ESTADOS UNIDOS DO ,BRAZITL
i.

..
Ft EPUISLIdA

17goE12-111,

ANHO XXXIII-6 0, DA

' MI TOS

ORDEM it

REPUBLICA—N. .44

IA PODER EXZCIITIVO
. .

DECRETO N. i671 — DE 8 DE FEVEREIRO DE 1891
Abre no MinistArio cio Ir rzenth um orada.) 'extraardinario do 8:4004 para paga-dento dos -v,nehnentes
10 e 2 0 adjuntos do p.-Úc • trador dr ltnpublica, do
sniteitadar da fazenda, darante o exerc'cio de MI.

O.Vica-Presidente da Ropubliaa dos Estados
Unidos do Brazil :
Considerando que o decreto legislativo.
n. 173 B de 10 do setembro do ahno pttssado,
areando os logares de 1° e 2^ adjuntas do
proci lor da Republica e o de solicitador
da rasa , os dous primeiros com o vencimento animal de 3:G0OSs cada um, e o 3' cora
o do 1:200$, de'scou entretanto de habilitar O
Poder Eacautivo com os necessarios recursos
para °sun ser ao pagamento dos ILICSIII08
i a;
vau'
Co aside. ando que, por omissão, tombam a
lei n. 191 B de 30 de setembro do 1893, que
fixou a despesa geral da Republica para o
exercicio de 1894, n5,"o consignou verba para a
despezt com os alludidos vencimentos ;
Considerando, fivalraeate, que os respectivos funccionarios não podem ficar sem os
•neces s arios meios do subsistencia, visto que,
po ass : a convir s.os interesses da Republica,
teve o governo necessidade de prover os ditos
cargos ;
Resolve sob .sua responsabilidade abrir ao
'Miniaterio da Fazenda um evento de B:400$,'
preciso atira o pagamento dos referi d os voncimentoe, durante o exercicio de 1694, até
definitiva deliberação do Cangresso Nacional,
a cuia aPProv'' as o será opportunamente suta
mattido o pre_eate acto.
, Capital Federal, 8 de fevereiro de 1894, 6°
da Republica.
• amuam PEIXOTO.
Felisbello Freire.

Mlnisterio da Justiça e NegoclOs
' Interiores
Dirsetsiria da Justiça

Por decretos de 10 do corrente:
Foi demittido, pedalo ap tenente do 4° batalho do infantaria da guarda nacional desta
capital, João Ribeiro de Carvalho Chaves;
Por ,m declarados sem effeito os seguintes
decretos: ..
De 17 de fevereiro do anno passado, na parte etti que nomeou o -cidadão João Augusto
Gonçalves de Freitas para o posto de tenentecoronel chefe alo - estado-maior 'do cominando.
superior da guarda nacional da comarca de
S. José dos Campos,. no estado de S. Paulo;
Do 10 de fevereiro do armo passado. na parte
cm que nomeou oa cidadãos Alfredo Monteiro
e José da Silva Loya Netto para os postos de
capitão-ajudante do ordens da 2 1 brigaai de
infantaria e major-fiscal do 1 6 batalhão de
artilharia da guarda nacional da capital do
estado de Pernambuco, visto não terism os
mesmos acceitado as referidas nomeações;
De 30 de dezembro do armo findo, na parto
em gins-nomeou o cidadão Atiolpho Curio de
Carvalho para o posa.) de ea;iitãf) da I n companhia do 20 batalhão de infantaria da guarda
nacional da capital do estado de Pernambuco,
visto não ter o mesmo acceitàdo a referida
nomeação ;
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De 22 de fevereiro do armo passado, na
parte craque nomeou para aguarda nacional
da capital do estado de Pernambuco, , e pelo
mesmo motivo os seguintes ofiléiaes:.
22 brigada de infantaria
•
• Estado-maior—Capitão-ajudante de ordens,
Jorge lacome Tasso Junior.
r
Brigada de artilhatia
Estadearishiata—Major-cirurgião, Dr. Manoel
ela:nenen° de Barros Carneiro.
3r) batalhão de artilharia
Paitatio-maior—Major-fiscal,
.
Luiz José da
Silva Guimarães.

Ministerio da Fazenda
Por secretos de 13 da corrente
Foram nomeados:
Para a Caixa da Amortisa.ção
Corre!or, o ajudante do corretor da Ille8ITIa
repartição, Pedro Rogerio de Magalhães
Coimbra ;
Ajudante do corretor, Marciano Lauro de
Azevedo Silva :
Archivista, Luiz Antonio Vieira.
Para a Alfandega do estado de Pernambuco
Primeiro escripturario, o 2° da mesma
alfa.ndega. SilverioFernandes de Araujo Jorge
Filho ;
, Segundo escaiptura.rio, Q 3 dfi mesma alfanOega Jose Joaquim Pereira Rego ;
Terreiros escripturarios, o 4" da ~ma
alfândega João Gonçalves dos Santos Junior e
o 3^ Oa thesoUraria de fazenda e/tilicta do
mesmo estado Affonso Maria Béda; •
Quarto escripturario, Virgilio Gonçalves
Torres ;
Porteiro, o porteiro da extincta thesouraria
de thzenda da mesmo estado Mutilei° Alexandrino de Saltes Dutra.
—Foram aposentados, na conformidade do
decreto n. 117 de 4 de novembro de 1892:
O 1° escripturario da Alfande,ga do estado
de Pernambuco João de Assis Pereira Rocha ;
O porteiro da mesma alfandega Flavio Formira Catão ;
Os continuos da mesma alfandega Samuel
Joaquim de Lima e Luiz de França Xavier;
O cartorario da extincta thesouraria de fazenda do mesmo estado Jesuino Nunes Vieira.
—Foram reformados, na conformidade do
art. 82 da Coosolinaçao das leis das alfandogas
o meses de rendas' os guardas da Alfandega
do estado de Pernambucoallerculano Garcia
do Amaral, José Mariano de Barros Cavaicanta Francisco Ferreira de Aleantara Barros,
Lu a gern Rodrigues Nogueira Lima, Carlos
Augusto Carneiro Monteiro °Manoel de Jesus
da Silva Podroso.
• — Foram exonerados o 3° eacripturario da
Alfandega do estado de Pernambuco Cyro
pedrosa e o 4 0 escripturario da mesma Maindega José Cavalcanti Ribeiro da Silva.
Miniaterio da Marinha
Por decretos de 31 de janeira nitimo, foram
transferidos para a rasarva o machinista. de
4 8 classe, o 20tenente. Eduardo' Jorge Moia e
oaajudante de machinista guarda marinha
José de Oliveira Castro, visto tarem sido jtilgados, em inspecção de sa.ude, incakazes do
serviço.

int 1g94

Ministerio da Guerra
Por decretos de 9 dó corrente:
Foram ocincedidas aos otliçiles dos batalhões,
patrioticos e da guarda nacional as honras dos
postos do exercito, em °atenção aos actos de
distiladas bra,isuras praticadas no combate. de
9 do corrente entre as forças - lapas e os revoltosos na cidade de Nitheroy.
Hoaras de capitão s
Ca.pitles Frederico Guilherme de 'Almeida
e Henrique Marinho, do batalhão 23 de Novembro; e tenente José Marques da Silveira
Callado, do batalhão Tiradentes.
, Honras de tenente :
Tenentes Arthur Dias, do 9' batalhã0 da
guarda nacional ; Edgard Franciseoni Gordilho, do batalhão Academie°, e Julio Pablio Ri;
beiro, do batalhão Benjamin Conatant '• e alferes Ornaaville Rodrigues da Costa, do batalhão
23° .de Novembro, e Archiminio Pereira, do
2° batalhão de policia oo estado do Rio de
Janeiro.
Por decreto de 9 do corrente, foram prumos
vidos, no corpo de estado-maior de 1° alasse,
á capitão, o tenente Augusto Tasso Fragotio, e
na arma de infantaria, a alferes da arma,
os alferes em commissão Ethelberto NeVille,
do 23 0 batalhão, e Absalão Mendes Ribeiro, de
24°, e sargento qua.rtelanestre do 1° Fausto
Dotningues de Menezes Doria, cade e Arciiiinimo Pereira, por actos de distincta bravura praticados no combate travado naquella
'data mitra . as forças togam e os revoltosos
na cidade de Nitheroy. -

:iinisterio da Industria, -Viaçao
Obras Publicas
Por decretos f i e 7 do corrente, foram tains

cedidas as seguintes patentes de invenção:
N. 1.688, a Silvanus Phillips Thompson,
inglez, doutor em sciencias, morador eia Londres, por seus procuradores Jubas Ciéraud &
Leder°, tla sua invenção de aperfeiçoamentos
em apparelhos destinados a prevenir a demora nos cabos eleetrieos ;
N.. 1.687, a Constantine Alexandre Hege,,
norte-americano, industrial, morador na Ess
tado da Carolina do Norte, pelos mesmos procuradores, da sua invenção de um descascador de café;
1.688, a Jean Ercole Pellegrini, italiano,
'engenheiro, residente em Pariz, pelos riscamos
procuradores da sua invenção de um novo •
processo de fabricação, por synthese, do anua
ear crystallisado;
N. 1.689, a Carlos Poma, italiano, gnie-4
nheiro civil, residente nesta cidade, da sua
invenção de um systems de molde especial
para fabricação de temos de cimento.

SECRETARIAS IA ESTADO
Ministerio da Justiça e Negocios
.
Interiores
nir,-..tn'53- de, J'às:t/;,4
Kopetlionie

f.? dle reveretro de 1894

Pela. Directoria Geral, reinettau-se ao abranet com mandante interino da brigada policial,
para informar, o requerimento em que a expraça Elias Salathiel de Macedo, preso na Detenção e aacusade de cumplicidade em crime
de rotibo, pede ser perdoado 9

'
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REQUERIMENTO DESPACHADO
Dia 12

