Lima Grad, 25 manos. solr iro, falteeido na Santa Casa; os heapanhoes José Muniz,
23 almas. salteiro, residente e adiada ) á rua
, les Santa Luzia 11. 38; Antonio Rodrignes,
ambas, solteiro, residente á PUA (10 (; n )2(.10 d'En
n. 212; Joaa Rodrigues °clamavas, al anuas,
solteiro. residente á rua tlo Navarao n. 4; José
Fernandes P res, 16 amuos, solteiro, residente
á rua l'Ajiala n. 54; José Maria da il va 28
alunos, casado; Jusé Cano, 38 aanas, casado,
raaidcnte á rua da Coaceição n. 79; o hrazileira cora) tal Antanio Fernanda.: Barbosa, 47
amais, rasidente e falecido á rua Daus de
Is zembro n. 3; Leopoldo PucaVea 35 r nnas,
solteiro, residente á praça da Ha e felTecido no hospital de S. Sebastião; a franceza.
Luiza Brama 31) amuo s, solteira. residente e
fallecida á rua Luiz de Camaes n, 7; Victonino José PCI'CiVa, 17 anima easia In, residente
no barco de Bragança o fila:ela) no hospital
da S. sabastiao; os portugueza: Mirrai() ae
Almeida atouvaa, 14 unos, rea 'ente e falecido á rua ‘'a Aliandesa n. 27: Antonio dos
Santos, 40 armas, casado. resideii' e e aallecido
á, rua do Senador Euzebio n. 4; leão Fernandee, 33 amais, casado, rasi 'ima) a til lento á
rua Miguel de Frias n. 28; Anamio Nunes,
16 anuas, residente e falecido 5 raa aa Quitanda n. 75; Rosaria. Maria Calía 'o, 20 amaças,
casada, rasidante o falecida a rua da Pragua ya na n. 115; Ciariam tina Ceal l io, 27 anuas,
casada. re•idente e lanecida ir ira do Barata
de s. Fenx n. 128; Joaquim oa lei nes caatino, li anu a s, residente e 1.11 l ia á rua da
imperatriz n. 2; Carmelina Ir Assentaçao,
21 annos, solteiaa, residente e falecida á
Quinta, da Cajá; Manoel IYer..iaa msatias , aa
nonas, solteiro, rasidente e fallaeido a rua da
conceição n. a"; :Urrada Cavi l as°, 40 snnas,
casado, ré-alente e lanceei° a sua. do Meantasa, n.
(lastro enterite - a flunifanse Adelaide,
filha ia Thereza Rosa Pereira, a mszes. residenta ci adlacida á rira
S li e ri. 73.
Ilemorrh s gia cerebral - ,1-)sa Ferreira da
suai) , adiada)) no hospital de Ciarma.
Lesão cardiaca-Hermogene : Jasa Bastos, 29
anuas, solteiro, falecido n • hospital de São
lodo Baptista; João Bruno, 59 anulas, solteiro,
falecido no Ilospicio da Sauda; Jesuina Rosa
do Paraizo, 70 :limos, solteira. re s idente e fallecala a. rua da Emancipação n. 6 A.
Lymphatite pernichesa-o iluminem° Julio
Proaopio origueira., 15 anuas, falecido no Hospicio da Saudei.

