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DECRETO N.1673-DE

II DE FEVEREIRO DE 1894

Snspende a estricta observancia no art. 31 deroga os
arte. 1 e 13 do regulamento annexo 'no! decreto
n. 1195 A, de 30 do dezembro de 1892 e determina
'que seja redigido para a Secretaria da Marinha, um
novo regulamento accorde com a lei n. 23, de 30 de
outubro de 11/1,

O Vice-Presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brazil :
Considerando que, no regulamento da Secretaria de Estado dos Ne,gocios da Marinhaste 30
de outubro de 1892,assignado pelo contra-almirante Custodio José de Mello e ppprovado pelo
decreto n. 1195 A, da mesma data, não foram
rejeitadas as determinações e intenções da
Lei n. 23, de 30 de outubro de 1891, que reorganisou os , serviços da administração federal
Considerando que a ;nova distribuição dos
trabalhos pelas tres secções desta secretaria,
feita pelo mesmo regulamento, não obedeceu
ao prescripto no art. 11, da citada lei, porque deixou a l s secção mais sobrecarregada
de serviços, sem yantagem alguma e antes
com prejuizo da boa e breve execução dos
mesmos ;

s» es:

FFIV1

REPUBLICA FEDERAL

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

• • Lel.; . s

CAPITAL FEDERAL

Considerando, finalmente, que pelos motivos expostos, tornou-se irregular e demorado
o andamento dos trabalhos na mesma secretaria de estado dos negocies da marinha;
Resolve decretar:
Art. 1.° Fica suspensa a estrieta observancie do art. 31 do regulamento da Secretaria
de Estado dos Negocies da Marinha de 30 de
dezembro do 1892, approvado e mandado executar pelo decreto 11.1195 A,da mesma data.
Art. 2.°Deixa de ser considerado no quadro
dos 1°, officiaes da mesma secretaria o (inicial
archivista nomeado por livre escolha, ficando
nessa parte derogaslos os arts. 1 e 15 do referido regulamento.
Art. 3.° O ministro e secretario de Estado
dos negocios da marinha apresentará opportuna.men te um novo regulamento para a respectiva secretaria de accor lo com as disposições da lei n. 23, de 30 de outubro de 1891,0
harmonico com os demais regulamentos expedidos em execucão da mesma lei para as
outras secretarias do Estado, e no qual serão
igualmente comprehendidas as disposições
dos anteriores regulamentos garantidoras
dos direitos dos empregados e da boa ordem
e brevidade dos trabalhos.
O contra-almirante Julio Cesar de Noronha
chefe do estado-maior general da armada, encarregado do expediente no impedimento do
ministro e secretario vice-almirante Francisco José Coelho Neto, assim o faça executar.
Capital Federal, 11 de fevereiro de 1894,
6^ d Republica.

Considerando que, no autographo do mesmo
regulamento, foi omittida a distribuição dos
Serviços relativos ao monto-pio dos empregados civis do Ministerio da Marinha ; que, na
publicação do mesmo regulamento no Diario
Official de 4 de janeiro de 1893 se verifica
essa omissão, e que, entretanto, sem preceder
necessaria correcção no autogra.plio e no
Diario Official figura, na publicação desse
regulamento em avulso, a distribuição de semelhante serviço á 1 1 secção, constituindo o
§ 17, do art. 3°;
Considerando que,pelo mesma regulamento
foram isentados os amanuenses do intersticio
e do concurso muito judiciosamente estabelecidos no § 2 .) do art: 28 do regulamento mandado executar pelo decreto n 267 A, de 15 de
março de 1890 e no § 2° do artigo unico do
decreto n. 1271,de 10 de janeiro de 1891;
Considerando que si o art. 11 da citada lei
permittiu melhorar a classificação dos empregados, só o fez com a condição de não rasultar
disso prejuizo de direitos adquiridos por lei,
e, portanto, que não foi regular:nein accorde
com o citado artigo converter o oficial archivista, que era empregado de livre escolha,
em 1^ offieial;
Considerando que, na generalidade, as disposições dos diversos artigos do mesmo regulamento da Secretaria da Marinha não são
tão completas, claras e precisas, nem harmonias com as dos outros regulamentos expedidos para as demais secretarias de estado,
em execução da citada lei n. 23, de 30 do outubro de 1891 •
Considsrando
' que, no mesmo regulamento
expedido para execução de uma lei complementar da Constituição Republicana fel oinittida a democratica disposição que impedia de
subir á presença do ministro sem resposta ou
audiencia do empregado accusado, qualquer
queixa, accusação ou representação contra
elle; disposição esta garantidora da mais ampla defesa e que figurava nos regulamento;
para a mesma secretaria promulgados sob a
roonarchia em 19 de fevereiro de 1859, com o
decreto D. 2359 e em 6 de maio de 1868 com
decrete is. 4171

FLORIANO PEIXOTO.

Julio Cesar da Noronha.

DECRETO N.1674-DE 11 DE FEVNItEllt0 DE 1894
Eleva á categoria da batallilo a anf:rio avulsa da reserva d ) municipi) de Mau,h; da comarca de Parintine, no estado do Amazonas

O Vice-Presidente ds Republica dos Estados
Unidos do Breail resolve decretar:
Artigo unico. Fica elevada á categoria de
batalhão a secção avulsa da reserva, com
quatro companhias e a designação de 9', o
qual se empará dos guardas qualificados no
municiem de Maltes da comarca de Parintins,
no estado do Amazonas: revogadas as disposicões em contrario.
Capital Federal, 11 de fevereiro de 1894,
6° da Republica.

SABBADO 1? DE FEVEREIRO DE 1894
dezembro de 1892, abrir ao mesmo ministerio
o crelito extraordinario de 16.000:000$, para
occorrer á deficiencia de verbas do respectivo
orçamento do supracitado exercicio.
O general de brigada Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat, assim o tenha
entendido e expeça os despachos necessarios.
Capital Federal, 15 de fevereiro de 1894,
6° da Republica.
FLORIANO PEIXOTO.

Ribiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat.

Contadoria Geral da Guerra, 12 de fevereiro de 1894.-Exm. Sr. general ministro
da guerra.-Fixarrio a lei n. 126 13, de 21 de
novembro de 1892 a despeza do Ministerio
da Guerra para 'o exercicio de 1893 em
28.836:8024161, circumstancias imprevistas
determinaram a abertura pelo P0 ler Executivo de credites extraordinarios pelos decretos ns. 1293, 1550 e 1623 de 4 de março,
27 de setembro e 26 de dezembro ultimo, de
16.000:0003, e assim foi elevado o orçamento
do 44.836:8023161, dependente ainda a suffciencia de final liquidação.
A lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893,
concedendo para o exercido do 1894
29.959:8153357, evidentemente tambem não
cogitou do antecedente deseripto motivo,
pelo que é indispensavel a concessão do credito extraordinario pelo menos igual a totalidade dos concedido no exercicio findo.
Na impossibilidade do orçar despeza.s tino
podem variar tanto como as nocessi ledes
occasiena.es que as determinem, devo, entretanto, ponderar que pelo balanço de janeiro ultimo ja foi . excedido o credito' domaterial-da rubricai 18" equipamento e arreios e acima-se muito reduzido o do todas as
outras, e, quanto ao do pessosl, em geral, pelo
crescente augrnento da força armada, das remunerações por trabalhos nos estabelecimentos militares em breve estará esgotado.
Solicito, pois, com urgelicia, de accordo
com o art. 4' da lei n. 589, de 9 de seternbro
de 1850. em vigor pelo art. 83 da Constituição Relerei, depois de ouvido o Tribunal
de Contas, como dispõe o art. 35 do regulamento que baixou com o decreto n. 1166, de
17 do dezembro de 18'4, a concessão do credito extraordinario do '16.000:000$, para OCcorrer as daficiencias (les diferentes rubricas
do orçamento de 1894.
Sande o fraternidade.-0 7eirector, Carlos
Corrêa da Silva

'

FLORIANO PEIXOTO.

Minioterle da Justiça e Negados
.Interiores
rtt .n. ia,da Ja3tIa
DECRETO N.1675-DE 15 DE FEVEREIRO DE 1894
Por decretos de 14 do 'corrente:
Abre a, Ministerio da GuIrra nal ()redito extraordinario do id.030:000000
Cass:ano do itz.qcimento.