DIARIO OFFICIAL

Pevereiro (1894)

ver em seu poder referentes áquelle serviço, que a dita firma junte á, sua petição não só a
afim de proseguirem os trabalhos iniciados, e conta devidamente legalisada como tombem
ctria paralysa,çá,"o tanto Ode affectar interes- os documentos que a justificam, afim de que
Amorico Augusto de Azevedo Ballo.— A' ses particulares como a propria renda pu- a Contadoria da Marinha possa organisar o
Vista d4 informações, indeferido.
blica.
competente processo de exercidos findos.
— Ao prefeito do District° Federal, decla—Ao Ministerio da Fazenda., solicitando
rando que o proprio nacional da rua do ordens no sentido do ser á Alfandega, do esExm. Sr.—Tenho a honra de communicar Je
s
dim Botanico n. 55, que a directoria de tado do Rio Grande do Norte rancedido o crea V. Ex. o recebimento de vossa circular de
municipaes condemnou por ameaçar dito de 150$, á custa da verba—Eventuaes5 do corrente mez, e, agradecendo-vos, com- obsta
ii hiante rui, foi, por aviso deste
-- o eyercicio de 1893, afim do atteneer ao viMunia° que entrei em exercicio do posto de trio
posto á disposição do da justiça, gamento da ajuda de custo do I° tonna) Frecoronel-commandante superior da gualda afilan.de1892,
nelle estabelecida uma estação demo da Cruz Secco. nos,eado para servir na
nacional desta comarca, em virtude das no- policia' , ser
devendo,
portanto, dirigir áquelle Escola do Aprendizea do mesmo est ,do.—Commeações por decreto de 29 de julho do anno in i nisierio a notificação
que acompanha o inunicou-se á Alfandega do estado do Rio
proxitno passado.
officio de 7 do dezembro ultimo, em que 1• Gran e do Norte e á Contadoria.
Fazendo esta communicação, peço a V. Ex. seu
a demolição do referido pre.lio.
—A' Contadoria:
se digne scientificar ao inclyto marechal Vice- pede
— Ao insaector da Alfandega da Bahia,
dal torisando a providenciar sobre a indePresidente da Republica que trato de oega- declarando
que foi approvada a nomeação dos 1, inn laação solicii ada pelo capataz da barra da
nisar a guarda nacional sob meu commando c:ditdãos Antonio
Tolentino Alvares, Luiz da ! Guaratiba, na importam:ia de 36$600, provepara poder prestar o meu franco e lea l. E aFe sreira Braga, Joaquim de Cerqut' i niente da alimentação dos marinheiros que
adio em defeza das instituições republicanas França
1 - e lielvesio Costa, para tIscaes da arre- I alli aportaram.—Comnaunicou-se ao Quartel
ameaçadas pelos perturbadores da patria
do im 'esto de consumo do fuma i rseneral e á Capitania do Porto do Rio de JaSande e fraternidade—Pirajú, no estado de e. *lção
se estado ; devendo, porém, ser o venci- •1 ne;ro.
S. Paulo, 22de janeiro de 1894.-111ra. Exm. mento
de 150$ para cada um e ainda assim
Declarando que póde providenciar no senSr. Dr. Cassiano do Nascimento, muito digno subordinado
ra eonlieões do art. 9s do raspe- ti d o de ser lavrado o compatente contracto
ministro da justiça. — Firmino de Almeida eld vo regulamento
; e recons inenda.ndo ao cora a firma Jeronymo Silva & Comp. para
Rraga.
mesmo inspector que informe qual o numaro o fornecimento, pela importancia de 4:149$140,
-de fabricas e depasitos existentes em cada d -o; lis ros de escrip;mração de fazt r da, polidos
POLICIA. DO DISTRICT° FEDERAL
districto e qual o producto do imposta.
pelo Quartel Ganeral. — Commur icou-se ao
—Ao inspector da Alfandega do Maranhão, Quartel General e ao Commissariado Geral da
Por portaria de 13 do corrente, foi exonerado, a bem do serviço publico, do cargo declarando que, em sessmi do conselho da Armada.
—Ao Arsenal de Marinha do estado do
de inspector da P secção da 2 , circumscri- fazenda de 4 de dezembro ultimo, deu-se propção urbana, o cidadão Antonio Joaquim da vimento ao recur so qne Pecegueiro Santos & Pernambaco, declarando approvada a pis •
Comp. interpuaeram da dee' d'o dessa alfan- posta apr.,sentada por José de Azevedo Maia
Costa Guedes.
fanS ega para o fim de serem relevados do e Silva J nior, na concurrencia alli havida
-pagamento da multa que lhes foi imposta por para o torva • -nardo de medicamenos nacosDirectoria do Interior
infracção do art. 9' do regulamento n. 1203 sarlos á enfe, nsr; a e tr v )s estacio lados no
do 28 de dezembro de 1892, visto não estar eiesino estado.—Commui 'cou-se ao Quartel
Expediente de 12 de fevereiro de 1894
provado que tivessem continuando a negociar General e á Contadoria.
Declarou-se ao Ministerio das Relações em fume e seus preparados, não sendo curial
—Ao Qual tel General, declarando:
Exteriores que foi recebido o officio,datado de impor a multa por falta de licença para venPara os dos idos effeitos, qee, por di _acto
18 de janeiro ulthno,em que o ministro brasi- der o genero antes de retirado esse da alfanleiro em Pariz annuncia a remessa de varias deg,a e exposto ao consumo por quem ainda de 23 do em. 3nt3, foi perdoado o ex-maricol.acções contendo catalogoa e desenhos rela- não está negociando nelle e só pelo ftcto de nheiro nacionsl Manoel Felippe do Nascitivos a estufas de desinfecção de systetna Ge- existirem ra alfandega mercadorias destina- mento do resto da pena de 20 annos de pri;lo
á que foi condemnado em 24 do agosto do
neste & Herscher; bem assim que ja tiveram o das á sua casa,
1875.
devi 'o destino aquellas colleeções, que acomNão devia o mesmo inspector, pois que
a sido indeferido o requerimento do expanharam o mesmo offle10, transmittido pelo então não estava autarisado, nomear funcciomarinheiro
nacioaal Manoel Jo é Pereira,
dito mielsterio.
nulo do sua repartição para o serviço da pe, "do
p. lão do In .to da pena de 20 annos
fiseallsação
fóra
das
horas
do
expediente,
e
—Remetteram-se:
de pi . são com trals."io á que foi condemnado
Ao Inatituto Sanitario Federal, á lnspecto- ainda mesnos marcar-lhe gratificação contra- da 28 de agosto de 1880.— Transaiittiu-se á
ria
ao
disposto
no
regulamexto.
ria Geral de Sande dos Postos e à Prefeitura
o respectivo prumo de conselho
—Ao inspector da Alfandega de Paranaguá, auditoria
do bistricto Federal collecções contendo prode guerra afies de ser archivaslo.
spectos relativos a apparelhos de desinfecção determinando que providencie afim de ser
—Ao inspect n. do Arsenal de Marinha da
submettido á inseectoria pela junta medica Bahia, dec .rarlo, para os devidos effeisos,
do systema Gemeste & Iierscher;
Ao referido instituto 100 tubos de lymplia militar o patrão dos escalares da mesma al- que a licença que foi eoncelida, na féria da
fandega Antonio da Fonseca, que pediu revaccinica, vindos de Londres.
ao cirusgião de 3 , classe Antonio JoaS de
forma por seu máo estado de sande e idade lei,
Araujo foi em vista de inspecção de saude.
avançada
e
cmtar
mais
do
38
annos
de
serDirectoria da Instritcç4o
—Ao chefe da Repartição da Carta Mariviço.
tima,
transm ;ttii do, para informar, um teleExpediente de 12 de fevereiro de 1891
—.-Ao delegado-fiscal do Thesouro em Matto gramma da De
l egacia do Thesouro em LonGrosso, communicando que fica approvado o
os sobre uma reclamação feita pela casa T.
Amigou-se ao director da Faculdade de Di- seu acto eoneedenlo 30 dias de licença ao am
reito de S. Paulo o recebimento do officio administrador das capa,tazias da Alfandega Barbier Comp.
—Ao Ministerio da Fazenda solicitando ordessa directoria de 7 do corrente acompa- de Corumbá, João Augusto Moreira Serra,
dens para que, pelo Thesouro Federal, e á
nhando oito exemplares da Revista Acadentica para tratar de sua sande nesse estado.
conta das competentes verbas do exercido de
publicada no anno passado.
—Ao inspector da Alfandega de Corumbá, 1893, sejam os negociantes constantes da sodeclarando em resposta ao telegramma de 4 is elo que selha remette, acomparaada de ca
Ministerio da Fazenda
de dezembro ultimo , em qne communica que facturas, pa ,os da importando. de 24:754$201
os trabalhadores das capadazias não conti- pelo formseclinento de varios artigos feito ao
Por titulo cit; 12 do corrente, foi nomeado nuarão no serviço por menos do 3$ diarios- Commr'ssariado Geral da Armada e Arsenal
,
para
o
logar
de
conJoão Comes dos Saitos
i pregaa os necossarios esforços de Marinha da capital no3 mss ss de abril a
que devo A
tinuo do Thesouro Federal •
para r n1 0Yer do prom p to a difficujdade aem agosto o dezembro do atino irox"no- passado.
—Ao Con .31110 Na9 1, remettendo, para que
o augmento fircisnadiao O cingindo-se ao
Directoria Geral das Rendas Pnblicas
emitta parecer, o requerimento em que o conrespectivo credito.
tinuo da Contaa l oria da Marinha Mareelino
Dia 16 de janeiro de 1894
Luiz de Vargas Santos pe le contagem de
Expediente do Sr. ministro:
Ministe rip da arinha
tempo de serviço.
Ao Ministerio da Guerra — Tendo-se au--Ao Tribunal de Contas, remettendo, para
Por
portaria
de
31
de
janeiro
ultimo,
foi
sentado desta capital sem licença do governo noineado Guilherme Francisco Jones Filho 03 fins do . aét. 35 do regulamento annexo
e constando achar-se no estado do Paraná
exercer o lo,gar de enfermeiro naval, per- decreto n. 1.166, de 17 de dezembro de 1892;
alistado em um dos batalhões ao serviço da para
a demonstração organisada pela Contadoria
tencen
do á respectiva brigada.
4
secção
da
fazenRepublica o engenheiro da 2
da Marinha, por e ide se verifica ser insufilda de Santa Cruz, Alipio José Pinto de Serciente, para attende,:. mis desasam até ao criqueira,ao qual foram no exercicio dessa comExpediente de 24 de janeiro de 1894
cerramento de exercicio do 093, o credito de
missão entregues varios processos relativos a
3 021;118S738, abalas) ao Ministerio da Mari
medições de terras da mesma fazenda, que
Ao Quartel General, declarando que, para ilha pele decreto n. 1.5b6, (I° G de outubro
até hoje deixaram de effectuars-se e começam ser paga a importancia de 371$275 reclamada do anno pfoximo passado, iendo ginda nec,..2a ser reclamadas -salos posseiros candidatos á pela firma Echeneque & Irmão proveniente sario o de 2.000:000A para aquelle fim .—Comrespectiva remissloala fórma da lei ; rogo-voa do supprirnento de papel e mais artigos que municou-se á Contauoria.
fazer constar ao dito engenheiro, pelo meio os mesmos fizeram á flotilha e ás repartições
AO mesmo ministerio, pedindo onlens pana
de Marinhabrlo estadt do Rio Grande de'Suil, que áAlfandega do estado do Ceará seja tonque mais breve vos pareça, à r. nri V e n ie ai
t _ g a n11 0,1892 t orna-se necessario cedido o credito de 100$ a conta da verbarestituir ao tliesouro todos os papeis ‘7,"ti d UIVAS
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Companhia do invalidos-exerciaio de 1893,
afim de embolsar o sargento Invalido do corpo
de marinheiros na.cionaes Maxiiniano Elisiario
da Cunha dos soldos a que tem direito; de
agosto a dezembro do anuo proxiino passado.
-Conununicou-se á Alfandega do estado do
Ceará, á Capitania do Poi to do mesmo estado
e á Contadoria.
-A' Contadoria, declarando ficar resolvido
pi e se aguarde a abertura do Con --osso para
a obtenção dos fundos destinados á despem
proveniente da elevação de vencimentos que
tiveram os patrões ao serviço das lanchas do
Arsenal de Marinha da capital pelo decreto
n. 1.515 de 13 de setembro do anno proximo
fin do.-Cominunicou-se ao Trlunal de Contas e ao Arscnal de Marinha da capital.
-Ao Ministerio da Fazenda, solicitando urgentes providencias no sentido de evitar difflcuidados que possam apparecer com a demora
em serem as alfandegas e delegacias dos estados habilitadas com os creditos que lhe
foram distribuidos .m virtude cio aviso de 20
do dezembro do armo proximo passado ;
-A' Coatadoria, autorisando o pagamento
a Bernardinis de Azevedo Pimenta', viuva do
operado pensionista da oficina de calafates
do Arsenal do Marinha da capital Pedro das
Dores, da importancia que a este operario se
ficara dsvendo, mediante as formalidades legaes.
- À' mesma, autorisando-a a mandar organisar o processo de exercicios findos para
pagamento das contas, que se lhe reinettem.
na impartancia do 998. :;800, do que é credora
a Santa Casa da Missricordia.
- A' Capitania do Porto do estado do
Piauliy, declarando que por avisos de 28 do
dezembro do atina proximo passado expediuse a conveniente ordem no sentido de serem
pagos os officiaes nla guarda nacional que servira ki no conselho de investigação a que respandeu o commissario Jifo Soares Pinto, das
importancias por alies reclamadas.-Communicou-se á Alfandega do estado do Piaul.y.
- Ao Ministerio da Fazenda
Solicitando expedição de ordens para ser a
imortancia cmstante da caderneta sob
n. 4.461, que se acha depositada na Caixa
Economica, do estado de P.Jrnambirco e pertencente ao ex-marinheiro nacional João Estingue, transaerido para a Alfandega de
Corumbá, afim de que a referida ex-praça
possa receber o resultado do peculio que foi
marcado quando menor da escola daquelle
estado.-Communicou-se á Alfandega de Corumbá., á Cantaloria e ao Arsenal de Matto
Grosso.
Pedindo providencias no sentido de ser a
Alfandega do estado do Maranhão habilitada
com o credito do 200$, por conta da verbaEventua.es-do exercido de 1893, credito extraordinario, afina do attender-se ao pagamento dos alugueis da casa onde funcciona a
enfermaria de beribericos do aprendizes marinheiros, vencidos de 1 do setembro ao fim
de dezembro ultimo. - Comiaunicou-se
Quartel General, á Alfandega do estado do
Maranhão e á Contadoria.
Solicita.n 'o ordens para que seja concedido
i. Dategacia. do Thesouro Federal em Londres
o credito de cinca libra, onze schillings e dous
dinheiros sterlinos, eouivalente, ao cambio de
27, a 49.5410, á conta da verba-Fretes, "te.do exercicio de 1893, afim de attender á indeinnisação devida ao eonsul do Braza. em
Neva York da despem paga ao Long Island,
Collcge Hospital, polo tratamento de um foguista do cruzador Tirculentes.-Communicons..: ao delegado olo Thesouro Federal em Londres, ao consul geral do Brazil em Nova York,
ao Quartel General e á Contadoria.