de Naza.rio do Siqueira Lima, 5 mezes, residente á rua Thomaz Rabello n. 6 e a fiuminense Elvira, filha de Luiz Lino Tavares, 3
mezes, residente e falecida, á rua dos Ourives n. 112. Total, 3.
aleningo eneaphalite-a fluminense Joa.nna
de Almeida França, 63 anises, viuva, residente o falecida, à travessa da Paz n. 7.
Septecema- o portuguaz Antonio Gonçalves, 32 turnos, casado, residente e falecido á
rua Censelheiro João Cardoso n. 10.
Tuberculos pulmonares - a flumineese
Aquelina Avelino. Pinheiro, 17 annos, casada,
residente e falecida á rua Francisco Eugenio
n. 87; o fluminense E. Manoel Coelho, 60 annos, solteiro, falecido na Santa Casa, e Eleutesia Maria do Espirito Santo, 48 annos,
viuva, falecida no Hospital da Saude. Total, 3.
Tetano-a fiumineuse lua, filha de Manoel
Souza Costa, 7 dias, residente o falecida, a
rua de S. José n. 2.
Typho eeteroide-a alemã Enna Wuisler,
25 annos solteira, residente e falecida á rua
Lavradio n. 21; Julio Coelho de alagaalães, 15 annos, solteiro e fallecido no Hospital do Carmo e Joaquim Silva Faria, 16
aniles, solteiro, residente e falecida á rua
Visconde do Rio Branco n. 24.
Uretnia-o hespanhol Agostinho Ramos, 50
annos, solteiro e fallecido na Santa Casa.
Fetos-um filho de Maria de Carvalho Espirito Santo á ladeira de Santa Thercza. n. 2;
una filho de Carlos Vieira Costa á rua Dr.
Na.huco da Freitu,s n. 47; um 'filho do Rita
Maria Conceição á rua da Floresta ia. 45
una filho do Amalia tarai da Conceição á rua
da Alfandaga n. 391 o um filho de Francisco
Silva Braga à. rua Santo Antonio n. 10. Total, 5.
Infiltração ga'; geenosa - João Paulo de
Sant'Anna, 50 a:. los, saltais° e falecido na
Santa Casa.
Tetana a apontaneo-o portuguez José, filho
de Jaaquan da Costa, 4 animes, residente e
falecido á rua da Floresta n. 41.
No numero dos 77 sepultados estão incluilos 25, cujos enterros foram gratuitos.
i)19
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Faz-se publico, para conhecimento de todos
que a junta administrativa desta repartição,
por deliaeração llesta data, mandou recolher
os bilhetes de 50;a0a0, em circulação, de base
metálica, do Banco da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, marcando para isto o prazo
que decorre de hoje até 30 de junho de 1894,
sob a comminaçào de ficarem sem valor e
pi escritos aqueles que deixarem d.) ser
apresentados ao troco nesta capital. ao Banco
da Republica da Brasil o nos caiados ás suas
respectivas agencias, na lama do art. 45 do
decreto n. 10262 de 6 do julho do 1889 e deei ato n. 165 de 17 de janeiro de 1890 art. ls
§ 14.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1893.
-M. A.

Gelvdo.

(.

eastlixa de Ainortigat,i‘o
Faço saber, para conhecimento de todos,
que, por deliberação da, junta administrativa
desta repartição, finda em 30 de junho de
1894 o prazo marcado para o recolhimento
dos bilhetes de todos os bancos, quer de base
metalica, quer de base de apolees, ficando
ceia valor aqueles que deixarem de ser apresentados até essa ilata ao Banco da Republica
do Brasil nesta capital ou ás suas pgencias o
representantes nas dos Estados Unidos do
Brasil, na fôrma, da lei n. 3103 de 24 de novembro de 1838, art. 1 0 , a 6^, n. Ill, 2 parte,
e dos decretos ns. 10262 do 6 de julho do
1889, art. 43 e n. 165 do 17 de janeiro do
1890, art. 1°,8 14.
Rio de Janeiro, 18 do outubro de 1893.AI. A. Galra°.
•)
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Caixa do Amortisação
Faz-se publico, para conhecimento de todos,
que, por deliberaçao da junta administrativa
desta repartição, desta data, foi prorogado
até 30 de junho de 1894 o prazo marcado para
a substituição das notas de 100$ e 500$ da
5" estampa, do 50$ e de 200$ da 6 4 estampa e
24 da 7 estampa; o bem assim o da substituição dos bilhetes de todos os bancos que os
emittiram sobro notas do the.souro, carimbadas, substituindo ein tudo o mais o edital de
30 de maio deste anno.
Rio do Janeiro, 17 de outubro de 1893.—
M. A. Calva°.
Quartel General da Marinha
De ordem do Sr. contra-almirante chefe
de estado-maior general, é chamado o 4° tenente Viriato Duarte Hal' a comparecer
nesta repartição dentro do prazo de 15 dias,
sob pena do ser considerado desertor.
Quartel General da Marinlia,10 do fevereiro
(•
1804.—Quintino Costa.
Intendencia da Guerra
ARTIGOS PARA FARDAMENTO DAS PRAÇAS DE
PRET Do EXERCITO E DA MARUJA

Tendo Eduardo Teixeira Pinto requeri&
por aforamento 22 metros de terreno da
4" secção de fOro, sito á rua da Matriz na Fazenda do Santa Cruz, obrigado a cumprir as
instrucções de 30 de outubro de 189/ e decisão de 29 de maio do armo passado, em
virtude das quaes tem de fazer dentro em
tres annos edificação que pelo menos tenha o
valor do terreno, convido as pessoas que pretenderem tal terreno a requererem ao Sr.ministro da fazenda por intermedio desta directoria ou da superintendencia da mesma
fazenda no prazo de 3a dias a contar desta
data.

Directoria das Rendas Publicas do Thesouro
Federal, 13 do janeiro do 1894.— Francisco
José da Rocha.

(.