Foram nomeados para a guarda nacional:
O Vice-Presi l ente da Republica dos Estados
ESTADO DE MINAS GERAES
Unidos do Brazil,considerando ser insuficiente
Comarca do Sacramento
a quantia votada na lei n, 191 13, de 30 de setembro do anno proxlmo patsado para as desCommando superior
pesas 4, Ministerio da Guerra no exereicio
Estado-maior-Major
de ordens, o
vigent) de 1894, confirme representa o di- capitão Antonio Augustoajudante
Vieira Lima;
recta. da Conta 'orla Geral da Guerra, recirurgião-eruir, o capitão Silverio José
solve, 1 acoordo com o disposto no art. 4^ da daMajor
Silva.
lei n. 589, de 9 do setembro de 1850, em vigor
1461 batalhão de ll infantaria
pel ) art. 83 da ConstituieNo Federal, e satisfeito o preceito do n rt. 35 do regulamento
Estatle -malor-alajor-flecal, o ca pitão Emique baixou com o . decreto n. 1166, do 17 de lio França;
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Comarca do Bananal
23 companhia—Capitão, Francisco Honore,
de Carvalho •
Commando superior
Tenente, Alipio
'
Fereira de Carvalho ;
Estado-e:aios — Chefe do estado-maior, o
Alferes, Americo Rodrigues de Siqueira e
tas ,e e-coronel Antonio Gomes Nogueira CoFrancisco de Paula Ferreira e Silva..
eompanhiarapitão„Joaquim Ferreira bra
Majer-eiruraião-mer, o Dr. Julio Upaacio
de Aguiar;
Tenente, Herculana Alves do Espirito Rocha.
152° batalhão de infantaria
Santo ;
Alferes, Antonio Carlos Ferreira Junior e
Tellelite-coronel commandante, Joaquim
José Proeopio Ferreira de Aguiar.
Roilrigues da Silva Bastos.
4" companhia—Capitão, Candido de Faria
Estado-moi r — Mejor-flecal, Antonio Beis'
Monteiro ;
bino Vallim
Tenente, José Francisco de Moraes
Secreterio, o tenente Manoel de Oliveira
Alferes Adolpho Mendes dos Santos o For- Barbosa,
tunato Ribeiro de Lima.
companhia—Capitão, o tenente João Baptista, Pereira da Gama
80 batalhão da reserva
Tenentes„Toeo Curvello d'Avilla Rocha o
Estado-maior — Major-fiscal, o capitão José
o alferes Domingos Luiz Pereira ;
Alves Pereira
Alferes, José Alves do Oliveira Serpa.
Capitão-ajudante, Francisco atendes de Al" companhia—Capitão, o tenente Abel DOmeida;
mingues Guedes ;
Tenente-secretario, Deverbey
Tenente, João Evangelista- Ferreira Leão
Campos Lara
rt u na to
Tenente quartel-mestre, Jose
Alteia* s, Theodoro Francisco Gonçalves.
Coelho dos Santos ;
3' companhia—Tenentes, Manoel José VaCapitão-cirurgião, Christovão de Freitas las' Pinto e Modesto Gonçalves Campos ;
Mourão.
Alferes, Cindido Ferreira Leão, José Gon1" companhia — Capitão, Antonio Saturai ;Aves Vallim ceManoel Ferreira Leão.
no de Souza
Tonente, Francisco Hygino de Rezende
4 a companhia—Capitão, o tenente Antonio
Alferes, Antonio Martins Ferreira e Theo- de Oliveira Ancede Junior
philo Firinino dos Reis.
Tenente, Candido Gonçalves Vallim;
2' companhia — Capitão, Antonio Carlos
Alferes, José Albino de Souza. Neiva e AuFerreira
gu s to Gonealves Campos.
Tenente, Pedro Alves Ferreira
Alferes, Francisco Marques Gracia e Liba24' batalhão de infantaria
nio de Macedo Cruz Tavares.
— Ajudante, o capitão SebasE.,tado
imilor
3' companhia— Capitão, José Machado da
tião do Almeida Mareondes Raia.
Silva ;
Tenente, Mariano Alvca de Gouvea
companhia—Capito. Miguel Archs.njo
Alferes, Ceciliano Alves Pereira r Pedro de Araujo Branco.
José de Souza.
Alferes, arilado Pio de Maceflo e Carlos
4' co:npanhia—Capitão, João Luiz de Mo- Dias Machado.
raes;
2 , comnanlia — Tenente. o alferes Sancho
Tenente, Americo Antonio da Silva
Alferes, André de Souza Monteiro, Ja.,á Auguete leepoinuceno.
Esteres dos Santos.
3' ennpamhia—Tenente . , José Gonçalves de
Macedo e o alferes Luiz Jcse Tavares
66° regimento de cavallarie
Alferes, Manoel Felieic dos Santo e José
Estado-maior— Major-fiscal, Dr. Francisco
Ballsiiio Leal.
Pereira da Silva ;
Capitão-ajudante, tenente Juvenal Martes
4 companhia—Aliem:e Eduardo Cindido de
Borges ;
-wv p, It) o eivar() de Almeide Marcardes Reis.
Tenente-secretario, Martiniano Gonçalves
essraeo DE SERGIPE
Castanheira ;
u
Tenente quartel-mestre, Felisbino Rodrigues Teixeira
.Sesrainando superior
Capitão-cirurgião, Venancio GonçaiV Coa. n esittelo-masaie— major ajudante do ordenS
tanheira
Alua ielre José de Mono•
Alferes veterinario , Francisco eerreies, e
.
Neves.
1° esquadrão—Capitão, José Joaquim sí,_
as batalhe() do infantaria
chado d.o Moraes;
Teueui,e-coronel
commandante, Delfino de
Tenentes, Laurentino Teixeira de A.vellar
Faro Sobrai.
e Custodio de Oliveira Machado;
Estado-maior — Major - fiscal, José Sotero
Alferes, Leopoldino Gonçalves dos Santos e
reira Villas Boas.
José Carlos do Carvalho.
Paes de Azevedo;
4 3 esquadrão — Capitão, Francisco Lucas
2' esquadrão—Capitão, José Ribeiro CamCepitão-ajudante, Antonio Vieira de Souza;
Brigagão;
pos;
Tenentes, João Affonso de Almeida e Pedro
Tonente . eacreterio, Jose Joaquim CanaTenentes, Antonio Carlos Teixeira de CarAfonso da Silva;
brava;
valho e Joaquim Martins Ferreira;
Alferes, Mariano Ferreira da Cunha e LeoAlferes, Antonio Pereira Pinto o Fraueieeo
Tenente quartel-mestre. Manoel Francisee
poldino Gonçalves de Araujo.
Gonçalves da Silva.
de Menezes.
3' esquadrão—Capitão, Benjamin Ferreira,
Comarca do Bom. Success°
l e companhia — Capitão, Honorio Chaves;
Guimarães;
Tenente, Domingos de Araujo Lima;
Cominando Superior. • .
Tenentes. Alheiro Meades dos Santo , e
Alferes, João Gomes Corrêa.
Estalo-maior—Tenente-coronel chefe do rs- Vicente de Paula Lopes;
— Capitão, Bereario José 11:1
tado-maior, Pedro Ferreira de Aguiar.
2°
Alferes, Ladislao Ferreira da
e Ante- Cruz companhia
Major-secretario geral, o capitão José Ber- nio Felisberto de Souza.
Maia;
nardes de Souza.
Tenente, Antonio Ferreira de Moura.
4° esqua.drão — Ca,pito, Jo:4 Ana tinv4 i ,sor139' batalhão de infantaria
reira. do Paiva;
33 companhia— Capitão, GUilhermino
Estado-maior— Capitão-ajudante, Ansterico
Tenentes, João Militava de Reeende e Nu p ti- eira da Cunha;
Ferreira de Carvalho ;
hiano Ribeiro de Lima ;
Tenente, Urbano Maneei de Mello.
Tenente-quartel-mestre, Antonio Luiz de
Alferes,
Enéas
Vieira
Vivas
e
Atalaia,
Jose
4compete) ie --capitão, Cadeado Corrêa e a
Avellar ;
Araujo;
Tenente-secretario, Candido Firmino dos Vivas.
Reis ;
Tenente , (;erman) PrIC-z tio Azeveie •
ESTADO DE S. PATUÁ.;
Capiteo-cirurgião, João Pereira Santiago.
Co ma,-ca de Maroim
Comarca