Ministerio da Industrio, Viação e
Obras Publicas
Ministorio da Industria s Viação e Obras

Publicas-Directoria Geral de iação-2' se.c0;u-N. 23-Rio de Janeiro, 13 de fevereiro
de 1894.
Em solução ao vosso officio n. 1/1, de 5 do
corrente, declaro-vos ficar inteirado do acto
pelo qual incumbistes o engenheiro-fiscal

1Yri+ Ru .Fevereiro
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, Pedro do rigUeiredo Rocha, para fiscalisar os 217, 219, 221, 223, 25, 22?, 221, 226, 228 e
trabalhos de construcção da Estrada de Ferro 230 da rua da Aifandega., n. !VI da rua do

General Camara, as. 13, 24, 6, 8, 10, 12, 14 o
16 do largo de S. Domingos, lis. 125, 127, 129,
131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 184,
166, 168, 170, 172 e 174 da rua da Imperatriz,
ns. 210, 212 e 2/4 da rua de S. Pedro, ns. 91
e 99 da rua Larga de S. Joaquim.
Art. 2.° Ficam approvados os planos que,
Ministerio da IndusTrra. Vi ação e Obras Pu para o prolongamento da rua do Sacramento.
-blicasDretoGd`,'?ã-2secço foram organisados pela Directoria de Obras e
-N 22-Rio de Janeiro, 13 ao fevereiro Viação.
Distrieto Federal, 8 de fevereiro de 1894;
do 1894.
Deixando de attender ao pedido feito pela 61 da Republica.
Henrique Valladares.
Companhia Estrada de Ferro Minas de S. Je-ronymo, para ser aliviada da multa de 5:000$
que lhe foi imposta por falta de cumprimento DECRETO N. 14-DE 7 DE FEVEREIRO DE 1894
do disposto no § 10 clausula 4' das que acom- Declara de utilidade publica a desapropriação
panham o decreto n. 906 de 18 de outubro de
de predios necossariOs ao alargamento de
1890, declaro-vos que fica mantida,essa multa,
parte da rua do Nunci0
sendo por essa oceasião providenciado para a
effectividade da clausula.
O Prefeito do Districto Federal :
Sande e fraternidade.- /oiro Felippe PeUsando da attribuição que lhe confere o
reira.- Ao inspector geral de estradas de decreto legislativo municipal n. 77, de 9 de
ferro.
fevereiro corrente, decreta :
-Art. 1.° E' declarada de utilidade publica,
Ministerio da industria, Viação e Obras Pu- de conformidade .com o decreto do governo
blucas-Directoria Geral de Viação-2 0 sec- provisorio n. 602, de 24 de julho de 1890, e,
ção-N. 21-Rio de Janeiro, 13 do fevereiro desapropriação dos terrenos n. 190 da rua do
de 1894.
Senhor dos Passos e n. 349 da rua da AlfanFico inteirado da communicação que me dega, e bem assim do predio n. 48 da rua do
fizestes por officio n. 110 de 5 do corrente, de
haverdes designado o engenheiro-fiscal junto Nuncio.
Art. 2. 0 Ficam approvados os planos orgaJ
á. Estrada de Ferro de Santa Maria á Cruz nisados
pela Directoria do Obras o Viação
Alta, para interinamenta encarregar-se da para o alargamento de parte da rua do Nuafiscalisação da de Cruz Alta ao Uruguay, sem cio, correspondente aos terrenos e predios de
prejuizo de suas respectivas funcçoes.
trata o art. 1.0
Saude e fraternidade.-Jo go Felipp-e Pe- que
Districto Federal, 7 de fevereiro do 1894;
re1/2t.-Ao inspector geral de estradas de 6" da Republica.
ferro.
Henrique Valladares.

Araxá. a Pessanlia, sem prejuizo da fiscalisação da linha de Uberaba a Jaguara, que
já lhe pertencia.
Saude e fraternidade. - Jogo Felippe Pereir.t.-..10 inspector .geral de estradas de
ferro.

Requerimento despachado

Dia 14 de fevereiso de 1894
Companhia Bahia Centra Sugar Factories
Limited, pedindo reconsideração do despacho

que não acceitou como caso de força maior o
motivo allegado para o engenho central de
/guapa não ter moldo o numero devido de
toneladas do calmas.- Mantenho o despacho
anterior.
^
DIRECTORIA. °EMA. DOS CORREIOS

Por portarias da 12 do corrente, foi exonerada D. Marcellina Pinto Ribeiro Duarte, de
agente do correio de S. José de Irnbassahy, e
nomeado o cidadão Saturnino Paulo Rodrigues do Figueiredo.
Por outra de 13, foram declaradas sem
effeito as de 9 do corrente, que exonerou Narciso Ignacio de Araujo de agente da. agencia
urbana C desta capital, e que nomeou _Manoel Domingues da Silva Valente para exercer o mesmo cargo.
-Requerimentos despachados
Manoel Rodrigues Mala, pedindo nomeação
do carteiro.-Indeferido.
Domingos José da Costa, pedindo para receber aqui um registrado dirigido para Portugal.-Ein vista da resposta dada pelo correio de Lisboa, não tem togar o que requer.

DECRETO N. 15-DE 2 DE FEVEREIRO DE 189-1
O Prefeito do Districto Federal :
Dando cumprimento ao que dispõe o § 40 da
art. 20 do decreto n. 75, de 6 de fevereiro cer-:
rente, decreta :
Art. 1.0 E' transferido da Directoria do Hys
giene e Assistencia Publica para a de Instruação o Asylo de Meninos Desvalidos, que passa
a denominar-se Instituto Profissional.
Art. 2.° Fica creada do hist tuto a aula de
noções da Lingua franceza e supprimida uma
das de portuguez.
Art. 3.° As aulas de desenho e musica sãO
subdivididas em :
a) aula de desenho de figura e paysagem:
b) aula de desenho geometria° e de ornato;
c) aula de musica theorica;
d) aula de musica instrumental.
Art. 4." São areadas as ofilcinas do typographia e de entalhadura.
Districto Federal, 12 de fevereiro de 1894,
6" da Republica.
Henrique Valladares.
--

do Illstrieto
Federal
Directoria de Obras e Viação

Prefeitura

2'

SECÇÃO

Dia 13 de fevereiro da 1894

Francisco Maria Pedreira Ferreira, por seu
procurador barão de Campolide. - Restis
tua-se.
Antonio Manoel de Oliveira & Comp.-A,
acceitar-se o que allegam os supplicantes, não
poderia ter sido approvada, a sua proposta;
DECRETO N. 13-DE G DE FEVEREIRO DE 1894 que
ficaria mais desvantajosa á municipali-4
Declara de utilidade publica a desaproplação dada do que a outra. Assim, só resta aos sups
dos predios necessarios ao prolongamento plica.ntes retirarem o material que se apressaram a empregar antes da assignatura do
da rua do Sacramento
contracto e a perda da caução.
O Prefeito do Districto Federal :
Secretaria Geral da PreUsando da autorisação que lhe confere o
feitura
decreto legislativo municipal n. 74, de 30 de
janeiro do corrente anno, decreta :
SECÇÃO
Art. 1. 0 E' declarada de utilidade publica,
Expediente
do
dia
13
de fevereiro de 1891
de conformidape com ,o decreto do governo
provisorio n. 602, de 24 de julilio de 1890, a
Por acto de 13 do corrente, foi prorog,ada
desapropriação dos predios ns, 55, 72, 74, 70, por 30 dias a licença para tratamento de sua
78 e 80 da rua do Senhor dos Passos, fls. 215, saude a Valentim Manoel Pacheco,
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Requerimento despachado
Dia 13 de fevereiro de 1804

Maria de Remedios, pedindo a retirada de
seu filho Julio do asylo da casa de S. José.
28- secao

•

Requerimentos despachados
Dia 12 de fevereiro de 1894

Franciseo Migueis, Henrique Dias de Sá
, e Santoa & Martins.—Deferidos.
Dia 15

D. Amelia. de Andrade Telles, viuve, Antonio José Barbosa, Antonio de Souza Santos & Comp., Antonio da Silva Leal, Carlos &
liortencio, Carlos Francisco Leal & Comp.,
Francisco Lopes Madeira,José Maria da Silva,
J. Azevedo & Comp., José Lopes Gonçalves &
Pinto, Manoel da Silveira & Irmão, Manoel
Severmo dos Santos e P. de Oliveira &Comp.
—Deferidos.
Gervasio José Ferreira & Comp., João
Silveira da Silva & Comp. e Tertuliano
Pereira dos Santos.— Deferidos pagando a
multa.
Domingos Garcia Veiga. — Deferido, pegando a licença de 1893 e multa.
Feaacisco Gonçalves Ribeito Bittencourt.
—1de.m, idem de 1892, 1893 e multa,
•Ferreira & Lopes. — Deferido, provanao
o pagardento da licença de 1893.
Paulino José Machado.—Satisfaça o que
exige o cemmissario de hygiene e volte.
Manoel Teixeira.— Indeferido.
Carruço e Saboya. — Deferido quanto a
Venda de bebidas. Não, quanto ao fabrico de
massas.
Bento José Pereira.— Indeferido. Satisfaça o suplicante ao que indica o commissario de hygusne.
Antonio Pereira Alves, José Esteves Pinto
de Almeida e Jose Luiz de Souza.— Indeferidos.