7* secçao

Conselho Municipal
ELEIÇIO PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
DA REPUBLICA, UM SENADOR E DEZ DEPUTADOS PELO DISTRICT° FEDERAL

O Dr. Antonio Dias Ferreira, presidente do
Conselho Municipal, etc.
Cumprindo o que preceitúa o § 2^ do art.37
da lei n. 85 de 26 de janeiro de 1892, convida
os eleitores alistados nos tres districtos
.desta capital a comparecer nos locaes abaixo
designados no dia 1 de março proxinio, ás 9
horas da manhã, afim de depositarem nas
urnas os seus votos, devendo, porém, observar-se o seguinte, de a.ccordo com os arte. 34,
35 e 37 da citada lei, combinados com o disposto nas instrucções que acompanham o
decreto n. 1668.
Os eleitores do 1 0 districto, que comprehende as freguezia.a da Gavea, Lagôa, Gloria,
Candelaria o Santa Rita, votarão ein um
nome para senador e dons para deputados.
Os eleitores do 2^ districto, que comprehende as freguezias de S. José, Sant'Anna,
Sacramento, Santo Antonio, Espirito Santo e
S. Christovão, votarão em um nome para senador o tres para deputados.
Os eleitores do 3^ districto, que compre/lendo as freguezias do Engenho Novo, Engenho Velho, Inhauma, haja, Jaoarépagua,
Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Ilha
do Governador e Paquetá, votarão em um
nome para senador e dous para deputados.
Nos tres districtos todos os eleitorea deverão votar paraPresidente o Vice-Presidente
da Republica.
As cedulas serão fechadas e em quatro envolueros separados, levando as inscripções:
Para Presidente da Republica.
Para Vice-Prosidente da Republica.
Para Senador.
Para Deputados.
As cedulas para Presidente e Vice-Presidente da Republica serão depositadas em uma
das urnas e as cedulas para senador e deputados na outra.
As urnas toem a inscripção:
Para Presidente e Vice-Presidente da Republica.
Para Senador.

O conselho de compras desta repartição
recebe propostas no dia 13 do corrente, até ao
meio-dia, para o fornecimento daquelles artigos, durante o primeiro semestre do corrente
anuo.
As pessoas que pretenderem contractar
esses fornecimentos queiram procurar os respectivos impressos na secretaria desta intendelicia, onde deverão apresentar suas habilitações, na farma do regulamento.
p aevine-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 comp?tentemente na occasião
da sessão e ter muito em vista o art. 64 do
regulamento, devendo nas referidas propostas
lazer a declaração de sujeitarem-se á multa
de 5 °/° no caso de recusarem-se á assignatura do respeativo contracto.
Para Deputa.loo.
Rio de Janeiro, 10 do fevereiro do 1894.-0
Secretaria do Conselho Municipal, 8 de feI° oficial, Joaquim Zozinto Ribeiro, servindo
vereiro de 1891.— Dr. Antonio Dias Ferreira,
de secretario.
presidente.
_
-Primeiro districto cl &tora'
Intendeneia da Guerra
GAVEA
ASSIONATURA DE CONTRACTO
ia secçao
O Sr. José Ignacio Coelho e a Invenclvel,
Quarteirões 1°, 2', e 4'.
Companhia Manufactureira de Calçado, são
Local, escola publica do meninos, á rua
convidados a comparecer na secretaria desta Marquez de S. Vicente n. 50.
repartição, afim de firmarem contracto dos
artigos que lhes foram accoitos, em sessão do
24 secçao
conselho de compras de 23 de janeiro findo,
Quarteirões 3^, 5^, 6', 7^, e 8".
incorrendo na multa de 5 °/,, aquele que não
Local, escola de meninos da rua Marquez
o fizer até ao dia 14 do corrente 'noz.
Rio de Janeiro, I de fevereiro de 1894.- de S. Vicente n. 50 A.
O 1° enleia', Joaquim Zusinto Ribeiro, servinLAGOA
do de secretario.
(.
secçao
Quarteirões I". 2°, 3 0 , 40 , o 60.
Local, escola publica — praia de Botafogo
Fazenda do Santa Cruz
ri. 236.
AFORAMENTO DE TERRENOS

irevereiro (1.894) 400

Quarteirões 24 0 25.
Local, escola publica da rua General Severiano.
8° secçao
Quarteirão 26.
Local, Instituto Benjamin Constant.
GLORIA
1' sução

Quarteirões 1°, 21 , 3°, 40 e 5°.
Local, escola publica da rua da Lapa n. 79.
2' secçlto

Quarteirões 8" e 8°.
Local, escola publica da rua da Gloria u. 64.
3° secçao
Quarteirbes 7°, 9° e 10.
Local, Secretaria do Exterior.
4" secçao

Quarteirões 11, 12, 13 e 15.
Local, escola publica do largo do Machado.
5" seeçao

Quarteirões 14, 18, 17 e 18.
Local, quartel de bombeiros no largo de
S. Salvador.
• secçao

Quarteirões 19, 20 e 21.
Local, escola publica de meninas do largo
do Machado n. 8.
74 secçao
Quarteirões 22, 25 e 30.
Local, escola publica da rua Buarque de
Macedo.
•

secçlto

Quarteirões 23 024.