Tenente quartel-mestre, Joaquim de Araujo
Vaz de Mello Junior;
Capitão-cirurgião, o tenente Joaquim Antonio Af:fonso.
1° conwa.nhia—Tencnte, Juvencio Bernarde.s da Silveira.
2" companhia—Alferes Joaquim Antonio de
Souza Machado.
3' companhia—Capitão,Aiitonio de Oliveira
Meia;
Alferes, Alfredo Fiorentino de Rezende.
si s companhia—Capitão; o tenente Porfirio
da Silva e Oliveira ;
Tenente, José Duarte Villela
Alferes, Manoel Victoriano Alves de Paula
e Manoel José Teixeira de Carvalho.
147° batalhão de infantaria
Tenente-coronel cornmandante, o major
Benjamin Augusto Vieira ;
Estado -maior —Major-11 scal, José Ferreira
Barbosa;
Tenente quartel-mestre, o alferes Aurelio
Tupinambá ;
Cirurgião, o capitão George Tornim.
l a companhia—Tenente, Antonio Martins
Borges;
Alferes, Balduino Ferreira Barbosã.
2' companhia—Alferes, José Rosa da Cunha
e José Ferreira de Souza.
3 . companhia—Capitão, Antonio Ferreira
Barbosa.
4 s companhia—Capitão, o tenente João Ferreira Villas Boas.
49° batalhe° da reserva
Estado-maior—Fiscal, o major João Fidelis
Borges;
Capitão-ajudante, o tenente Manoel Fidelis
Borges;
Tenente quartel-mestre, Hermogenes Ferreira de Mendonça;
Capitão-cirurgião, o alferes Theodosio Antonio Garcia.
1° companhia — Tenente, José Custódio de
Souza Rezende.
3' companhia,—Capitão, o alferes Leopoldino
Castanheiro;
Tenente, Joaquim Fernandes de Oliveira.
Alferes, Bartholomeu.
4 campanhia—Capitão, o tenente José Ferreira de Rezenee;
Tenente, o alferes Aristides França.
28' regimento de cavallaria
Tenefite-coronel commandante, o major
Bernardino Ferreira da Cunha.
1 3 esquadrão — Alferes, Vespasiano Calixto
Castanheira.
2° esquadrão—Alferes, Hemeterio Casimiro
de Aranjo França e João Gonçalves Borges
Primo.
3^ esquadrão—Capitão, João Fiorentino de
Rezende;
Tenentes, José Fernandes Maciel e Ancelio
Bernardes da Silveira;
Alferes, Elias Gonçalves Borges e José Fer-

1' companhia—Tenente, José Eugenio de
Carvalho ;
Alferes, João Machado de Carvalho o José

Fereira da Silva.

da c(,pitut

111 0 batalhão de infantaria
4' companhia — Tenente, o alferes Socratee
Brazileiro.

Cominando superior
Estado-maior—Major-ajudante de ordelis
•eeretaeio geral, Antonio Diniz Volots;

O

1.,

ela t-loie

Capitão quartel-mestre, annibal de Faro
Rolem berg.
Corpo do cavallaria — Tenente-eoronel commente, Cesraio de Góes Pessoa.
DO DE rERMANDUC,.
Comarca r ? cz enpital.

batalhão de infantaria
I companhia
Capito, o elferes Jose
de Ale:lidara Velho Barreto.
FkI TADO DO ANAZOvA-

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores
Directoria da Justiça
Por portarias de 18 do corrente, concedeuse dispensa do lapso de tempo decorrido para
o capitão da l a companhia do 40' batalhão de

infantaria e o tenente quartel-mestre do 26"
batalhão do mesmo serviço da guarda nacional da comarca de Iguassú, no estado do Rio
Comma mio-superior
de Janeiro, Luiz Antonio dos Santos e Elyseu
E-ateio-maior — Tenente-coronel cheio
Alvarenga Freire, solicitarem as respectiestailo-ma i oi. , o capitão, Domingos Soares de
vas pe.tentes.
Dutra.
major-ajudante de ordens, o tenente ; mano& •1(H1.5 Coelho.
POLICIA. DO DISTRICTO rEDERAI,
n;ü(x(Yr, ecrent:ii,

eia 1eesre.i.
(e•e ilecretne de 14 do corrente, concedeu-se
a medalha de dietineão de l a classe ao forriel
do reg inaonto de infantaria da brigada policial il bsto. capital Manoel Continho de Moura
e ás praças do meeano regimento Alcido
Silva Pastos, Antonio da Souza Campos, Joaquim Sabino da Silva e Seratim Gomes da
Silva, em attenção aos serviços extoaordinarios que, com dedicação não commum, prestaria dous primeiros: no dia 16 do janeiro
proximo findo,por oecasião do assalto a Ponta
da Areia o á ilha do in localigue, salvando com
risco da propria vida, em um bote, que fez
duas travessin a 10 praças de vadiai: corpos
que se achavam sobre os rache 109 da dita ilha,
o os troa unimos na inadregada de 19 do
referido mez, affrontando em unia pequena
embareaçao o li . ao que laziain os revoltosos
da Ilha do MocangU par:1 a Ponta, da .traia,
e conseguindo, tambom com da paipria
vida, transportar para o con f inan t e o elf-iires
'em commissio Miguel Archanjo Tenorio de
hugnerquo, o
.eargonto Dioim de oliveira
Minado e o academie° Jose Antonio da Silva.

Por portaria de 16 do corrente, foi nomeado
para exercer o cargo de inspector da l a seco()
da 2' circumseripçao urbana o cidadão Fausto Clistodio mio Sant'Anna.

Diree.toria. do Datomoi
REQUERIMENTO DESPACHADO

Dia 1.9 de fevereiro de 1894
ja.come N. de Vicenzi & Filho, pedindo se
lhes declare, afim de satisfazerem uma requis i ção do secretario da agricultura do estado de
Minas Geraes, com o qual contractaratn a introdução do immigrantes italianos e dos Açores, si é permittida a entrada desses
grantes no porto desta capital. —Está, prohib i da a entrada de immigrante em geral.—
g :'ecito do Nasei„,enta.
Ainedêo Gonella, agente e representante
nesta ca pitai, da Co,..iptrilLiaX ciea?•10,/ti Italoar,zilia,13, e seu armador e Giacomo Cresta,
reli-ando ai despacho de, 22 do janeiro ulN:io teado os requerentes additaido
argumento novo em favor de sua pretenção,
mantenho, por seus fandamentos, o citado
despacho, pelo qual foi indeferido o requerimento em qoe pediam indealnis.ação por prej oizos, dainno.s emergentes o lucros eessantes,
que dizem ter-lhee advindo com a repulsa,
cal setembro do anuo passado, do vapor itahano 12ii.to.—Ces.si,,,;o do Nasc:meito.

.1.?,sroruiro (

'e t. 41V:„,.',1

Devo, entretanto ponder' r vos gni' a Instal lação •la, alfandeg da n'1.1.n,(j,-. de s Paulo
importa segundo a lei, na extinção — 'el
gacia fiscal, e ficarão, portanto, disponiveis a
cianose ti m. :toa; p .a, esta
esse tempo todas
eilificio.
presentemente o ...nira.Ins
— Ao governador do estado do Paraná —
Em» vosso oficio n. 434 de 31 do agosto ultimo declara.es que não podeis acceitar o accordo para a cobrança das rendas internas
federaes por agentes fiscaes desse estado, de
conformidade com o que foi celebrado com o
estado do Rio, de Janeiro e de que vos foi remettido um exemplar core o aviso n. 21 de
31 de julho do anuo proxinao passado, porque
tal cobrança está sendo feita em. virtude do
accordo celebrado em 29 (.1Q abril, não convindo aos interes•es do estado que até á reunia° do Congresso Legislativo se altere esse
accordo.
Em resposta cumpre-me declarar-vos que
não foi approvado o accordo ald formulado
em 29 de abril; não só porque então estava
se tratando da modificação, que em relação
aos anteriormente celebrados, contem o que
foi realisado com o estado do Rio de Janeiro,
prevenindo-se a bypothese da falta de agentes
estadoaes nas localidades, onde haja renda da
União a arrecadar, o que por certo não affecta
as condi(x3es essenciaes ; mas ta.mbem porque,
conforme a clausula 1V, teria de servir a
fiança prestada na repartição estadoa.1, e isso
não era atimissiVel, pelas considerações que
passo a expor-vos.
Sendo a prestação da fiança inherente á.
arrecadação dos dinheiros publicos, não pedia
deixar de ser corldiçã,o contemplada no accordo, e assim o reconheceram os governos de
outros estados que o celebraram sem fazer
questão de tal onus, talvez pela certeza de
ser mui reduzida a renda presumivel, que
tem de fornecer a base para a lotação. Assim,
além de ser absolutamente contrario às boas
praticas da admin'straça,- o, seria injusto e
odioso dispensar ;aos agentes fiscaes desse estado de obrigação imposta aos dos outros e
acceita sem repugnancla e até por muitos sem
observação alguma. Nem tão pouco Ode ser