RENDAS PUBLICAS
ALTANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Rendimento do dia 1 a 12 de
fevereiro de 1894
2.294:5764885
Idem do dia 13 (até as 3 /ma.
277:3404919
Em igual periodo de 1893

2.571:917t804
4 . 458: 5121,7a9

RECEBEDORIA

Rendimento do eia 1 a 12 de
fevereiro de 1894..
Idem do dia 13..

544: 543a180
45:635t894

ran Igual periodo do 1893

590.179f074
.022:3821580

gizss. DE RENDAS DO EISTADO DD RIO DE JANEIRO
NA CAPITAL PEDKRAL

Rendimento do dia 13 de fevereiro de 1894
Idem do dia 1 a 13

37467.s3a7
504 : 835a176

NOTICIÁRIO
•I'elegrammas — O Sr. ministro da
justiça e negocios interiores recebeu os seguintes:
BAHIA, 12 — Congratulo-me comvasco pela
vietoria da valente guarnição da heroica. Nititeroy.
Saudações. —Roctrijues Lima, governa lor..
Maceió, 12 — Estado tranquillo. Felicito o
governo e as heroicas forças de Nitheroy-pela
victoria que alcançaram, associan to-me ao seu
justo enthusiasmo.
Sauao-vos.—Besouro, governador.
—Ao Sr: ministro da guerra foram hontein
dirigidos os seguintes:
MARANHÃO, 13—Sciente do vosse telegrarama, saúdo governo e invencivel guarnição
de Nitheroy ná pessoa de V. Ex. e digno representante dos salvadores da pataia.—Cpronel Medeiros, eenalMendante da guarnição.
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Freguesa congenial— o fluminense Manoel,
NITHEROT, 13—Felicito-vos em nome do
ofilciaes e forças do batalhão 23° de Nevem- filho de Adindo Augusto Baena°, 12 horas,
bro, pela victoria hoje alcançada. — fofo residente e fallecido á rua Setima n. 10.
Xavier do Rego Barros, commandante.
Febre typhoide — o brazileiro Conrado de
Meceá, 13—Sciente do vosso telegramma Souza Motta, 25 aluna, solteiro, residente e
de hontern datado, com relação á esplendida fenecido á rua do Livramento n. 100.
Febre puerperal — a fluminense Rosa, de
victoria de nossas forças em Nitheroy. Viva
a Republica 1—Thoind Cordeiro, tenente-cores Oliveira, 24 annos. casada, residente e falenel.
cida á rua Tres BOccas.
Febre remillente — o portuguez Joaquim
ARACAJU' 13— Sciente do vosso telegram0
33 :talhão
batalhãofelicitao abraça os valoro, Moreira da Silva, 23 tomo% residente e fallesos companheiros da guarnição de Nidieroy, eido à rua Senhor dos PP , 90S n. 48.
fazendo votos pelo resteaelecimento da paz na
Febre biliosa grave—Maria da Conceição,
patria brazileira.—Coronel Ferra:, coinman- 19 ermos, solteira, falleciaa na Santa Casa ;
dente.
a pereigueza Piedade Rodrigues Veiga, 27
FORTALEZA, 13—Batalhão patriotico Gustavo anno3, residente e fallecida á me Santo AlSampalo,sob o meu commando,sauda-vos pela . frcdo n. 9 ; Candido Cones, 36 ater se olteire,
honrosa Commissão de que feetes encarregado e fel '. eido no Hospicio da Saucte, e Antonio
em vossa pessoa ao governo, pelo heróico Gc eialves, 14 anno3, residente e fallecido no
feito que repelliu de Nitheroy os inimigos da He „ie. ° da Saude. Total, 4.
Fe e palusa a— a flueanense Porerna,filha
patria. O mesmo batalhão está prompto a auxiliar o serviço cio. guarnição reduzida e pede de An.3nia Berbosa Ferreira, 2 an os, resin. 115;
que ordeneis seu aquartelamento.—Faustino, der. e e rege. aa á rea de Conae d'Eu
03 fluminensc Eduardo, filho de ar eento Caemajor cotnmandante.
tano Silve , 19 meses, ree idente e fala sido á
42,r-'1”:4,-..- ,tne Amezonas n. 28; Maria, filha de Luciano
Matadouro &o ft,ctut
Ste i 7. in
Concorreram hontera ànialençe
"arques, 9 ames, rcsideeto e fa"esida á rua
mereasaites, que a))ate:-a
da Providencia n. 47 e Arieinda, I 'ha de
Horacio José de Lemos
15e rezes Falia .iobé c iteiro, 10 meies, resieente e
Pimenta Lemos At Comp.
..
67
fallcaiia á praç D. Antmia n. 20. 'fatal, 4.
Carlos Pimenta & Comp
45
Fere pernic.osa—o b.eealeiro Antonio MaFrancisco Cardoso Machado
38
ria Coelho, 71 annos, casado, residente falleManoel Cruz
15
c do á rua Mar:a José n. 10; o fiumiaense
Hilario Garcia & Comp
13
Paulleo, filho it e Affonso Cai loso, 6 Jaezes,
Antonio Matheus Garcia
8
residente e a . " ado á ri e Visanee de Itaúna
Manoel Cardoso Machado....
n. 40 ; o pe a CU Jo..qui,a de Fie;uelredo,
36 annos, ce do, vos 'eu e e fenecido no lo g
Total da matança
342 remo
-radoSue;stJhnHl.irg,24
mn 'os, solteiro, fenecido na Santa Casa, e o
Abateram-te mais.
eeuez Lancei Rodri sues, 21 annos,
Luiz Camuyrano
41 carneiros
teu e e fali' Dá), á I na Club GymnaCustodio Barros Silva
16
parole tico n.resi
37.
Totel, 5.
3
Luiz Camuyrano
Febre ene .31'3.—o belga Ile tora VancirePeso totat verificado
68 390 altos
rnent, 30 , 1 os, solt:') 1, residente ao becco
O preço da carne de vacea, em S. Diogo
do Rio n. 7- o i. lcz Zaehris l yg, 36 aunos,
gera de 800 reis o kilo; da de carneiro, 4300 e Isaac), re-idente no navio Dcmcreg; Thomaz
e da de porco, 1$350.
Welter ( z e_ t- 'ngs, 17 an c .a soLeiro falecido
1:o lis.)spic:o de S, Sebe el ão; Antonio Mera
O preço nos açougues, de accorio com o
termo de obrigação tomada jpelca retalhistas Passos, 19 aunos, soLeiro fallecido na Santa
com a administração municipal, será de 900 Casa; os hese onhoes liana s! do Pico, 27 unos, solteiro, residente e falecido á rua da
réis o kilo.
Ajuda n. 67; Pedro Apondo, 18 anuo-, solObituario—Sepultaram-se no dia 12 teiro, residente o falecido á ladeira do Bardo corrente, as seguintes pessoas fenecidas de: roso n. 102; Loureço Rubri, 40 aimos,viuvo,
Acceseo pernicioso — o portuguez Manoel reealente á rua d )s Fereeieos n. 7; Augusto
Ro 'rigues Pinto, 43 anuo-, casado, residente adie, 37 fiamos, Leiteiro, reeiden-e á rua dos
e fenecido á rua de S. Pedro n. 230; bra- An Tradas .. 129 e fala 3ido u o Hosiacio de
zileira Francisca, filha do Ferdinando Fer- S. SI stiF ); os peto 2zes Ma .'ia Jo „lana
rari, 30 mezes, resis t ente e fenecida á ladeira
armo, _ele)* e, fala cede ra Santa
do Barroso ri. 50; o hespanhol José Maria
Antonio Te'xeira I pes, 23 annos solAbuso Serodio, 19 annos, solteiro, residente e teiro, fall e fido no Hosp:eio de S. S stiNo;
fenecido na casa do saude Catta Preta. Jo . é Gonçalves Rainho, 35 annos, solt iro, reTotal, 3.
saleta° e fallecale á rua Elsalla.noel o. 58;
•Athrepsia—o fluminense Antonio filho de Jo-é Affon-o reenba, 27 anros, ca acto, resiJosé Bento, 2 dias, residente e falecido á rua ec. ),e'á ruaZazados luva' los n. 95; Maria _
Bom Jardim n. -34.
ret, 25 anue, soLe i.e.' resirente á rua do
Arterio capillarite fibrosa— José Teixeira Senador Dant is e falee' 'da. no Hospicio de São
Machado, 53 annos, casado, residente e lane- Se,bastião; Manoel Joaquim Morei a, 24 aneido ao beca° Manoel do Carvalho n. 10.
nos, solteiro, reeidente á rua do Riachuolo
Broncho-pneumonia—o fluminense Manoel, u. 211 e fenecido no Hoepicio de S. Si bastão;
filho de Celestino Marques vieira, 5 mezes, ATItAmi0 Jo,e, Elms, 18 arcos, solteiro, resiresidente e fenecido a rua Pinheiro n. 37 e o dente e fs.11ecido a ru .i, The • lo ott -mi a. '?5;
hespanhol Daniel Munas ltuiz, 10 annos,
Luiz, 20 annos, solteiro, resieente e falecido
sidente e fallecido á rua do Senado n. 183. á rua de S. Leopoldo n. 59; Avelino Al-neida
Total, 2.
Fernandes, 21 annos, solteiro, residente e 121Bronchlte aguda—o fluminense Vera, filho tecido á travessa Soares Cesta n. 10; a.ado Julio Foster Vidal, 16 meses, residente e theus Ferreira Nobre. 46 anne e, casado, resifenecido á rua D. Feliciana n. 24 A.
) Andente e fallecido á rua da Sto e n. ";
Cholera infantil—a fluminense Maria, filha gelica dos Santos, 29 anros, casada, r -idente
do Dr. Arthur Alves da Rocha Freire, 3 no- e failecida á rua VISCO% e de Sa.pueasy n.
zes, residente e fenecida& rua da Luz ir. 9.
225; Quiteria da Cor '.1iÇãO Teixeira, 27 annos,
Congestão pulmonar — o portugucza Anua casada, residente e fallec:da á rua de Sao
Maria do Lemos, 49 annos, casada, resident) Roberto n. 17; Jciee Firelino Monteiro, ;..5 nae fali chia á rua Sete de Setembro ri. 189.
nos solteiro, residene e fallecalo no Ho;.-pieel
Cechexia.—o fluminense Octavio, filhosde de 8. Sehastlo ; Antonio Cardo-o, 17 anros,
José Augusto, 20 mezes. residente e fenecido solteiro, residente á rua Senador Eusebio n.
á rua do Boneflin n. 5.
190; Antonio Corrêa, 58 annos, caeiao, reiConvuSsões a brazileira Maria, filha de dente á rua doa Invaados n.
; João
Felicia, 1 armo.
o, residente á rua
t'a Silva, 23 annos,
Entero-oolite—a brasileira Albertina, filha ilha dos Ferreiro-; Antonio Mereies
de Lourenço Isiditroeda Silva, 4 annos, resi- 26 annos, solteiro, residente á pie .itt do Comdente e foalecida a rua Senador Euzebio mercio n. 3; Maneei Antonio Ferreira, 16
n. 298.
' annos, residente á rua dr. Imperatriz n. 5;
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AS propostas, que serão dirigidas ao Sr'
Phimatose pulmorar-o hespanhol Romão
Augusto da Silva Lemos, 26 annos, viuvo, recorrente, deverão
sidente á rua Paula Mattos n. 58 ; Manoel Poce Vasques, 49 annos, casado, residente e Dr. director até o dia 22o do
vir em carias fec'iaelas em duplicata, tendo
Martins, 27 annes, casado, residente á fallecido a rua do Espioito Santo n. 29.
Sclerose arterial-a italiana Angela Monta- uma estampilhada o marcando o preço fixo
rua da Alfandoga. n. 103; Francisco Vargas,
se