Local, Sociodado Amante da Instrucção, na
rua Ypirangl.
9' seco

Quarteirões 26, 27, 28 e 29.
Local, Instituto dos Surdos-Mudos.
CANDELARIA
I a secçao
Quarteirões 1°, 20 o 3^.
Local, saguão dos telegraphos.
2° secçao
Quarteirão, 40.
Local, praça do Commercio.

3" secçdo
Quarteirões, 5°, 6° e7°.
Local, Caixa da Amortização.
4 2 secçao
Quarteirões, 8°, 9" e 10.
Locai, Bibliotheca Fluminense.
SeeÇa0
5" secçao
Quarteirões 8°, 0°, 10 e II.
Local, escola publica da rua Bambina.
Quarteirão 11.
Laca!, Alfandega.
• secçao
Quarteirões 5^, 7^, 14, 15, 29 o 30.
6 , meça()
Local, escola nocturna da rua Banbina.
Quarteirões, 12 e 13.
• sccçao
Local, escola publica, rua da Quitanda n. 33.
Quarteirões 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23.
Local, escola publica da rua de S. Cle711 secçdo
mente n. 95.
5" secçao
Quarteirões. 14 e 15.
Local, Correio.
Quarteirões /2, 13, /8 o 31.
Local, escola publica da rua dos Voluntaa
secçao
rios da Patria.
6' lecçao
Quarteirão, 16.
Local, saguão da secretaria da instrucção
Quarteirões 27, 28, 32, 33: 3-41 e 35,
Local, escola publica da rua da Kssagern. publica, (largo do Paço).
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SANTA RITA

SANT'ANNA

6' secção

1° DISTRICTO

1° DISTRICT°

1' secção

1" secção

Quarteirões 13 e 14.
Local, ,escola publica de meninas da rua do
Sacramento n. G.

Quarteirões 1°, 2^. 3°, 4°, 5" e 6°.
Local, Secretaria da Marinha.
2" sccção

Quarteirões 7", 8° e 9".
Local, escola publica, á rua dos Ourives,
entre a da Prainha e o largo de Santa Rita.
31 secção
Quarteirões 10,11, 12, 13, 14, 150 16.
Local, Externato do Instituto Nacional de
lnstrucção Secundaria.
42 sccção

Quarteirões 17 e 18.
Local, Bibliotheca da Marinha.
2° DISTRICT°
12 secção

Quarteirões 1°, 2°, 3°, 4^ e 5^.
Local, rua da Harmonia n. 62, sala dos
fundos.
2" secção
Quarteirões 6° e 7".
Local, escola publica de meninos, rua da
Harmonia n. 62.
secção

Quarteirões 8^ e 9°.
Local, escola publica de meninas, rua da
Harmonia n. 62,
Segundo dIstrieto eleitoral

S, !JOSE'
10 DISTRICT°

ia meça°
Quarteirões 1°, 2° e 3^.
Local, Inspectoria de Hygiene.
secção

Quarteirões 40 e 5^.
Local, Repartição Geral dos Telegraphos.
3a secção
Quarteirões 6° e 70•
Local, escola publica da rua da Misericordia.

Quarteirões, 1 0, 20, 30 e 4°.
Local, Intendencia Municipal.
2" secção

72 secção

Quarteirões 15 e 16.
Local, edificio do Forum.

Quarteirões 5^ e G°.
Local, pavimento terreo do Senado.
3 a secção

Quarteirões 7^, 80 e 9^,
Local, Preteria.

secção

Quarteirões 17 o 18.
Local, Juizo do Commercio.
20 rnsrracTo
secção

42 secção

Quarteirões 10, 11, 12 13e 14.
Local, escola publica da rua Senador Euzebio n. 88.

Quarteirões 1 0, 20 e 30.
Local, Academia Nacional de Bellas Artes.
2' secção

53 secção

Quarteirões 4", 51 e 6^.
Quarteirões 15, 16, 17 e 18.
Local, Arcadia Dramatica Esther de CarLocal, escola publica da Praça da Republica valho.
n. 79.
3' secção

64 secção

Quarteirões 19, 20, 21, 22 e 23.
Local, escola do S. Sebastião.
72 secção

Quarteirões 24, 25, 26, 27 e 28.
Local, estação de S. Diogo.

8' e 9^.
Local, rua do Senhor dos Passos n. 175,
(casa de bailes).
Quarteirões 7°,

41 secção

Quarteirões 10, 11, 120 13.
Local, Sociedade Funeraria.