acceita a inclusão;na fiança esto.doal que pela

cobrança das relidas federaes tivessem de
prestar taes agentes, como queria a 4' clauMinisterio da Irazetria
sula do acrordo de 29 de abril. porque, tratando-se de responsabilidades distinctam uma
Por decretos. do 13 e lei
,nerent ,-., •
perante o estado, Outra perante a União, não
seria regular que gina so fiança as garantisse,
Foram nomeados
e essa exclusivamente prestada ao estado.pois
fevereiro
D:a 16
Innorencio Enstaquio Ferroira dii Arealio,
além dos aitrictos, confiictos e prejuizos, que
para o lugar de thesoureiru da Alfaialega
Foi naturalisado cidadão brazileiro o sub- desse facto poderia Originar-se, accresce a imde alanaos, estado do Aneizow . Fg , e o
propriedade de sor julgada a causa da União
Contador da extincta thesouraria do acenda dito italiano Tralascia Augusto.
pelo thesouro do , estado nos casos de aldo estado de Perutunbuco, bacharel Luiz Fre—Communicou-se ao director geral do Inderico Codeceiros para o logar de chefe de stituto &imitado Federal, em additamento ao
caOriege.overno, propondo aos estados o accordo,
secção da altandega do incsino esta.'o
aviso do 1 , corrente, que foi designado o Dr. obedece ao preceito do art. 12 § 2 da lei de
Foi aposentado, na conformi • lade do decreto Migrei Couto para auxiliar, na qualidade de 30 de outubro de 1891, que regularisou esse
n. 117, de 4 do novembro do 1892, o chefe de medico interno, o director do hospital de serviço, e, portanto,', cumpre-lhe observar as
secção da Alfandega da estado de Pernambu- S. Sebastião—Deu-se conhecimento ao mesmo disposições legues o as praxe que regem o asdoutor.
co Manoel Antonio de Carvalho Aranha,.
sumpto; tratando-sede objecto de pura administração, que escapa a competencia do congresso estadoal.
Penso que, á vista destas ponderações, não
r.I.iiiisterio da Fazenda
Ministerio da Marinha
Por decretos de 16 do corrente, foram nomeados, de conformidado com o decreto
1673 de 11 do corrente e o re g ulamento annexo ao decreto ri. 1105 A do ai de dozembro
de 1892:
Director-geral da secretaria de Estado dos
nogocios da. marinha, o ha e harel Angusto Joo:i
Teixeira do Freitas;
Director de eeceão iii imeon
e (Tete/pia,
Manoel Sylvio Peeeira Ilapte:te.
-•- • - •_••
^
Ministierio da Guorra
Por decreto de 16 do corrente, Coneedertun3- as h alieis do po. • to t.aiento ao alferes lio'lorota° do exercito Behniro Francisco Ribeiro da Silva, em atteneao aos relevantes
serviços pre s tado; na campanha do Paraguay.

Directoria Geral das Rendas Publicas
Dia 27 de janeiro de 1891

Expediente do Sr. ministro:
Ao Ministerio da Industria, Viação o Obras
Publicas—Em resposta ao vosso aviso de 30
de novembro ultimo, sob n. 157, no qual
pretendeis que sejam cedidosa esse ministerio
para eollocação da administração postal, alguns compartimentos do ediffielo em que
funeeionou a extincta thesouraria de fazenda
do estado de S. Paulo, cumpre-me declarar-

vos que os do pavimento superior que não
eram necessarios á delegacia fiscal foram concedidos para estabelecimento do cartorio do
seccional, o portanto só o Mini,sterio da
Justia poderá resolver sobre a desoccupação
0,11c.s caso convenham aquelle fim, e nos do
pavi manto terreo está funccionando a Caixa
Economias..

duvidareis acceitar o accordo proposto, concorrendo assim patrioticamente para que o
serviço da União não I seja prejudicado nesse
estado.
—Ao inspector da Alfandega do mesmo estado declarando que,s1 as mercadorias destinadas
á Santa Catharina,maS abi descarregadas Provem dea.rribada forçada a esse Porto do navio
a cujo bordo se achavam e que tinliarri preenchido as formalidades, legaes, deve regular-se
pelo que dispoem o tit. 60, cap. 20 da Consolidação das Leis das Aifandegas, aviso de 21
de julho dó 1865 e portaria de 8 de junho de
]88; si, porém, não, fór essa a hypothese e
tratar-se de carga em ,transito ou destinada
a reexportação, deve guiar-se pelo disposto
no tit. 7°, cap. 4° datinella consolidação e instrucçõea de 2.4 de Maio de 1870.
O caso das Mercadorias suseeptiveis de corrupção acha-se regulado nos arte. 250 e 2.80
mis. 3 e 4 e paragrapho unico n. 4,281, 283
e seguintes da citada Consolidação.
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Requerimentos despachados

Joaquim Frartd`.;co dos Santos e Antonio
Mendes da eva recorrendo do despacho da
recebedoris, que indeferiu aba petição reclamando sobre impostos de transmissão de pro •
pri edade.—Ao conselho de fazenda.
Henry Airlie & Comp. recorrendo do despacho pelo qual o inspector da Alfandega do
Maranhão sustentou a decisão que os multou
por não haver o vapor Dasil, de que eram
e,onsignatarios desembarcado 50 garrafões
de genebra, in d icados no respectivo manifesto.—Ao conselho de fazenda.
Companhia Industrial Stea.rina recorrendo
do despacho pelo qual a Alfandega da Rio de
Janeiro indeferiu seu pedido de dispensa de
pagamento de armazenagem dobrada.—Ao
conscrito do fazenda.
Amado José Pedro Gay pedindo uma gratificação extraordina.ria por se achar addido
em commissã,o á Alfandega de Porto Alegre.
—Indeferido.
Bacharel Liberal() Magno da Silva Castro,
pedindo indemnisação de terrenos á Estrada
de 13ragança, no Pará.—Affecte-se a questão
ao Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas.
Companhia Docas de Santos, apresentando,
afim de ser publicado Diario Official, o regulamento interno de seus estabelecimentos.—
Remetia-se á Alfandega de Santos para informar.
t, Manoel do Carmo Ferreira Chaves, 1° escripturario da Alfandega de Porto Alegre, pedindo aposentadoria .—Expeça-se ordem mandando submettero supplicante á inspecção de
sande pela respectiva junta militar.
Antonio de Assis Frederico Mariath.pedindo
licença para vender um predio foreiro á Fa.Zenda. de Santa Cruz.—Faça-se a transferencia
depois que o supplicante mostrar-se quite do
foros até 1893.
Lion & Comp., recorrendo do despacho da
Alfandega de Santos que os multou em direitos em dobro por accrescimo do mercadoria.
—Ao conselho da fazenda.

(1894)

Malvino da Silva Reis—Restituam-se 150$000
l'rereitura d° District°
Cesta & Mendes.— Transfira-se.
Federal
José Monteiro Ferreira.-- Pague o imposto
Directoria de Obras e Viação
de subrogação.
Luiz de Abreu.—Transfira-se.
2 a SECÇÃO
Candido Lucio de Bittencourt.— Satisfaça o
debito e rectifique a escriptura.
Requerimentos despachados
Feres Antonio.—Archive-se.
Valente Filho Almeida & Comp.—TransCandido José Gonçalves.—Não ha razão
fira-se.
para ser dispensado da formalidade da assignatura do termo.
João Rodrigues da Silva.—Indeferido.
Ministerio da Industrie., Viação e
Manoel da Silva Leitão.—Deferido.
Obras Publicas
Dir2ctcria Geral das Obras Publicas

Por portarias de 16 do corrente:
Foram concedidos ao telegraphista de 3a
classe da Repartição Geral dos Telegraphos,
Alfredo Ferreira de Abreu, 60 dias de licença,
com vencimentos, na forma da lei, para tratar de sua saude onde lhe convier;
Foi prorogada por 30 dias, sem vencimentos, a licença em cujo goso se acha o cidadão
Joaquim Rodrigues de Barros, feitor da Repartição Geral (los Telegraplros;
Foi prorogada por 60 dias, com vencimentos, na forma da lei, a licença em cujo goso
se acha, para tratar de sua sa,ude, o cidadão
Joaquim Pereira. da Silva Guimarães, escrivão do almoxarifado da Repartição Geral dos
Telegraphos.
-Eirectaria

RENDAS PUBLICAS
ALFANDEGA.

DO RIO DE JANEIRO

Rendimento do dia 1 a 15 de
frivers•irs, (le 1391
3.023:005$644
Idem do dia 16 (até Ps 3 i.s.)
231:294$785
-------------3.254:300$429
Era igual psriodo le 1893... 5.201:555$019
RECEBEDORIA

eseasesseso do dia 1 a 15 de
fevereiso de 1814. .
,
16 . .

703:826$278
64:441$993

Em igual p.r.:e•Ir) d rn 1k- 93..