20 annos, solteiro, residente á rua Balla. São gnon, 61 anuas, residente e fallecida á rua da de cada objecto, nos termos em que estes
acham
relacionados
no
p
iesento
João n. 1 fallecido no hospicio de S.Sebastião; Passagem n. 86.
As amostras respectivas deverão acompaTetano dos rocem-nascidos-Arminda, filha
Raul da Silva Villela Bastos, 15 annos, residente e fallecido à rua Major Fonseca n. 5; os de Ra.ymundo Araujo Conceição, 5 dias, re- nhar ás propostas,que serão aberta no dia 23,
italianos Pedro Faustinino, 23 annos, sol- sidente e fallecida a travessa dos Mosqueiros às 11 horas da manhã, na secretaria do
mesmo internato no Campo do S. Christovão
teiro, residente e falte aido na Santa CA.S1; n. 20D.
Tuberculose miliar-Agostinho José Alves, n. 25, na presença dos Srs. proponentes.
Francisco cle Paula„ 25 annos, casal° e reiO proponente preferido deverá depositar
dente à rua da Uriguayana n. 117; Cleonice 32 annos, viuvo, fallecido á rua de S. L3no Thesouro Nacional a importancia calculada
Famba.uso, 2a annos, viuva, re adente e fal- p31(lo n.
Tubercidos pulmonares-o portuguez João sobre seu fornec i. uento, para garantia do seu
lecida a rua da Aceemblea n.
a:t ro-enterite- as fluminenses Helena, fi- Duatte, 52 annos„ Ateira), residente e fole- contracto.
Internato do Gyrnno.sio Nacional, 13 de felha do Josá Silva Leite, O Jaezes, residente e cido á rua de Santa Luzia is. 38; a africana
fallesida, á rua S. José n. 21 ; Ademar, (ilha Rosa, 65 annos, residente e fallee'do no asylo vereiro do 1894.-0 e .iri vão, Salathiel
mino Gonçalves.
de Oscar Ferrão, 6 mezee, residente e falle- de Santa Maria. Total, 2.
-Typho icteroide - o portuguez Carlos Alcida á riia D. Feliciana n. 96. Total, 2.
1Uxternato do Gyntstatsio
Gangrena - o brazileiro José Alexandre, berto Fife, 21 anus, solteiro, residente e falNacional
31 anuas, residente e fali: c:do no Hospital 'acido á rua do Regente n. 2; José Barbosa,
42 annos, casado, residente e faia -ido á rua
Militar.
Do ordem do Sr. director, faço publico que
ilemorrhagia cerebral - Pedro Maria Na- do Regente n. 2; Candido, filho de Alberto foram adiados, até ulterior deliberação, os
nas, 65 anuas, residente e falecido á rua Cordeiro, 8 annos, r sidente o Iallecido á rim exames do admissão que se deviam efectuar
do Resende n. 31. Total, 3.
Barão do Sertorio n. 6.
neste externato, do 12 a 28 do corrente.
Impaludismo -o inglez George Burrough,
Lyinphatite perniciasa- Antonia, filha de
Externato do Gymnasio Nacional, 12 de feMargarida Lourença da Silva, 1 mez, resi- 24 annos, soltsira, resi d ente e fallecido á rua vereiro f'e 1894. - O secretario, Antonio
Frasca n. 1.
dente e fallecida á rua dos Coqueiros n. 8.
Joaquim Ilorlrigues Junior.
(•
No numero dos 105 sepultados, estão inLesão cardiaca - o portuguez Carlos João
Kumharot, 66 annos, casado, residente e fita e'ualos 28 indigentes, cujos enterros foram
Fazenda, de Santa Cruz
lecido no hotel Brazil ; o fluminense Manoel,
-Sepultou-se no dia dia 10 Laurinda Borfilho de Antonio Ferreira de Araujo, 18 mezes,
AFORAMENTO DE TERRENOS
residente e fallceido á rua Visconde de Itauna ges Monteiro da Luz, 44 atines, residente e
Tendo
Antonio
do Oliveira Santos requen. 257 ; Alvaro, filho de Francisca Torras de fallecida no Caaspinho, de tubarea'os palmorido por aforamento um terreno com 12,20
Oliveira, 7 mezes, residente e fallecido á rua nares
metros de frente situado á rua do Mirante,
Luiz Soares n. 16. Total, 3.
P secção do foro fia fazenda de Santa Cruz,
Pneumonia dupla- a fituninense Engracia,
obrigado a cumprir as instrucções de 30 de
filha de Torquato de Freitas, 8 usava?, resioutubro do 1891 e a decisão de 29 de maio
dente e fallecida á rua Alcantaret n. 63.
ultimo, em virtude das quaes tem de fazer
Peryncephalite chronica - Ana usta afane.
dentro em tres anises edificações que pelo mes, 37 aanos, casada, fallecida na Santa
Reit ernato do Gyinnosio
nos tenham o valor dos terrenos; convidara se
Casa.
1,,Sariona1
as
pessoas que pretenderem tal terreno a rePleuriz tuberculoso - o fluminense Frano Sr. ministro da fazenda por intercisco Oliveira, 35 anao.s, solt s iro, residente e PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE OBJECTO:, quererdeal
i directoria ou da auperintendenDE EXPEDIENTE E AULAS
fa i lecido á rua Alcantara a. 90.
eia da mesma fazenda no prazo de 30 dica a
Te ano dos recemnascidos-Maria, filha do
De ord em do Sr. director, faço publico que, contar desta data.
João Ernesto da Sil eu , 13 dias, residentr e
Directoria (las Rendas Publicas, 13 do feveialle,cida á rua Silva Guimarães as 33; Faiara, na secretaria (leste estabelecimento recebem. reiro
de 1891.-1.'1-ai/cisco Jusd du Rocha.. (.
para o fornecia:ento dos objefilha de Joaquim Ferreira d e Sá, 7 dias, resi- se propostasdecl
rados:
p
ctes
abaixo
^
rua
Coronel
Julião
a.
13.
dente e fallecida á
Taba+ dorealis- Ma icei da Silva Duarte,
Papel almaço pautado, resma
Quartel General da Niarinha
38 annos, c a sado, reádente e fallecido á rua
Dito Flutuo, idem.
De ordem do Sr. contra-almirante chefe do
Senador Euzebio 14. 142.
Dito liso, idem.
estado-maior-general, são chamados os I ns teTyplio-i&roide- o portuguez Mariano
Dito de peso, i
nentes Viriato Duarte Hun o José Maria da
Luiz José da Costa, 01 a unos, solteiro, resiDita diplomata, caixa.
Fonseca Neves a coraparecer mista repardente o fallecido á rua de Frei Caneca n. 193.
Dito Canson, folha.
tição, dentro do prazo (ao 15 dias, sob pena de
Tuberco l os pu l monares- o inglcz Jorge
Dito Imi ria! n. 3, caderno.
serem considera d os desertores.
Wi ll iam, 48 antros, solttiro, fali eia° na
Dito Waltm:tn, falha.
Quartel-General diaIarinha, 11 do fevereiSanta Casa; Maria Alexatalrina. da Coiiceição,
Dito inata-boião, caderno.
ro de 1s94.-Quintato F. Costa, sub-chefe. (•
40 annos, viuva, fallecida. na Santa Casa.
Dito Hollanda pauta to, idem.
-Total, 2.
Enveloppas-.accoa, cento.
Intenclencia da Guerra.
Fetos un, filho de Idalina Rosa da Caneca
Dito.-s mareadca com emblemas,para oflicios,
a'as, residente á reta General Ia dia n. 38; cento.
O conselho de compras d eta repartição reo dro, filho de Manoel Lopc; Fesreir.,, r a
Ditos sa plenos, com dito dito, para cartas,
cebe propostas no dia 16 do corrente, até ao
a nby n. 24; outro. ilho-dentaàruCi caixa.
moio-dia, para a compra dos artigos abaixo
•do Matheus Teixeira, r sidento á rua da 1 -s i i'atletas pira guardar papeis, uma.
especificados:
nula n. 103; outro, fila° do Era.sinos, resiTinteiros para mesa, um.
dente á rua do Cavoiatio n. 35; outro, filho do
3.000 blusas do rlaino para infantaria.
Ditos do vidro pira cart ara, conto.
Homero Martins, residente á rua do Aguo950 blusas de panno para artilharia.
Pasta de oleado, uma.
dueto n. 93. Total, 5.
2.00:1 blusas do panno para cavallá ria.
Cadernos impressos, uns.
Aceres° pernicioso -a hespanhola Maria Sa2.000 blusas da brim para cavallaria.
Canivetes de Rodger, um.
ni, 28 aanos, solteira, residente e &Recicla á
5.000 blusas do brita para infantaria.
Rapadeiras, urna.
rua de Santa Luzia n. 70; o partuguez João
.950 blusas de brim para artilharia.
Theaouras, uma.
Evangelista, 25 a.nnos, casada, residente e
5.000 calças de panno para infantaria.
Barbarre fino, rolo.
fallecIdo á rua da Prainha n. 121. Tot l, 2.
900 calças do puno para artilharia. ,
Canetas para as aulas, (luzia.
Febre perniciosa-a fluniinenso Argentina,
7.000 pares cio botinas de bezerro nacional,
Ditas superiores, idem.
filha de João Antonio Santos, 4 1/2 annos,
a ponto e a paraftko.
Lap:s Faber, pre'sss n. 2, idem.
residente e falia 2ida á rua de S. Josó n. 81;
Ditos ditos do e ase idem.
Esses artiaos serão iguaes aos typos adoo portuguez Emyg l io To ixeira, 20 amos,
Dl+ is para desenho, idem.
ptados e entregues no menor prazo posalvel.
solteiro, residente e falleeido á rua Theophilo
Crayon, idem.
Os proponentes, sob pana do não serem toOttoni n. 39; Jasó ChiD,nlv s l^rlins, 31 anEsfuminho, cento.
madas riu caasi 'oração as suas prispostas,denos, casado, rosilents e fale- i do á rua da
Tinta Sardinha, litro.
verão apresentar amostras das faze:atila para
alisariam:Jia n. 2; Tlionw?, V;;Ii‘ntini Casta,
Dita Bleu Mack, iaeln.
manufactura do fardamento que pretsndeannos, solteira, residenta e falia .a a o na Be.Colelie,tas
para pren d er papel, rem fornecer.
neficencia Portugueza; a Ivepanhola Maria caixa.
As propostas serão em duplicata, com rafeEbance, 60 annos, \Uiva, readente e fallecida
Persistia aisllat, legitimas, ns. 10 e 12.
'as neia a um só artigo e deverão conter a deá rua da-Ajuda n. 50. Tot LI, 5.
caixa.
claração do sujeitar-se o proponente á multa
Castro enterite-o biarileiro Raphael, filho
azia.
de 5 'a, no caso de recusar-se a assignar o
d.o Umbelas° Freitas, G masa r.2.3:ileW 21 o lálBorrachas pretas, idens.
respectivo contracto.
lecido á rua do Senado a. '27.
Giz relendo, caiert.
• •
lasolação-o heepanhol José Gonçalves MoEsponjas, kilo.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1894reno, 38 annos, fs' a -ido na brigada
Livros em branco e impreasoa, conformo os O 1 0 ollIcial, Joaquim Zozinto Ribeiro, ser policial.
modelos.
vindo de secretario.
(•
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Fevereiro (1894)