2" DISTRICT°

5" secção

1" sccção

Quarteirões 1 ,1, 15, 16, 17 o 18.
Local, Externato do Instituto Nacional, rua
Larga de S. Joaquim.

Quarteirões 1°, 2", 30 e •".
Local, Escola Normal.
secção

Quarteirões 50 , 6°, 7^ e 8°.
Local, Bibliotheca do exercito.
3 a secção

Quarteirões 9", 10, 11, 12 o 13.
Local, Estação Central da Estrada do Ferro.
4' secção

Quarteirões 14, 15, 16 e 17.
Local, escola publica de meninos á rua da
America.
5" secção

Quarteirões 18, 19, 20 e 21.
Local, estação da Gambôa.
64 secção

SANTO ANTONIO
1" secção

Quarteirões I° o 2".
Local, escola publica , da rua do Riachuolo
n. 154.
2" secção

Quarteirões 3° e 4°.
Local, escola publica da rua do Lavradio
n. 39.
3" secção

Qu:trteirões G" e 7°,
Local, escola publica da rua do Conde
d'En n. 132.
44 secção

Quarteirões 5^, 17 o 18.
Local, agencia da prefeitura, rua do RiaQuarteirões 22, 23 e 24.
Local, escola publica de meninos á praia chuelo n. 322.
Quarteirões 8° e 9°.
Local, Bibliotheca da Faculdade de Medi- Formosa.
5° secção
cina.
SACRAMENTO
Quarteirões
15
o
16.
5. secçao
1° DISTRICTO
Local, Deposito Publico, rua do Senado
n. 74.
Quarteirões 10 e 11.
jo secção
Local, Desipfectorio, rua de D. Manoel.
6' sução
Quarteirões 1°, 2° e 3°.
6" secção
Local, Escola Polytechnica.
Quarteirões 11 e 12.
Local, theatro Polytheama, rua do LavraQuarteirões 12 e 13.
secção
2'
dio n. 104.
Local, laboratorio de hygiene da Faculdade
Quarteirões 4 0 e 5°.
de Medicina..
secção
Local, Secretaria do Interior.
2 0 DISTRICT°
Quarteirões 13 e 14.
3" seceão
ja secção
Local, escola publica da rua do Rezende
Quarteirões 600 7°.
n. 149.
Quarteirões 1°,20 , 3", 4° o 5^.
Local, sala da vaccina, á rua do Nuncio,
Local, escola municipal do S. José.
82 secção
Prefeitura.
2" secção
42 secção
Quarteirões 8°, 9 0 e 10.
Local, Pedagogium, rua do Visconde do
Quarteirões 6°, 7°, 8° e 9°.
Quarteirões 8° e 9^.
Rio
Branco n. 13.
Local, Imprensa Nacional.
Local, saguão do Thesouro Nacional.
O' secção
3' secção
secção
„
Quarteirões 19 o 20.
Quarteirões 10, 11, 12, 13 o 14.
Quarteirões 10, 11 o 12.
Local, escola publica da rua dv Paula
Local, BibliOtheCa Nacional.
Local, IntitUto Nacional do Musica.
Mattos ai. 18,
4a secção

•
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92 secção

10' secçao

Quarteirões 21 e 22.
Local, escola publicada rua Áurea n. 28.

54 secç4o

Quarteirões 14 e 15.
Quarteirões 8^ e 0°.
Local, escola publica de meninos, na Ponta
Local, estação da estrada de ferro, em
do Cajú.
S. Christovão.

ESPIRITO SANTO
10, secção

1 , secção

Quarteirão 16.
Quarteirões 1^ e 2^.
Local, escola publica da rua Bella do São
Local, escola publica da rua do Visconde de João.
Sapueally n. 133.
2'1

leo

20 DLSTRICTO
12

secção

Quarteirões 1° e 30.
Local, escola publica da rua Conde do
Houdin' n. 125.

secção

Terceiro distrieto eleitoral

Quarteirões 3^, 4° e 5°.
Local, Asylo dos Mendigos.

ENGENHO NOVO

3, secção

Quarteirões 6^ e 8^.
Local, escola publica da rua do Estacio de
Sá n. 17.
secção

I° DISTRICTO
/ 2 secção
Quarteirões I^ e 2".
Local, Pedregulho, escola publica n. 3.

2°

secção

Quarteirões 2° e 4".
Local, Hospital Militar.
3' secção

Quarteirões 5" e 6^.
Local, Escola Municipal da rua Conde do
Bornliin.
secção

Quarteirões 7° e 18.
Local, escola publica da rua do Haddock
Lobo n. 27.