768:268f27I
744:209$004

31:1 la

Expediente de 16 de fevereiro de 189-1

Ao Ministerio do Fazenda pediram-se providencias afim de que a Casa da Moeda forneça com regularidade formulas de franquia
á Directoria Geral dos Correios.
—Ao Ministerio da Marinha communicouse ter sido indemnisada o remettente do officio registrado com o valor de 635$, remettida
Correio — Esta repartição expe lirá, hoje
ao 10 guarda do pliarol do Cabo Frio, Manoel malas pelos seguintes paquetes:
Tavares de Oliveira,
Pela barca norueguense Mentor, para Port
N•n
Natal, recebendo impressos até ás 6 horas da
Ob:ar .1--)a;110.7.s•
manhã, cartas para o exterior até ás 7 idem.
RECEBEDORIA
Enpe liente de 16 de fevereiro de 1891
Pelo Nasinyth, para Bahia e Nova York,
12equerimentos despachados
Ao Ministerio das Relações Exteriores, rei- recebendo impressos até á 1 hora da tarde,
terando o pedido feito em aviso n. 140, de 20 cartas para o interior até á 1,4, ditas com
Dia 1.8 de fevereiro de 1S4
março do anuo proximo findo, relativamente porte duplo e para o exterior até ás 2, obSantos Barcellos.—Transfira-se.
á acquisição das obras: Projet de loi do se- jectos para registrar até á lidem.
Viuva Costa & Comp.—Como S3 informa.
cours aux entreprises de cana,ux et réserPelo Sanita, para o Rio Grande e Porto
Souto & Villarinlio.—Dê-se.
voirs d'irrigacion, —Rapport de M. André de
recebendo impressos até ás 6 horas
J. A. Mello & Comp.—Sim.
Llauredo » e « Wright irrigation htw » afim Alegre,
da manhã, cartas para o interior até ás 6 ‘,s,
J. Antonio Ranhado.—Indeferido.
de que se possa satisfizer a requisição do en- ditas
com porte duplo até ás 7 idem.
José Gomes da Silva.—Satisfaça a exigencia. genheiro-chefe da comrnissão de açudes e irPelo Patagonia, para Bahia, Lisboa e HamManoel Gonçalves Forte.—Transfira-se.
rigações no estado do Ceará.— Comrnunicouburgo, recebendo impressos até ás 10 horas
Adriano de Souza Cruz.—Dê-se.
se ao chefe da commissão.
Anna Maria. da Silva Brito.— Transfira se.
— Remetteu-se ao Ministerio das Relações da manhã, cartas para o interior até ás 10 '4,
Alves & Sima.—Como se informa.
Exteriores, para os fins convenientes, cópia ditas com parte duplo e para o exterior até
Anna. Thomazia da Silveira.—Satisfaça a do oficio do director geral dos telographos, ás 11, objectos para registrar até ás 10 idem.
exigencia.
informando sobre a reclamação da legação
•JVÁZaltil4ePU/^11 ele Santa CruzHenrique Germack Possollo.—Reduza-se a britannie.a a respeito de um aviso semaphoCouevrreram 1:ontem é. inatae.ça os seguintes
720$000.
rico.
Francisco Corrêa de Athayde.—Transfira-se.
—Declarou-se ao Ministerio das Relações Ex- marchantes, qua abateram:
Antonio Ferreira da Costa Guimarães.—Ar- teriores que, dispondo a Constituição da Re- Antonio Matheus Garcia
154 rezem
chi ve-se.
69
publica que ao Congresso Nacional compete Horacio José de Lemos
Estevão de Araujo Marques.— Junte o privativamente fixar o padrão dos pesos e Carlos Pimenta & Comp
50
formal.
mo-lidas, o governo da União submetterá
42
Pimenta Lemos & Comp.
Manoel Gonçalves dos Santos.—Transfira-se. deliberação do mesmo Congresso, na sua pro- Hilario Garcia Sx Comp
13
Manoel Joaquim Pedreira.—Mostre-se quite xima reunião, a nota do ministro dos Estados Matheus Garcia & Comp
10
do I° semestre de 1894.
4
Unidos da America do Norte relativa a no- Manoel Cruz
Vianna & Guimarães.— Transfira-se.
cessidada da unidade electrica, adoptada pelo Manoel Cardoso Machado
Dometilla Maria F. de Valença.—Idem.
Congresso Internacional de electricidade em
Alvaro José Gomes.—Satisfaça a exigencia. Chicago.
344 rezes
T,;(al a matança
Adolpho de Freitas.— Mostre-se quite do 1°
A baterara-IA mais:
semestre do exercicio corrente.
Arthur Alfredo Corrêa do Menezes.—TransManoel Cardoso Machado
1
vitella
fira-se.
Luiz Camuyrano
45 carneiros
Francisco Antonio da Costa.—Paga arruina.
1
Custodio Barros Silva
porco
l'rereitura do lidstrieto
de 100$, dê-se a licença.
Antonio Corrêa Avila
1
Federal
Joaquim Pimenta.—Prove o que allega.
Peso total verificado
65.873 kilos
Jacintho de Magalhães.—Dê-se.
ACTOS DO PREFEITO
João Baptista de Oliveira Menezes.—Note-se.
O preço da carne do vacas. em S. Dior
Por actos de 13 do corrente, foram no- será
João de Almeida Rocha.— Transfira-se.
de 800 réis :o kilo; da de vitela, 1$100,
meados:
Columbano Felippe Gonçalves.—Mostre-se
da de carneiro, 4300 e da de porco, 1$350.
Oficial
da
directoria
do
hygiene
e
assisquite do 10 semestre do exercido de 1894.
O preço nos açougues, de accordo com o
Costa Mendes & Lima.—Prove o que allega. tencia publica o amanuense Antonio Corrêa
termo de obrigação tomada pelos retal histas
Consta.ntilio Alves de Freitas.—Transfira-se. do Lago;
Conductor-technica da directoria de obras com a administração municipal, será de 900
Henriqueta Amalia e De,olinda Adelia de
e viação Jeronymo Jose dos Santos Figueira. reis o kilo.
Carvalho. — Satisfaçam as exigenciaN
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Inviabilidade—a fluminense Maria, filha dó de S. Sebastião; Emiti° Antelo, 14 annos, re.;
Maxiinia.na de Almeida, residente e fenecida sIdento á rua da alisericordia n. 84 e falecido no Hospital de S. Sebastião; Joaquim
no morro do Pinto n. 22.
.
i Lesão organicit do coração—os portuguezes Reis, 45 annos, casado, residente e fallocido
Manoel José da Silva, 59 annos, casado, resi- á rua Frei Caneca ri. 103; os italianos Dodente e falecido á rua da Constituição n. 5; mingos PrinciPe, 32 annos, solteiro, resiManoel Nunes Fontes, 53 annos, solteiro, resi- dente e fallecido á rua Frei caneca n. 145;
dente e falecido á rua do Jogo da Bola n, 58. Domingos Geraldo, 27 annos, casado, resiExistiam
668 792 1.460 Total, 2.
dente e falecido á rua do Alcantara. n. 102;
Entraram
20
37
57
Lymphatite perniciosa —o fluminense José o americano John M. Cuslvig, 43 annos, caSahiram ......
44
71 Simões da Fonseca, 77 annos, casado, resi- sado, residente e falecido á rua da Passagem
Falleceram
4
6
In dente á rua do Visconde de Itauna ri. 98.
ri. 110; o fluminense Raul, filho de Joã.o
Existem
657 779 1.436
Meningite—o fluminense Braz, filho de Braz Alves Carvalho, 2 1/2 annos, residente e falO movimento de.
do tenee o da con- Peixoto do Nascimento, 1 anno, residente e lecido á rua de Sant'Anna ri. 95; (Polinia) José
suitorioe euI ,fieee foi, en meeiro dia, de 373 falecido á rua do General Caldwell n. 134; a Broziusky, 17 annos, falecido no Hospital de
eonsultantes, para os quaes se aviaram 375 fluminense Alzira, filha de José Antonio de S. Sebastião; o argentino Martini Etula.in, 27
receitas.
Salles Junior, 22 mezes. residente e falecida amos, solteiro, residente e falecido á rua VisFizeram-se 24 extracções do dentes.
conde de Silva n. 5; a franceza Fausta.Briuntt,
á rua José Clemente n. 31. Total, 2.
Obituario—Sepultararn-se no dia 15
Mesenterite— o fluminense Ernesto, filho de 48 annos, fallecida na Santa Casa; um IR-'
as seguintes pessoas, fallecidas de
Margarida Maria da Conceição, 1 1/2 annoe, dividuo desconheedo foi visto ro Necroterío;
Acceso pernicioso— fl utninenes José, filho residente e fenecido á rua Dr. Silva Pinto os portuguezes Francisco da Silva Pinheiro,
de Manoel Cardoso 20 mezes, residente o fal- n. 32.
14 annos, falecido no liwpital da Beneficencia
leeilla á rua do Hospício n. 244 ; Manoel filho
Pneumonia—a fluminense Maria, filha de Portugueza ; Joaquim Monteiro, 28 annos,
de Manoel Antonio de Mendonça 3 1/2 annos, João Nunes da Costa, residente e fenecida á casado, residente Ve fallecido á rua da Imperesidente o fanei ido á rua da Saude n. 144
ratriz n. 55; Miguel Gouvêa Felix, 36 rume,
rua Pinto do Figueiredo n. 5.
Carlos filho de Antonio José Vieirá 2 mezes,
Sclerose—o africano Antonio, 60 amos, tal- residente e falleeido á rua dos Arcos n. 60
residente e falecido á rua Goyaz n. 52 13
Firmino Lopes Barata, 17 annos, falecido no
tecido na Santa Casa.
Aliesp Josepha Mosente 10 annos, residente
hospital de S. Sebastião ; José Antunes, 34 anTubereulos
pulmonares—a
brazileira
Maria
e falecida á rua Senhor dos Passos n. 78
nos solteiro, residente e fenecido á rua Theoa portugueza. Rosa de Oliveira, 40 amos, Eulalia da Silva, 27 annos, casada, residente e philo Ottoni n. 162 A; Manoel Henrique, 25
casada, residente e falecida á rua dos Ca. falecida á rua do Marquez de S. Vicente annos, casado, residente e falecido á rua da.
n. 85; os portuguezes José de Jesus Pereira Conceição n. 91; Manoel Feliz dos Santos, 26
pueiros n. 29.
Arterio sclerose — o fluminense Felippe Pinto, 31 annos, casado, residente e falecido ermos, solteiro, regidento e falecido á rua do
Garcia dos Santos, 48 annos, casado, residen- á rua de S. Clemente n. 14; Rosa Maria, 34 !piranga n. 53; Francisco Goudan Teixeira,