avrara certidão de o ter feito. Dado e pas
sado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 12 do
ASSIGNATURA DE CONTRACTO
fevereiro de 18£ 1. Eu, Pedro Rodrigues Silva,
DIRECTORIA DE ORRAS E VIAÇÃO
escrivão o subscaeve.—Endas Galvao. Acba.mO Sr. José Ignacio Coelho e a Invencivel,
2a secçao
se coitadas e devidamente inutilisadas duas
Companhia Manufactureira de Calçado, são
estampilhas representando o valor de 1$100.
De
ordem
do
Sr.
Dr.
director
geral,
faço
convidados a comp a recer na secretaria desta publico, para conhecimento dos interessados,
repartição, afim de firmarem contracto dos que no dia 15 do corrente, ao meio-dia, nesta
artigos que lhes foram acceitos, em sessão do secção, á rua do General Camara n. 312, se De convocaçao de credores de Sebastiao Picoasellio do compras de 23 de janeiro findo,
nbl, para reunir-se na sala das audiencias
propostas, que serão lidas em pre'Escorrendo na multa de 5 0/0 a.quelle que não receberão
deste Piso, á rua da C,onstituiçdo n. 47, no
sença
dos
proponentes,
para
a
execução
do
o fizer até ao dia 14 do corrente mez.
dia 26 de fevereiro de 189-1 a 1 hora da
córte
em
rocha
em
um
trecho
da
rua
S.
Luiz
tarde, ptra deliberarem sobre moratoria
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1894.- Gonzaga, de accordo com o perfil existente
O 1 0 °Mei:11, Joaquim. Z9Zi»20 Ribeiro, servinpelo
mesmo requerida
nesta repartição, onde os interessados podedo de secretario.
(. rão
examinal-o.
Dr.
O Salvador Antonio Moniz Barreto de
Para garantia da assignatura do contracto Aragão,
juiz da Camara. Commercial do TriE, de Ferro Central do Drazil farão os proponentes, na Directoria do Fa- bunal Civil
e Criminal da Capital Federal,
zenda Municipal, o deposito prévio de 5 ^/s
CONCURRENCiA PARA. ARRENDAMENTO DO CIIX- sobre a quantia do 22:61 2/$, em que está or- etc. etc.
Faz saber aáS ijile o presente edital de conLET-BOTEQUIM, N1, ESTAÇÃ9 MIGUEL BUR- çado o trabalho a effectuar-se, juntando á
vocação virem, que,ein virtude de distribuiNIEN,
proposta o respectivo recibo.
ção do presidente desta Camara Gommercial.
As propostas deverão indicar a residencia foi apresentada a despacho deste juizo a peDo ordem da directoria desta estrada, se
faz publico, que no diá. 22 do correne, ás 11 do proponente e o preço do unidades escripto tição do teor seguinte :—a 111in. o Exm. Sr.
Dr. presidente da Camara Commereial do
horas da manhã, se receberão propostas para por extsnso e em algarismos.
o arrendamento do chalet destinado a 1 ste- Directoria de Obras o Viaçã,'0,21 secção, 8 do Tribunal Civil e Criminal.—Sebastião Pinho,
quim, para o uso dos viajantes, na estação fo vereiro do 1894.— Gastao Silva, 1 0 olficial. negociante rnatric-lado (lesta praça, onde tem
casa bancaria á rua da Candelaria n. 15, sob
Miguel 13urnier.
(• sua
firma individual, vem perante V. Ex.
As bases para o contracto ach tm-so á disrequerer
se digne designar juiz que attenda,
posição dos conearrentes nesta secretaria.
e delira o que passa a expor : são por demais
EDITAES
A couv es "eia versará sobre a idoneidade
conhecidas as causas deprimentes do credito,
dos proaene ites e seus 1.1 Idores, preços do
no estado actual da praça desta capital, e bem
De citaçao com o prazo de 30 dias
arrendamento o das refeições.
assim as difileuldades com que lue' am a de
O Dr, Enéas Gaivão, juiz da G° preteria. do tempo á esta parte, todos os estabe.e,cimentoS
Os proponentas deverão apresentar-se nesta
que teem necessidade de recorrer a descontos
. repartição á hora a&ma, indiesda, trazendo Districto Federal, etc.
Faz saber aos que o pregente edital com o e redescontes para attenderem ao seu movisuas propostas eseviptas com tinta preta, devidamente soltadas, datadas, aaaignadas e prazo de 30 dias virem que, por parte do mento (Dario. Além disso a queda repentina
fechadas, com indicação das respectivas mo- jr, José Maria Teixeira lhe foi dirigida a e inexplieavel de todos os titules de comparadas.
petição do teor segtfinte nxin Sr. Dr. pretor nhias, bancos e sociedades anonymas mais
circumscripção judiciaria — Diz o Dr. teeni contribuido ps ra esse afilicto estado. O
Secretaria da Estrada do Ferro Central do José Atari Teixeira que no correr do uma supplicante não escapou nem podia escapar
Brazil, 8 ata fevereiro do 1804.-0 secretario, acção de arbitramento de honorarios que ás consequencias deste estado financeiro, atMa noel Fernandes Figueira.
(• propoz o supplicante contra D. Ignez Tombais tento ao grande movimento de sou activo,
Ribeiro da Cunha, ausentou-se esta para fóra comparado ao de muitos bancos do nossa
desta capital, e, obtendo o supplieante o com- praça. Não é passivel manter em movimento
Directoria de Fazenda
petente mandado executivo de penhora, effa- um activo tão crescido couto o do supplicante
NInnielpal
ctuou esta,penhorando a metade dos alugueis e menos attender ao passivo, embora relatiPagam-se amanhã as seguintes folhas : do predio á rua do Ouvilor n. 78, de sua vamente inuitissimo menor, sem esperar hGuardas das freguezios suburbanas, liscaes propriedade e, querendo o supplicante prose- tos os dias ir aa circumstancia fortuita, que
de infiamma.veis e consignação o auxilio para guir em sua execução, vem requerer a justi- determine grave crise. Outrosim, sabe V.Ex.
ficação do ausencia em legar incerto e não e sabem todos nesta capital, que o supplicante
casa aos professores publicos municipaes.
da supplica.da, afim de que, sendo jul- tem sido desgraçadamente victinia neste ul2 secção de Fazenda Municipal, 13 do fe- sabido
gada
por
sentença e nomeado um curador timo anno pela injustissima imputação de devereiro de 1894. — O eseriptura,rio, J. que a roprasente,
possa o supplicante assi- fletes que não commetteu, pois apenas reeliGodoy,
gnar os seis dias da lei, para serem alie- sou transacções cammerciaes lic tas e pei ;lagados quaesquer embargos, sob pena de reve- tidas ; o que tem obstado seriaaien ',e seu crelia, expedindo-se os respectivos editae,s.Nestes dito, tornando impossivel a satisfação de seus
'Peei-citara do District°
termos requer, que vos digneis do mandar compromissos. Accrescendo mais que, teado
Federal
que o escrivão designe dia e hora para a jus- sida atacado como incorporador da Co.atificação de ausencia da supplicada em togar panhia Estreito de S. Francisco ao Chopim,
DIRECTORIA. DO PATRIMONIO
incerto o não sabido, afim de que, sendo jul- e tornando responsavel nesta qualidade pela
seeçao
ga:da par sentença e nomeado o respectivo importando, crescida de 12.000:000$, que a
curador, sejam expedidos e litaes para que directoria respectiva despendeu em despezas
De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do seja citadiapara na primeira audiencia vir ver uteis em sua maior parte, não tendo airda
District° Federal, faço publico, para conhe- assignarem-se os seis (lias da lei para oppor sido declarala a liquidação da commuahão de
cimento dos interessados, que D. Leonor Emi- os embargos que tiver á penhora feita; para interesses a que ficou reduzida aquella societia de sonza, requereu, por aforamento, o ter- o cate pede-vos despacho, sendo a citação feita dade anonyma, compreliende-se que o stipreno dovoiuto da rua da Alfande,ea n..377,
pena de revelia. E. R, M. Rio, 22 do ja- plicante, que segundo exista, vae ser exantigo 375, que diz achar-se abandonado ; por sob
neiro do 1894.—Francisco Antonio Pessoa de cutado pelos accionistas que contra elle rã°
isso, convido a todos aquelles que forem conadvogado. Acha- se coitada o devida- propuzeram, nem veneram alguma que
traries a essa pretenção a apresentarem-se Barros,
mente inutilisa.da uma estampilha de 200 reis. deva ter prompta execução, tom neces.stdade
com documentos que provem seus direitos,no Em cuja petição proferiu o seguinte despacho: de resguardar em momento tão sob:nade os
prazo de 30 dias, findo o qual a nenhuma' re- A. Sim.—Rio, 23 do janeiro de 1891.—E. interesses de seus legitimes :s. Seu
clamação se [atenderá, resolvendo essa pre- Galeto. E tendo o supplicante dado a jus- activo, come se vê de seu balanço ultimo,
feitura como for de direito.
tificação, foi esta por mim julgada pela assende á somma de 92.001:169$906 e é
Directoria do Patrimonio, 13 de fevereiro sentença do teor teguinte : Achando-se pro- apenas de 25.142:832$304 o seu pai. 'ivo code 1894.— O director, Luiz Antonio ..-Vavarro vado pelos depoimentos constantes dos autos nlinido, e por e'le verificado. Sobre'eva ainda
de Andrade. (. que a justificada D. Ignez Tombeis Ribeiro ponderar a V. Ex. que quasi a toáaidade do
da Cunha, se acha ausente em togar incerto seus devedores em somina, elevede nem si
O não sabido, hei por justificada a ausencia, quer os juros de seus debites' ,gam, e que
Prefeitura do District°
O passem-se 03 edits,es de citação com o prazo ainda concorre poderosamente para o estado
Federal
de 30 dias. Rio, 29 de janeiro de 1894.—Endas alludido do supplicante. Achando-se, porGalvao. Em virtude do que mandou passar o tanto, nas condições do art. 107 e seguintes
FISCALISAÇÃO DE MUIIINAS
presente edital, par meio do qual fica inti- do decreto n. 917, de 21 de outubro de 18£) e
Pela 1° secção da Directoria de Obras o mada a supplicada D. ' a, nu Tombsis Ribeiro juntando a es' C3 os documentos exigidos pelo
Viação, se faz publico, para conhecimento dos da Cunha, para dentro do prazo de 30 dias, art. 108 do mesmo decreto, vem requerera
interessados, que Sebastião Guimarães Freitas contados da publicação deste,comparecer neste V. Ex. que, sustando na fôrma do paragrapho
requereu licença para assentamento e uso juizo afim do ver seguir Seus termos a ex- unico do art.109,por ordem escripta,quela r Ar'
do um gerador de segunda classe no Areal, ecução qwe çontra ella move o Dr. José Maria procedimento executivo que por vonia,ea
Teiaeira, sob pena decorrera execução a sua exista contra o supplicante, até que se delifreguezia de leajá.
bere sobre a materia da presente petição, e
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1894.-0 revelia. O presents será publicado na impren- distribuida a presente, depois de proceder-eo,
engenheiro-fiscal da.s machinas, Affonso de sa desta capital e affixado no togar do costume
pelo porteiro das audiencias deste juizo que na fórina do art. 108, se convoque afinal seus
Carvalho.