2, secção

Quarteirões 3^ 4", 5^ e ^.
Local, Estação 'de
6
S. Francisco Xavier.
3" secção

5" secção

Quarteirões 9" e 12.
Local, escola publica da rua do Conde d'Eu
D. 278.

Quarteirões 7^, 8^ e 9".
Local, rua Vinte e Quatro de Maio n.
4 , secção

Quarteirões 7° e 8°.
Local, Escola Municipal da rua Braço de
Ouro.
5, secção

Quarteirões 9" e 12.
Local, Escola Municipal da rua Gonzaga
Bastos.

6, secção

Quarteirões 10 e 11.
Local, escola publica da rua da Floresta
n. 6.
7'

Quarteirões 10, 11 o 12.
Local, Esta.çtio do Riachuelo.
2^ DISTRICTO
1• secção

secção

Quarteirões 13, 14 e 15.
Local, escola publica da rua do [Lapilli
n. 67.

Quarteirões 8^, 9", 10 e 11.
Local, Estação do Engenho Novo.
2, secção

8, secção

Quarteirões 16 e 17.
Local, escola publica da rua Malvino Reis
n . 86.
S. CHRESTOVÃO

Quarteirões 12, 13 e 14.
Local, Escola Publica., Visitação.
3" secção
Quarteirões 19 e 20.

Local, Esta4o do Meyer.

•

Quarteirões 1^ e 4.
Local, Gymna.sio Nacional, no campo de
S, Cliristovão.
2a secção
Quarteirão 2".
Local, salão da, Sociedade Musical Recreio
de S. Christovão, no largo da Cancella.
secção

Quarteirões 3" e 12.
Local, escola publica de S. Christovão, salão
da frente.

4 , secção

Quarteirões 17 e IR.
Local, Collegio Santarém.

5'

secção

Quarteirões 15 e 16.
Local, escola particular rua Imperial.
secção

Quarteirões, 4^, 5". 6' e 70.
Local, estação do Todos os Santos.
7° secção
Quarteirões 1^, 2^ e'3".
Local, rua D. Adelaide.

4, secção

Quarteirões 5° e 6^.
Local, escola publica de S. Christovão,
no campo do mesmo nome, salão dos fundos.

ENGENHO VELHO
1 0 DISTRICT°

5, secção

secção

Quarteirões 7" o 8".
Local, agencia da Prefeitura, rua da Igreginha.

Quarteirões 1^, 2° e 6".
Local, Lyceu do Engenho Velho.
2'

Ga secção

Quarteirões 9^ 011.
Local, rua de S. Januario, escola inixta
Municipal.

secção

Quarteirões 3' e 10.
Local, escola publica da rua do Mattos.
secção

secção

Quarteirões e 5".
Local, Casa de S. José, á rua Barão de ItaQuarteirão 10.
Local, escola publica da rua do Boinflm, pagipe.
secção

8° seeção

Quarteirão 13.
Local, escriptorio da
Ouro, na Ponta do Cajú,

estação

do Rio

do

secção

Quarteirão 10.
Local, Sociedade de Musica da rua Boulevard"n. 130.
7'

secção

Quarteirão 11.
Local, Azylo do Meninos Desvalidos.
INHAU'MA
1"
SeCçáO •

Quarteirões 1 0 , 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20.
Local, escola publica nos Pitares.
20

1'1 secção

7°

6,

secção

Quarteirões 2^, 3° e 21.
Local, escola nas offIcinas do Engenho de
Dentro.
3" secção

Quarteirões 40, 5^ e 6^.
Local, escola publica na.estação da Piedade.
4" secção

Quarteirões 7 0 , 8^ o 9^.
Local, escola municipal á rua Estrada de
Santa Cruz.
IRAJA'
1 , secção

Quarteirões 1°, 2", 30, 4", 5^, 6^, 7", 8°, 90 o
Local, escola publica de meninos no Areal
(estrada da Pavuna).
2" secção
Quarteirões 10, 11, 12 e 13.
Local, laboratorio do Campinho.
3" secção
Quarteirões 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 o
21.
Local, escola publica para meninos no marco
(estrada de Santa Cruz.
JACAREPAGUA'
1° secção