te o falecida á rua Barão do Guaratiban. 30; amos, casada, residente e falecida á rua do 18 annos, solteiro, residente e fallecido á rua
Joaquim Antonio Moita 44 annos, solteiro, Senhor dos Passos n. 174; fluminenses Car- da Miserieordia n. /37; Aureliano, filho de Anies Fogaça da Silva, 59 amuos, viuvo, resi- tonio Moreira, 5 annos, residente e falecido
falecido na Santa Casa.
Atrepsia — o fluminense Odette filho do dente e fallecido á rua de S. Leopoldo n. 63; á rua da Imperatriz ri. 112; o liespanhol
Leopoldina. Carolina, 1 1/4 mezes, residente o Maria Augusta Coelho, 33 ermos, casada, re- Francisco Passandin, 32 amos, casado, resifallecido á rua Marquez de Abrantes n. 31. sidente e falecida á rua Getulio n. 6; Anna dente e falecido á rua do 'Santa Luzia
13roncho pneumonia—a brazi leira Virgolina de Lemos Rodrigues, 29 annos, residente e n.41. Total, 44.
de Jesus, 19 annos, solteira, residente e fal- fidlecida á rua do Aleantara. ri. 138.
Fetos — um, filho de Virgia do Jesus, relecida á rua do Lavradio n. 78.
Verminose—o fluminense João, filho do José sidente á rua do Lavradio n. 78; outro, filho
Colica— o fluminense Ermam filho de Ga- Lucas Cardoso, 2 annos, residente e falleeido d e Estevão Luiz da cruz, residente á rua do
briel Cannede, 2 mezes, residente e fallecido á rua da Saude n. 9L
Carmo n. 1; deus, filhos de Fanz de Almeida,
á rua da Assumpção ri. 18.
residente á rua Ilumaitá n. 33.
Febre
amarella—os
portuguezes
João
Alves
C tehexia palustre— o portuguez Alfredo Vieira, 22 annos, falecido na Santa Casa
No numero dos 90 sepultados, estão incluiAlves Regadas, 22 amos, reselente á rua de Francisco
dos 28 indigentes cujos enterros foram graAntonio
Domingos,
18
annos,
solS. José n. 79 o falecido na Santa Casa.
tuitos,
falecido no Hospital de S. Sebastião
rCatarrho suffocan te—as fluminenses Isaura, teiro,Pereira
Calado, 22 sumos, solteiro, falefilha de Christina. de Medeiros Mace i°, 6 me-. José
zos, residente e falecida á rua do S. Leopol- cido no Hospital de S. Sebastião; Abilio
do n. 25;Exequiel, filho do Josepha Pereira de Marques, 50 annos, solteiro, fenecido no
Hospital de S. Sebastião; Guilherme AuMoraes, 5 mezes, residente e fenecido á Praia gusto
dos Santos, 41 annos, casado, falecido
Formosa n 89. Total, 2.
4-; yni naesi o Nacional
Hospital de S. Sebastião ; Feliciano de
Febre biliosa typhoide—o pertuguez Joa- no
quim Pinto, 23 annos, casado, residente e Souza Rocha, 28 amuos solteiro, fallecido no
ordem
do directerr presidente annual
Do
Hospital de S. Sebastião; José Maria Pereira
fui tecido á rua do Rosario n. 87.
congregação, faço publico, para conhecimento
do
Almeida,
29
amos,
solteiro,
residente
e
• Febre biliosa palustre—os portuguezes Joa- fallecido á rua do Rezende n. 130; Manoel dos interessados, que a mesma congregação,
quim Rodrigues, 28 amos, residente e falleMoreira, 18 anileis, solteiro, residen- em sessão de 7 do corrente, approvou, para
eido \ á rua da Sande n. 103; Francisco Joa- Antonio
te
e
fenecido
á rua Primeiro de Março n. 46; serem adoptados nas atilas do tlymnasio Naquiin Castilho, 18 annos, solteiro, residente
os seguintes comFrancisco
de
Carvalho,
28 amos, solteiro, re- cional, no corrente anuo,
i
o falecido á rua Fresca ri. 1. Total, 2.
pendios
sidente
e
falecido
á
rua
da
Conceição
ri.
98;
Febre remittente portuguez MaRodrigues Fernandes, 22 annos, sol1° ANNO
noel Felippe, 48 annos, casado, residente e Manoel
falecido ã. ladeira de João Homem n. 59; teiro, residente á rua de S. José n. 29 e falteArithnietica
no Hospital do S. Sebastião; Celestino
Antonio Teixeira dos Santos, 45 annos, resi- eido
Aarão Reis e Lucano Role; Arithrnetica.
Pereira, 17 annos, residente e falecido á rua
dento e falecido á rua do Mattoso n. 170; do
Senador
Pompeu
ri.
41;
Antonio
da
Silva
a italiana Catherine Islursullo, 20 annos, solteira, residente e failecida á rua de Luiz de Porto, 32 annos, solteiro, residente e falecido
AlfroIo Gomes: Graminatica (5° edição).
á rua da Alfandega n. 89; José Rodrigues de
Vasconcellos n. 22. Total, 3.
Fausto Barreto o Vieeete da Souza : SeleQueiroz,
21
amos,
solteiro,
residente
e
fatieFebre typho-rnalarica —a brasileira Rosa, eido á rua de S. Francisco da Prainha n. 8; ção litteraria (2° edição),
filha de João Grenaldi, 2 1/2 annos, residente
Francez
Alvaro Gomes dos Santos Paturra, 14 annos,
e falecida á travessa Onze de Maio n. 16.
fallecido no Hospital do Carmo; os alemães
Ploetz:
Grammatiea
franeeza (traduzida por
Febre muco-ga.strica—o fluminense Moysés, Paul
Reitzenstein, 54 annos, solteiro. residen- M. Said Ali).
filho de Moysés Alves Cardoso, 3 annos, residente e falecido á rua do Visconde de Sapu- te e fenecido á rua da Passagem n. 110; JoMoreira de Sá: Selecta franceza.
hannes Rake, 15 ermos, falecido no Hospital
cahy n. 179.
Diccionario francez-portuguez e vice-versa.
de
S.
Sebastião;
Hermann
Srecrichs,23
annos,
Febre puerperal—a portugueza Maria José,
GeograpPaa
45 armes, casada, residente o falleeida á rua solteiro, fallecido no Hospital de S. Sebastião;
os hespanhoes Marianno Gonçalves, 42 annos,
Pedro de Abreu: Elementos do geographia
Barão de Angra n. 22.
Fraqueza congenial — o fluminense Manoel solteiro, residente e falecido á rua da Guar- moderna.
Moreira Pinto: Provinclas do Brazil.
José, filho de Orlinda José Isabel, residente e da Velha n. 42; Manoel Barros, 9 annos, residente e fenecido á rua de Santa Luzia n.49;
Schrader et Antoine: Atlas (ed. lachette).
falecido á rua da AIfandega n. 297.
Lomelino de Carvalho: Atlas do Brazil.
Gastro-enterite—a portugueza. Aurora, filha Assumpção Jayme , 21 annos, residente
(Ultimas edições).
do Manoel Quadrado, 20 mezes, residente e o fenecido á rua do Senado n. 200 ;
Antonio Otero, fallecido no Hospital de S. Sefenecida á rua do Jogo da Bola n. 71,
2° ANNO
Gastro-hepato-entero-colite — a fluminense bastião; Severino Alonso, 23 armes, solteiro,
Arichmetica
e Algebra
residente
á
rua
da
Ajuda
n.
4
e
fallecido
no
Maria, filha de Eugenio Giorkens, 6 mezes,
Serrasqueiro: Arithinetica.
residente e falecida á rua da Real Grandeza Hospital de S. Sebastião ; Peregrino Alsares, 26 amos, solteiro residente á rua
Serrasqueiro: Algebra.
n. 51.
Hepato-peritonite — o hespa,nhol Domingos Theophilo Ottoni n. 13 e fallecido no HosPortugue;
Gonçalves Aresta, 55 amos, residente e fene- pital de S. Sebastião; Joanne, Francisca Estoya,
16
anooe,
solteira,
falecida
no
Hospital
Os
mesmos
do
1°
anno.
cido á rua D, 111auoe1 n, 62,
eeteeessee eselea. -ia .'11214e,cI:•:-#.,-.I?;,.
—O tnovtroent3 d3 he spital daFeeee r7e...e da
riserieorditi., doa hospicies deteoeee Senhora
da 8aude, de S. João Baptista, de Neese Senhora do Soceyern e do Nonei Se rieoee das
Cores, eis (;ason dure, roi, no dia 12 do corrente, o seguinte:
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IS•ancez
Halbout: Grammatica franceza (7 a edição).
Moreira de Sá: Selecta Franceza.
Charles André: Petit Cours de litterature
française.
Diccionario francez e portuguez e vice-.
versa.
Geographia
Os mesmos do 1° anno.
Latim
Clintock: Grammatica.
3° ASNO
Geometria e Trigonometria
F. I. C.: GeomeWe.
Portuguez
Pacheco Junior e Lameira de Andrade: NJções de grammatica. portugueza.
Fausto Barreto e Vicente de Souza: Selecção
Li t tararia (2 edição).
Theophilo Braga: Anthologia portugueza.
Francez
Regnier: Theatre Classique.
Charles André: Petit Cours de litteratuse
française.
Innocencio da Silva: Chrostomathia portagueza.
Diccionario francez-portuguez e vice-versa.
Latim
Cicero: De Amicitia.
Phedro: Fabulas escolhidas.
Casar: De Bello Gallico.
Clintock : G ram matica.
Saraiva: Diccionario.
Geograghia e Cosmographia
Loinelino de Carvalho : Atlas do Brazil
Wappceus : Geographia, physica do israzil.
F. 1. C.: Elements de Cosinographie.
Inglez
Bensabat'a Pequena grainmItica.
James lie w i tt : Primeiros Passo a
4^ ASNO
Geometria geral, calculo e geometria descriptiva
Bourdon : Algebra.
Sonnet : Calculo diflerencial e integral.
Sonnet e Fronteira : Geometria analytica.
F. I. C.: Geometria descriptiva.
Latim
Virgilio : Eneida.
IIoracio : OJes.
Ovidio: Methamorphoses e Elegias.
Tacito : Annaes e Vida de A gricula.
Hceffer: Grammatica (20 parte).
Saraiva : Diceionario.
Inglez
Os mesmos do 3" anno.
Allemeto
Otto: Grammatica alterna (traduzido. por
A. Naumann).
Innocencio da Silva : Chrestomathia portugueza.
Historia universal
João Ribeiro: Historia antiga (2 0 edição illustrada).
Berquó: Historia universal.
Seignobos : Historia da civilisação.
5^ ASNO
Portugue:
Pacheco Junior e Lameira de Andrade: Noções de g rammatica portugueza.
Fausto Barreto e Vicente de Souza: Selccção litteraria.
A. da Silva Tullio: Estudinhos da lingua
patria.
Inglez
Beusa.bat: Pequena grammatica.
J. Hewitt: The Graduated Render.
Herrig: Selecta.
Um drama de Shakespeare escolhido annualmente pelo professor.