Intendencia dtt Guerra,
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credores para decidirem sobre o pedido que
o suoplicante faz de moratoria pelo prazo
de um anno, afim do poder solver todos
os seus compromissos commerciaes , visto
como pode fazel-o vantajosamente, e sem
prejuizo algum de seus credores, o que
se deprehende somente da leitura do seu balanço. E porque para isso é mister despacho
de V. Ex. o supplicante o vem solicitar. E.
R. M. 'tio do Janeiro, 27 de março de 1893.
—Sebastiíto Pinho. Estava devidamente seileda. Em adlitamento, sendo o unico
juiz que FO acha nesta capital o Dr. Salvador Moniz, e tendo em vista a urgencia
do q • e o supplicanto requer, ped e a V. E.
se digne distribuir esta ao mesmo Dr. Moniz,
E. R. M. Despacho : Ao Dr. Salvador Moniz.
P 0,27 de março de 1893.—Pitaiispe—Sobre o
que foi proferia° o seguinte despacho : D. A.
Conclusos. Rio, 27 de março de 1893.—Salvador Moniz. Distribuição. D. a Lopes Domingues, een 28 de março de 1893.—J.Conceivao.
—Sul ulo os autos á conclusão e sendo nomer ler os credores Banco da Republica do
Brazil, B ico Rural e Hypothecario e Banco
41 0 Cred o rovel, para procederem á verificação dos fe ctos adegados e mais diligencias,
for' n sedas cumpridas no prazo marcado,
subiram os autos a conclusão do juizo sendo
nelles pro'erido o seguinte despacho : Convoque-se os credores pera dentro do prazo ae 15
dias reunir-se na sala das audiencias deste
juizo, expedindo-se para esse fim os alitaes
neceseareee que serão publicados na forma da
lei. D nando-se nelle o dia que for marcado
pelo escrivão pira a reunião. Rio, 5 de junho
de 189:--Salvador Expedidos os editoes, foi apresentado por parte do Banco de
Credito Novel uma petiçao em que pede a
rceonsideraer o do despaebo acima transcripto,
fazendo sustar o (pie por virtudo deite já se
praticou, e ordenando que os autos subam á
carreara para despacho, o juiz preparador deferiu o pedido, reconsiderando o despacho de
fis. 77 pora o fim de, sustado to lo o ulterior
procedimento, fazerem os autos conclusos ao
presidente da cremara, para nomear relator.
Em cumprimento do dito despachosubiram os
autos á conclusão do Dr. presidente da camara, que dcsignoa o Dr. Affonso do Miranda
para relator. O que, depoi s de examina.do3. os
autos peles juizes, foi em camara proferid.o
m n
Recorda° nos mesmos, indefer i o e. oratoa
pet' i da pelo supplicante e condenando-o nas
crsta.s; publicado o referido accordão foi pelo
supplicanto interposto o recurso de agravo
para a Carte de Appellação do referido accordão, sendo-lhe torrado por termo o aggravo, foi pelo supplicante offereck e e. sua
minuta, subindo 03 autos á conclusão, foi
por morda° da mesma ca.mara contraruinutodo o referido aggravo, pelo tire subiram os
autos a superior instancie, sendo OS mesma>
julgados e devolvidos com o accordão seguinte:
accordiSo em Camara Commercial da Córte
Appellação: Que, feito o relatorio t i o eetylo e
discutidos estes autos, em que é aeogravo.nte
Sebastião Pinho, dão provimento ao Dee,. ve
interposte a ti. 112 v. do despa,clio da Camara
Commercial do Tribunal Civil o Criminal
desta capital, constante do ti. 102 v. usgue
110; que indeferiu a moratoria requeride
fl. 2 pelo mencionado a gg ravnte, para lefandar, tomo mandam, que, nos termos premituredos em o art, 110 do decreto n. 917 de 24
do outubro do 1890, sejam convocados os credores e deliberem definitivamente sobre a
referida moratoria, fican d o assim attendido o
podido ; porquanto verifica-se do processado a
abseavancia do estatuido nos arta. 107 o 108
da citada lei, isto é: Que o aggravante pref.
vou ser negociante com a firma devidamente
inscripta; que não tinha protesto por falta de
pagamento de obrigação algumwi mercantil
liquida o certa e em confUçae; antemee gs.
sua folloncia,.quando iniciou o pod• ,l ô de fl. 2.
que estava unp.;esiblii!:;,ella de satisfazer de
PrOMPto P1.1"..; obrigaçõe, attenta a crise
extraordinaria, imprevista, e do força maior
por que passava actualmente o commercio
nesta capital; que nem sa achava em estado
de insolvencia, por isso que, conforme se via
do balanço e mais documentos exhibidos, dispunha do fundos mais que suficientes para

reverelro (1894) 41)N

MARIO OBTICIAL
indemnisar seus credores do principal ejuroS,
mediante uma espera razoavel e legal. Verifica-se ainda : Que a commissão do syndicanela, nomeada nos termos do art. 110 da
predita lei para averiguar o estado de solvabilidade do aggravante, a despeito das innu,
meras reducções feitas no balanço ollerecido,
reconheceu, entretanto, em sua maioria, no
parecer á. 11.40 v., que o activo compensava o
passivo o apres entava um saldo do quantia
superior a 500:000; que, além de ser parcial a
execução referente ao julgado do Chopim e a
que se referem os doeu mentos do fls, e fie., comtodo não pode deixar de tornar-se evidente que
sendo annullada a constituição da companhia,
o aggravante tem no seu activo meios para
satisfazel-a • accreseendo á isso que se trata
de uma indemnisação que não se acha devidamente liquidada. Por isso, pois, e pelo
mais que dos autos consta, resim decidindo,
condetnnam no pagamento das custas excau sa.. Rio do Janeiro, 13 de novembro do
1893.— l'indultyba de Mattos, presetenee.—
Guilherme Cintra, relator.— Ribeiro de Almeida.— G. de Carvalho.— Fernandes Pinheiro, vencidos. Neguei provimento ao aggravo, em vista dos fundamentos do despacho de fls. 127 com que mo conformo.—
Lima Santos. Publicado o mencionado accordão foram os autos devolvidos ao escrivão
do feito, que fez os mesmos conclusos ao
juiz da instrucção para mandar cumprir o
accordão do Tribunal Superior, o que cumprido man d ou o juiz por sou despacho convocar os credores para o dia 2 do janeiro do
1894, ás 11 horas do dia, procedendo-so nos
termos do art. 38 do decreto n. 917 de 24 de
outubro de 1890. Ora, por parte do supplicante foi apresentada a petição do teor seguinto : Em. Sr. Dr. juiz da camara Commercial (Dr. Salvador Moniz). Diz Sehasti5o
de Pinho que tendo o antecessor de V. Ex.
designado o dia 2 da janeiro de 1894, para
ter legar a reunião dos oro Torce do supplicante, afim de deliberarein definitivamente
sobre o pedido de moratoria, e succedenflo
que esta data coincide com as ferias de Natal
durante as quaes não poucos intereseedoe
nessa resolução se acham ausentes, vem o
supplicante requerer a V. Ex. a de.eigniniie
de novo tia. Nestes termos. Pede deferi.
mento. Capital Federal. 22 de dezembro 110
1893.--Maimel Alvaro de S01.44ll sit
Estava devidameate Inuti1isa3-tima estam-.
pilha no valor
sobre o que foi proferido o soguin 1 t- despacho : Nos autos Rio
20 de dezembro de 1803,— Salvador Aionis.
Em virtude do dito despacho subiram os autos a conclusão. Sendo infles proferido o seguinte despacho : Convoque-se os credores
para se reunir no dia 7 lio rnez de fevereiro na saia (ias audiencias deste Tribunal,
procedendo-se nos termos do art. 38 do de
ereto n. 917 da 24 de outubro do 1890.
Rio do Janeiro, 23 de Jeneiro do 1894.
-...tSulvador Monia. Publicado o dito despacho
o escrivão fez os autos conclusos com a seguinte informação: Illtn. o Exm, Sr.—Informo a V. Ex. que sendo longos os editaes
de convocação do credores para o dia 7 de
fevereiro marcado pelo respeitavel despacho
de folhas, já por falta de pessoal, ja pela
afiluencia do trabalho, o já pelo seu volume
repetido em quatro exemplares, não estão
promptos, o, com esforço, só o poderão ficar
nas proximidade; do dia da reunião, o que
tendo odes de serem pablicados por tres vezos
no Diario0/ficial e em outra folha (Jornal do
(iommercio) tornaese assim exigires o prazo
para :santola dos credores; o art, 111 exige
que a reunião se faea 15 dias após á apresentação do papecer da Syndicancia, e então é
posstvol, por eorem trios editaes resumidos,
Illae agora depois da discussão havida nestes
autos, desapparocou á razão de ser de tal
exigeneil: peço á V. E. para que, attendetido Os circumstancias expostas se digno de
marcar novo di m.Outro.sim, tenho duvida si o
provimento obtido por a.ggra.vo do accordão
de fls. 102 v, taenbem affecta a parte em que
ordenou a extracção do copia, de divereas
peças com remessa ao Dr. procurador doe aistricto, ficando essa parto PM ".'el ',Calla ou suspensa, ou se ()OVA e l torpril-a desde já. E' o que