Quarteirões 1°, 2^, 3", 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Quarteirões 70 e 1 1 .
quartel de bombeiros, acua S.Chris- 25, 26, 27 e 28.
tovão.
Local, escola publica de meninos.
Local,
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structor do Brazil cem virtude de distribuição
do presidente desta camara commercial, foi-.
Quarteirões 4°, 5°, 60, 7^, 8^, 9', 10,11 12,
Secção unica
lhe apresentada a petição com distribuição do
13, 14, 15, 16, 17 o 18.
teor soguinte : Illm. Exm. Sr. Dr. presidente
Local, escola publica do meninos.
da Camara Comercial do Tribunal Civil o
Local Fazenda da Taquara.
Conselho Municipal, 8 de fevereiro de 1894. Criminal. Diz o Banco Constructor do Brazil,
- O presidente, Dr. Antonio Dias Ferreira. estabelecido nesta capital, que os accionistas
CAMPO GRANDE
constantes da relação junta acham-se incursos
nas penas do art. 60 dos estatutos do mesmo
ia secção
banco, por haverem deixado de satisfazer,
'Prefeitura
do
District°
0
Quarteirões 1°, 2°, 3 , 40, 5°, 6 0 , 7°, 8°, 9°,
nos prazos determinados, diversas entradas de
Federal
10, 11, e 12.
capital de suas acções, apezar dos convites
AFERIÇÃO
feitos por annuncios nos jornaes desta capiLocal, escola publica de meninos.
tal (documentos ns. 3, 4 e 5), pelo que o conDe ordem do Dr. director geral de fazenda selho director resolveu promover a acção
2a secção
da Prefeitura do District° Federal,previnem-se judicial, nos termos dos arts. 33 e 34 do deaos interessados que o prazo para aferição o creto n. 434 de 4 de julho de 1891; requer,
Quarteirões 13, 14, 15, 16 o 17.
revista dos pesos, medidas e balanças das portanto, que V . Ex .se digne de designar juiz,
Local, escola publica do meninos (Rea- casas
de negocio da freguezia de S. José, co- perante quem corram os termos do proceslengo).
meçou a 1 de fevereiro e terminará a 28 do so, sendo ordenada a notificação dos ditos
corrente mez e anno, incorrendo na multa da accionistas, para; no praso de 30 dias, a con33 secção
respectiva postura aquelles que deixarem de tar da presente intimação por edital, virem
Quarteirões 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, se apresentar no prazo indicado para satisfa- realizar as entradas em atraso, sob pena de
ção daquella exigencia da lei.
lançamento e de, julgada a notificação por
26, 27, 28, 29, 30, 31,32 e 33.
Sub-Directoria de Rendas, 5° secção (Afe- sentença, serem vendidas as acções em leilão
Local, escola publica de meninos (no Menrição), 2 de fevereiro de 1894.-0 chefe, An- por conta e risco dos mesmos accionisdanha).
tonio Lopes Trovão.
(. tas, applicando-se, na falta de compradores,
o disposto no art. 34 do referido decreto
4a secçao
n. 434 de 1891 e art. 6° dos estatutos. Nestes
Quarteirões 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
termos, P. a V. Ex. deferimento. E. R. M.
Prefeitura do District°
42 e43.
Com cinco documentos o a procuração. Rio
Federal
de Janeiro, 30 de novembro de 1893.-0 adLocal, casa do cidadão José Justiniano Carvogado, Bento Coelho de Almeida. Estava dedoso de Carvalho (Indullyba).
DIRECTORIA DE OBRAS E VIAÇÃO
vidamente sellada. Despachos: Ao Dr. Montenegro. Rio, 4 de dezembro de 1893.2° sução
SANTA CRUZ
Salvador Moniz . Sobre o que proferi
De ordem do Sr. Dr. director geral, faço o seguinte despacho : D . notifique-se .
ja secção
•
publico, para conhecimento dos interessados, Rio, 12 de dezembro de 1893. - Montenegro.
que no dia 15 do corrente, ao meio•dia, nesta Distribuição : D. a Domingues em 13 de deQuarteirões I^ e 2^.
secção, á rua do General Camara n. 312, se zembro de 1893.- J. Conceição. A relação, a
Local, escola publica de meninos.
receberão propostas, que serão lidas em pre- que se refere a petição, é do teor seguinte
sença dos proponentes, para a execução do Banco Constructor do Brazil - Relação das
secção
córte em rocha em um trecho da rua S. Luiz acções deste banco, cujas entradas não foram
Gonzaga, de accordo com o perfil existente realisadas : Custodio Braga & Comp., 50 aoQuarteirões 3 0 , 4^, 5°, 6°, 7° e 8°.
nesta repartição, onde os interessados pode- ções, 2°, 3° e 4° entradas, 4:000$; Dionysio da
Local, escola de trabalhos manuaes.
Silva Pinheiro, 25 acções, 2, 3" e 4° entrarão examinal-o.