OFF10191.
Innocencio da Silva: Chre,stomathia portugueza.
Alfredo Elwis: Diccionario.
Latim
Horacio: Obras completas.
Cioero: Orações.
Saraiva: Diccionario.
Quicherat: Diccionario.
Historia universal
João Ribeiro: Historia antiga (2 a edição illustrada).
Physica e chimica
Ganot: Physica.
Engel: Chimica. (ultima edição).
6^ ANNO
Allenuto
Otto: Grammatica allemã (traduzida por
A. Naumann).
Grego
Riemann o Tournier: Grammatica.
Tred. Dubnor: Exercicios.
Historia natural
Gervais: Geologia.
Dela fosse: Mineralogia (pequeno formato).
L. Crie: Noveaux elements de botanlque.
Paul Gervais: Zoologia (pequeno formato).
Litteratura nacional
Sylvio Roméro: Historiada litteratura brazileira, Apostillas do professor.
Historia universal
Berquó: Historia universal.
Seignobos: Historia da eivilinção.
7° ANNO
Allemno
Otto: Grammatica.
Gabriel e Suppriall: Lesebuch (edição grande).
Grimm, Marchen: Exemptas do Schiller,
Graethe e ramsing.
Innocencio da Silva: Chrestomathia portugueza.
Buesche, Sutis: Diccionarios (edição pequena).
Otto: Conversations allemands.
Grego
Xenophonts: Excerptos de Anabasis e Cyroped ia .
Luciano, Platão, Demosthenes : Excerptos.
Historia e Chorographia do Brasil
Mattoso Maia: Historia do Brazil.
Wapposus: Gco,graphia physica do Brazil.
Lomelino de Carvalho: AtIss d Brazil.
Desenho
P. Nlartins Pacheco: Desenho.
Musica
M. J. Teixeira: Compendio elementar do
musica.
A. Garaudé: Solféges dos enfants.
Secretaria da Congregação do Gymnasio
Nacional, 16 do fevereiro de 1891.-0 secretario, Antonio Alves Corrêa Carneiro.
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Ditos marcados com emblemas,para
cento.
Ditos pequenos, com dito dito, para cartas,
cai
Pastas para guardar papeis, uma.
Tinteiros para mesa, um.
Ditos de vidro para carteira, cento.
Pasta de oleado, uma.
Cadernos impressos, um.
Canivetes de Rodger, um.
Raspadeiras, uma.
Thesouras, uma.
Barbante fino, rolo.
Canetas para as aulas, duzia.
Ditas super', res, idem.
Lapis Faber, pretos n. 2, idem.
Ditos ditos de córes, idem.
Dites para desenho, idem.
Crayon, idem.
Esfuminho, cento.
Tinta Sardinha, litro.
Dita Bleu Black, idem.
Colchetes sortidos para prender papel,
caixa.
Palmas Mallat, legitimas, ns. 10 e 12,
caixa.
Fusin,
Borrachas pretas, Pem.
Giz redondo, caixa.
Esponjas, kilo.
Livros em branco e impressos, conforme os
modelos.
As propostas, que serão dirigidas ao Sr.
Dr. director até o dia 22 do corrente, deverão
vir em cortas fec i iadas e em duplicata, tendo
uma estampilhada o marcando o preço fixo
do cada objecto, nos termos em que estes se
acham relacionados no presente edital.
As amostras respectivas deverão acompanhar ás propostas,que serão aberta no dia 23,
ás 11 horas da manhã, na secretaria do
mesmo internato no Campo de S. Christovão
n. 23, na presença dos Srs. proponentes.
O proponente preferido deverá depositar
no Thesouro Nacional a importancia calculada
sobre seu fornecimento, para garantia do seu
contracto.
Internato do Gyinnasio Nacional, 13 do fevereiro de 1894.-0 escrivão, Salathiel Fire
mino Gonçalves.