me cabe submetter a consideração de V. Ex.
que mandará o quo for justo. Rio de Janeiro,
29 de janeiro do 1894.-0 escrivão, Antonio
Lopes Domingues. Depois do que baixaram os
ai tos com o seguinte despacho:O escrivão em
pLiea breve, por editees, que deverão ser exi
trae i dos incontinente, convoque os creaflores
ros termos ordenados no despacho de fls. 159,
os quaee deverão reunir-se 15 dias depois da
primeira pi b i caço (os mes nese editaes no
D'ario Officio( e e o mitsojo nal de grande
circu l eção, ficando Ws ; n sem effeito a dasigr leio do dia 7 do core er te, em vista das razões constan As da info 'mação de (Is.
Itecommendo a maio.' brevidade na publicação das °entoes acin referidos, para o tim do
nao mais ser demosa d a. a reunião de credores
ordenada pela lei o pelo ate:orno de fo'Iias.
Quito a outra pé” te da i nformação será
resolvida o»portunso ente. aio, 1 do fevereiro de 1894.—Salvaeee Moais. Em virtude
do dito da, eho são convocados os cret,... es
do Sr. Seir ti lo de Pini , o para go. mofe
na sala das ai 'enojas ar o ju o no dia NT
do co..i.en.o elez do fevere' eo, a I hora da
tarde, afim do delibera .ern sobre o pedido de
monitoria requerida pelo ME, z mo. Para coo.
star passou-se este e mais tres de igual teor,
que serão pr ol icn il os no Diario 011icia/ o to
i o al113,-4.(..)s na forma da
Jornal do CO':) '.'co
lei, de cuja "(lixo ..ã.o o porteiro dos auditorias
!locará a competente cert i dão para ser jr ota
aos res pectivos autr s. Trajo o passado nesta
Capital Federal, ar, • 8 fie fevereiro do 1894.
E eu, Antonio Lopes Dominemos, escrivão o
subscrevi.— Salvador A. illoni; narrei° de
Arayao.
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Apolices
Apoliees conv. do 1:000, 4 "/,...
1:115$000
Roncos
Banco da Republica, l a eme_
115 era e)
Dito idem, 2* série
45$000
('ominoildes
Comp. Urdam Botanico
13asoon
Dita Emproiteira., int
13$500
Vertas de soberanos
Vendedor
25M00
Comprador
25$020
te t o do Janeiro. 12 do fevereiro de iene Claudio da Silvo, syndieo.

CURSO OFFIAL DJ COMINO
PrlIÇOs

Sobre Lon 1 res .
>> Pane
11itinburgo
Italie
Portugal...
Nov,t York

00

ilfm
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99/Um
038
9:17
1.023
1.239
O50
-e
470
5.2G0
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PARTICULARES

Apolices
apelicee ,o,oraes de 1 r000$, 5 "/,,
Ditas cafre. de 1:000$, 4 .4...
Ditas conv. mitelas, 4 se,
Ditas do Estado do Rio

E

1:004 g100
1:114000
1:114$000
ao par

1
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DTA RIO OPPICT

Bancos
115$000
Banco da Republica, I" serie
45$000
Dito idem, 2' serie
185$000
Dito Rural Hypothecario, 1^ serie
Dito Lavoura e Cominarei°,
41$000
2^ serie
Debentures
Debs. Comp. Santa Izabel do Rio
450$000
Preto
Lettras
Lettra.s do Banco Credito Real do
42$000
Brazil, papel
O ',r eatas de soberanos
25240
Vendedor.. .
25,;170
Comprador.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1894.—
J. ('tardio da Silva, syndico.

Primeiro dividendo
Valor do I^ dividendo de
7$500 por acção si 2.18P
acçõel
Porcentagern da directoria
Pela poreentrgem a pagaaos membros da tlirecturt,
Fundo de r.;serva
Pela importancia desta conta.
Lucros suspensos
Pela importancia desta conta.
Caução da directoria
Por 150 acções para, garantia da gestão da directoria..

a importancia
. capital
social. re-

981$)00
9:396$750
9:405$824
15:000$200

274:328$-191
José
Joaquim
da
Costa SiO presidente,
fltJes.-0 guarda-livros, Pedro Antonio Gomes

DEMONSTRAçÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS

SOCIEDADES ANONYMAS
Companhia de Melhoramentos de Santa 'rhereza
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1893
Activo
Caixa :
Saldo existente em dieheiro...
Banco do Deposites e Descontos
Saldo da caderneta ..... • ...
Banco Nacional Brazileiro
Saldo da caderneta
Dropriedades da companhia
Valor do predio do hotel (la
rua do Agneducto n, 108 e
de 10 chalets do lado de
cima e um do lado de
baixo, á esquerda
Moveis
Valor de moveis existentes
Utensilies
Valor dos utensilios existentes
Rouparia :
Valor desta conta
Tapeçaria
Valor desta conta
Louça e erystaes
Valor desta conta
Metaes
Valor desta conta
Semoventes
Valor desta conta
Obras novas
Valor do um clialet do lado
da caixa do hotel, á direita, passadiço entre o
hotel e os chalets e abertura de ruas
Hotel Internacional (c/ de
custeio)
Valor dos generos existentes

para o consumo conforme
o inventário

13:294679

Despezas de instai17:428$780
lação
Menos a importan43$370
1:742-380 15:685900
cia a debito de...

18:078$300

110:067$599
A conetrueções
11:000s '09
A propriedades da companhia .
77073)
A difforençae a ve ri ficar
13:333ez?G0
A rouparia
2:037420
A tapeçaria
2:033s240
A louea e crystaes
168:000$000 A utensilios
I :055a140
2:38900
A semoventes
20:000$000 A moveis
28:71?530
A metaes
5:239.s500
2:000$000
267:324$620
10:000$000 Idem idem para o
encerramento das
3:000$000
seguintes contas,
idem
2.000$000 A impressão de livros
724A00
7:000$000 A juros a receber 4:352$000
A honorarios da di1:000$000
rectoria, de 20 de
março a 31 de
julho
6:549$974
A ordenados e gratificações, de maio
a agosto
2:619$986
7:337$750 A despezas genes,
do fevereiro a
agosto
4:866$790
A despezas ju diciaes, de janeiro
0:000$750

Devedores diversos

Saldo devedor de diversas
contas
Acções em caução
Pelo valor de 150 acções da
companhia recebidas para
garantia da gestão da directoria

1:483$645

a julho

A impostos.
Ajuros dos desèontos
A acções de bancos
e companhias....

15:000$000
274:328$404

I'assi v o
Capital
Valor de 2.180 acções integradas
Contas a pagar
Pelo saldo credor do diversas
contas deste mez
Accionistas
Pelo valor a pagar de 23
meias acções

Debilos
Pela importancia dos lançamentos feitos
para rectificação das seguintes verbas do
activo, de accordo com a resolução da assembléa geral de 25 de agosto de 1893.
A despezas de ia45 : 050$000
corporação .
Menos a i mportan950$000 45:000,8000
eia a debito de...

218:000$000
4:044$920
1:150$000

Saldo a debito
A accionistas : pela
differença. a pagar entre o capital de 5.000 a,c
ções do valor de
100$ cada uma
reduzidas, p or
terem cabido em
eommissos as 615

721390
1:377$600

1:2'O'000

Para o encerramento idas seguintes contas:
Honorario da directoria—de agos:500$000
to a dezembro
Ordenado e gratificação—setembro a dezembro
1:800$000
Despezas geraes—:::Aembro a de878$8?.0,
zembro
1808000
DeaP azas ju lUcia0-4— outu b ro . ..
1:698$400
Diversos a iliveesos
Pela importancia dos lucros liquidos distribuidos do seguinte modo
Primeiro dividendo
— dividendo de
7$500 sua conta
2.180 acções ou
7, 5 "eu por semestre, maximo
da quota estabelecida no art. 31
§ 2^ dos eeta.tu16 : 350$000
tos
Porcentagem da directoria — Quota
de 6 n i,„ salvo 03
dividendos dietribuidos, na forma
do art. 31 § 3' dos
981$000
estatutos
Fundo de reserva.. 0:3968750
Lucros susqenses.. 9:405$824 36:133$574
315:784$420
Credito

PPla importancia dos lançamentos feitos ¡para rectificação das seguintes verbas do
Papiro, de aceordo com a re-•
solução da assemblaa geral
d 25 de agosto de 1893.
Do fundo de reserva.
De primeiro dividendo
Do lucros suspensos 13:592,j.298
Menos a imporem726$434
cia a creditar de.
Sallo e debito

1:133$1)80
15: 000$00 0

12:865$864 260:343$620
295:343$170

De acções em commisso — importa,ncia do capital realisado
de 6 -/. sobre 615 acções—
adjudicadas á Companhia por
sentença da Camara Commerciai, visto não terem encontrado compradores.
Do capital—Importancia que se
reduz do capital social de
438:500$, correspondente a
4.385 acções de 100$ cada uma
para 218:000$, representado

36:900$000

por 2.180 acçõos do mesmo
valor, conformo a resolução

da assembléa geral de 25 de
agosto de 1893 220:500$000
5:650800a 28:018:550 De Banco Nacional Brazileiro
--Juros
78$300
295:343$170 De vagões o trilhos— EncerraITUAlte
600$000
266:3430326 Do Hotel Internacional (conta de
custeio) Lucro
bruto que apreesta conte...... 62:706$120
Menos os artigos
1:156$310

em dopasito em
1 de janeiro de
1893

5:000$000
---------- 57:706$120

de 60 "/,, a 4.385,
a cuja entrada
correspokda a
2.192,j, equivalente a

duzido pela deliberação da asserabléa, geral de
25 de agosto de
218:000$C00
1893 a...

315:784$420
219:150$000

Imprensa Nacional. Rio de Janeiro

—1894.