3' secção
Para garantia da assignatura do contracto das, 2:000$ ; Francisco Vieira dos Santos Guifarão os proponentes, na Directoria de Fa- marães, 50 acções, 2^,3' e 4" entradas, 4:000$;
Quarteirõos 9^, 10, 11 o 12.
zenda
Municipal, o deposito prévio de 5 ^/, José de Araujo Pereira, 30 acções, 2", 3' e 4"
Local, 2' escola publica do meninos.
sobre a quantia de 22:617$, em que está or- entradas, 2:400$; Antonio Azeredo, 25 acções,
çado o trabalho a effectuar-se, juntando á 3°e 4° entradas, 1:500$; Isaura A. E. Pinho,
10 acções, 3° e 4' entradas, 600$; João José
GUARATIBA
proposta o respectivo recibo.
dos Reis & Comp., 100 acções, 3° e 4' entraAs propostas deverão indicar a residencia, das, 6:000$; Honorio Augusto Ribeiro, 100
1^DISTRICTO
do proponente e o preço do unidades escripto acções, 4,1 entrada, 4:000$; Banco da Lavoura
por extonso e em algarismos.
e do Commercio do Brazil, 2 acções, enin secção
Directoria de Obras e Viação,20 secção, 8 de trada,80$. Somma, 392 acções, 24580$000.
Rio do Janeiro, 30 do novembro de 1893.8", 90 fe vcreiro do 1894.- Ga,tao Silva, 1" offIcial. Antonio
Quarteirões 1°, 2^, 3°, 4^, 5^, 60,
de Araujo Ferreira Jacobina, presie 10.
dente. Estava devidamen'a) inutilisada uma
Local, casa do cidadão Manoel Francisco
estampilha no valor de 200 reis. Pelo que são
Alves (Arraial da Pedra).
distrieto do ?Engenho Novo notificados os accionistas acima descriptos,
para sciencia da que, dentro do prazo de 20
2' sreçao
AGENCIA DA PREFEITURA
dias, que correrá da publicação do presente
edital, são obrigados a satisfazer ao Banco
Quarteirões 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
De ordem do Sr. Antonio Luiz dos Santos Constructor do Brazil as entradas que se
e 19.
Lima, agente deste districto, faço publico, acham
devendo correspondentes ás suas acLocal, escola subvencionada do S. João para conhecimento dos proprietarios e pos- ções, visto não o terem feito por occasião das
suidores
de
terrenos
neste
districto,
para,
no
(Matto Alto).
chamadas, sob pena de lançamento
primo de oito dias, mandarem, conforme de- orespectivas
de, julgada a notificação por sentença,serem
0 , secção 1 4 ; § 1°, tit. 30,
termina
o
§
2",
tit.
3
2" DISTRICT°
as acções vendidas em publico 10115.o pelo
secção 2^ e §0, tit. 5^, secção 2, do codig,a preço
cotação na occasiao deste, por conta
do posturas, fechar, capinar as testadas e e riscodados
1 0 secção
notificados, para pagamento de
virar as cercas dos mesmos terrenos.
seus debitos ao mesmo binco, podendo este,
Quarteirões 1°, 20 , 3^, 4°, 5^, 6°, 11, 12, 13,
Agencia do 1 0 districto lio Engenho Novo, caso não sejam ellas vendidas por falta de
14, 15 e 16.
5 de fevereiro de 1801. - O escrivão, João compra,l ores, declaral-as perdidas, tudo nos
Local, escola publica de meninos (Ilha).
Rego do Amaral.
(• termos da petição acima transcripta e lei vigente. Para constar passou-se este e mais
secção
tres de igual teor que serão publicados dez
vezes
durante um mez no Diario Official e
Quarteirões 7 0 , 8 0 , 9° e 10.
EDITAL
no Jornal do Conenzereio, folhas do circulação
Local, escola publica de meninos (Barra). De notificação aos accionistas do Banco Cora- nesta capital, sede do banco supplicante e
structor do Bra:il abaixo descriptos, para, affixados na fôrma da lei, de cuja afilxação o
dentro do prazo de um me g , gue correrá da porteiro dos auditorios lavrará competente
ILHA DO GOVERNADOR
primeira publicação deste, satisfazerem as certidão para ser junta aos autos, Dado e pas/ a secção
respectivas entradas gue devem, correspon- sado nesta Capital Federal, aos 8 de janeiro,
de 1884. E eu, Anionio Lopes Domingues,
dentes
ás suas acções, sob as penas da lei
Quarteirões 1°, 2", 3", 4^, 5' e 6^.
escrivão, o subscrevi .-Caetano Pinto de MiLocal, agencia da prefeitura.
O Dr. Caetano Pinto do Miranda Monte- randa Montenegro,
negro, juiz da Camara Com moreia' do Tribunal
2° secção
Civil e Criminal da Capital Federal, etc.
Faz saber aos'que o presente edital de noQuarteirões 7°, 8° 9 0 , /O, 11 e 12.
tificação v'rem que, por parte do Banco Con- Imprensa Nacional. Rio de Janeiro -1894.
Local, escola publica de meninos.
secçãá

ILHA DE PAQUETA

r,