Asylo da Mendicidade
PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Do ordem do cidadão Dr. director deste
asylo se acceitam propostas em cartas fechadas, de hoje até ao (lia do corrente mez, ao
meio dia, hora em que serão abertas em presença dos interessados, para furnecimento dos
seguintes artigos:
Em pares—Sapatos o ch n nellos de couro
branco e solla grossa, sortidos em tamanhos,
para homens, mulheres e crianças, devendo
os Srs. proponentes (lestes artigos apresentarem amostras com as respectivas marcas e
nu meros .
Serão approvadas somente as propostas que
estiverem completas, em duplicata e com os
preços de cada par, por extenso e algarismo.
Os proponentes deverão achar-se presentes
ou fazerem-se representar por seus procura••n•ameen
dores, prevenindo-se que as firmas sociaes
Internato da Gymnasio
que concorrerem exhibirã.o o instrumento de
Na,cional
contracto da sociedade e o recibo do imposto
pago no Thesouro Federal, relativo ao ultimo
PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE OBJECTO; semestre vencido, bem como caução correDE EXPEDIENTE E AULAS
sponiente a 25 °/, da importancia das mercadorias que pretenderem fornecer, tomando
Do onleni (/,o Sr. director, faço publico que, por base o consumo do semestre anterior, não
na secretaria deste estabelecimento recebema caução ser interior a 104)00.
se propostas para o fornecimento dos obje- devendo
Outrosim, fazerem declaração expressa do
ctes abaixo declarados:
sujeitarem-se a uma multa na importancia
Papel almaço pautado, resma.
da caução de que trata o art. 1° §2 das inDito Fiume, i !em.
strucções que baixaram com o aviso de 7 de
Dito liso, idem.
outubro de 1889, no caso de não compareDito de peso, liem.
cerem para assignar os contractos no prazo
Dito diplomata, caixa.
que fôr notificado pelo Diario Official, bera
Dito Canson, folha.
como as cauçõss feitas só serão levantadas
Dito Imperial n. 3, caderno.
depois de apresentadas as contas dos forneciDito Waltman,
mentos do primeiro mez.
Dito mata-torão, caderno.
de fevereiro de 189!.Rio de Janeiro,
Dito Hollanda pautado, idem.
Enveloppes-sa.coos, cento.
O escripturario, Icei° Moeda de Miranda.
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nstituto Nacional de Musica
Do ordem do cidadão director, faço publico
que de hoje até 15 de março vindouro estará
aberta nesta secretaria a inscripção para os
candidatos á matricula no corrente anno lectivo de 1894.
Secretaria do Instituto Nacional de Musica,
15 de fevereiro de 1894.-0 secretario, Arthur
Tolentino da Costa.

(•

Escola Nacional do 13ella8
Artes
CONCURSO

Do ordem do Sr. director, faço publico que
se acha aberta na secretaria desta escola, por
espaço de quatro mezes, a contar desta data,
a inscripção para o preenchimento da vaga da
cadeira de desenho geometrico, noções de
topographia, plantas e trabalhos topographicos.
Os candidatos deverão provar suas habilitações em arithmetica, algebra, geometria e
trigonometria, geometria descriptiva e perspectiva, physica e topographia.
Estas habilitações são provadas por certidões de exames destas materias em qualquer
dos estabelecimentos nacionaes ou estrangeiros. Si não os houver, o candidato poderá
prestar estes exames perante uma commissão
nomeada pelo conselho escolar.
O concurso constará das seguintes provas:
1 0 , dissertação impressa;
2', prova escripta;
3", prova oral;
4 , , prova graphica;
5", trabalhos de campo.
Para mais informações dirigir-se á secretaria desta escola.
Secretaria da Escola Nacional do Relias Artes, 15 de fevereiro de 1894.—Dr. Candido Josd
Teixeira, secretario.
(.
--

ornou

Collegio Militar
Este estabelecimento precisa contractar a
lavagam e engommado das peças de roupa
abaixo declaradas para o 1° semestre do corrente anuo, a saber:
Calça de brim pardo, camisola de dormir,
dolman de brim pardo, guardanapo, par de
meias e toalha de rosto.
• As propostas devem ser entregues ao conselho economico, em carta fechada e em duplicata, no dia 20 do corrente, ás 11 horas da
manhã.
Rio de janeiro, 15 de fevereiro de 1891.O tenente Alfredo Fernandes da Silveira,
(.
agente.

Estrada do Forro Central do
Illrazil
COMPRA DE DORMENTES

De ordem da directoria desta estrada, se
faz publico que, a contar desta data até ao
afim do corrente anno, compra-se quaesquer
quantidades de (lamentes de madeira de lei,
a saber:
Para bitola larga com as dimensões
2. 01 65X0. 1"20x0. 15 14 aos seguintes preços:
40$ a dezena de dormentes de primeira classe;
38$ a dezena de dormentes de segunda classe 36$ a dezena de dormentes de terceira
classe.
Os dormentes serão das madeiras abaixo
mencionadas.
1 0 classe—cancha capitão-mór, canela
preta, canjerana, guarauna, jacarandá-rosa,
oleo vermelho, piuna, sapucaia, sobrazil, sucupira, tapinlioa.n e jacarandá cabiana.
2' classe—aderno, angelim pedra, arapoca
amarela, araribá-rosa, arco de pipa, ca.nella
parda, ca.nella prego, catocaliem, grassahyAmsliatencia Medico - legal
ipê-tabaco, oity, oitycica, piqui, uba.de Alienados
- azeite,
De ordem do Sr. Dr. director geral da As tan, urucurana, orelha de macaco, guamirim,
sistencia Medico-legal de Alienados, faço pu passuaró-preto, arueira, pindauva do preto;
blico que, em virtude do disposto no art. 70 perobas: amarela, parda o rosa, cambuatá,
g 2- do regulamento annexo ao decreto vermelho, manduvahu, vapoan, guaraporin,
n. 1559, de 7 de outubro do anno findo, a ubatinga, capiuva do pequeno, vabucuvassú,
contar desta data e por quatro mezes, acha-se guarnandi carvalho secco.
3 s , classe — cancha : amarella, sassafraz e
aberta na secretaria da mesma assistencia
inscripção ao concurso para provimento de vermelha, graplapunha, guarabú, guarajuba,
dous togares de medicos do Hospicio Nacional, ipênna, mangalõ, merindiba, mocitahyba, pecum das Coloniaa de Alienados, na Ilha do roba rosa, peroba uruciaquery, carvalho sem
branco, camara,o leo jataliy, bracuhy, massaGovernador.
As provas do concurso serão: pratica, oral randuba, guatambif vermelho, pluva, cancha
e eseripta, e versarão sobre as matarias da legitima, canela antan, taruman, araça-picadeira de clinica psychiatrica e molostias ranga, sirluva, guanandi carvalho verde,
nervosas das faculdades de medicina, havendo inhumbauva do preto, arapassú e jacatiro do
arguição a respeito das duas ultimas provas copadinho
Para bitola estreita com as dimensões
, feita pelosmembros da commissão examina1'11.85 x 0°1 .18 x 0[11 .13 aos seguintes preços :
dora.
A' inscripçãa) serão admittidos os cidadãos 24$ a dezena de dormentes de I a classe, 22$ a
que estiverem no goso dos direitos civis e po- dezena de dormentes de 22 classe e 20$ a
liticos e forem graduados por qualquer das dezena de dormentes do 3' classe.
Estes dormentes serão da mesma qualidade
faculdades de medicina da Republica, ou que
tendo sido por escola estrangeira, si houverem das madeiras acima declaradas para as tres
classes.
habilitado perante alguma das nacionaos.
Todo este material será entregue em qualSecretaria da Assistencia Medico-legal de
Alienados, 19 de janeiro de 1894.-0 director, quer ponto á margem da linha ou na estação
Iloracio de Gusmão Coelho.
(. Maritima da Ganalaaa, correndo por conta do
fornecedor todas as despezas, inclusive a des-carga e o empilhamento depois da marCcirte de Appellax,ito
Faço publico que a appellação civel, n. 464, cação.
As condições para acceitação do todos os
primeiros appelliantes Arthur Maria Teixeira dormentes
acima. mencionados são as seguintes:
do Azevedo e sua mulher, segundos appellan- Só serão acceitos
á marcação partidas de 100
tes Gaspar da Silva & Comp., appellfulos os dormentes para cima.
mesmos; e os embargos da nulidade, n. 288,
Serão perfeitamente sãos, de quinas vivas,
embargante José Telles da Rocha Leão; em- o isentos
de branco, fendas, brocas, ventos,
bargado Antonio Capistrano de Moura, testa- nós careados
ou outros defeitos.
menteiro inventariante e herdeiro de D.Maria
rectos, do secção rectangular o com
Carolina Telles Barreto de Menezes e outros, osSerão
topos cortados em esquadria.
e il. 355, embargante D. Christina Alice
As faces serão serradas ou perfeitamente
Bourget, primeiro embargado a Companhia lavradas a machado, salvo a que recebe o
Industrial de Leques e Luvas, segundos emque será sempre serrada.
bargados Hermes & Formosinho, acham-se trilho,
Sara,
1 0 , que as faces vertica.es
com dia, devendo o julgamento da appellação (anteriortolerado:
e
posterior)
dormentes tenham
ter logar na ssssão da Camara Civil do dia 19 uma curvatura com dos
tanto que a flexa, no
do corrente, ou nas seguintes; e a dos em- centro do dormente, não
a dez cenbargos na de cama.ras reunidas do mesmo dia. timetros (0%10) para os deexceda
larga o sete
Secretaria da Córte de Appellação, 15 de centimetros (0%07) para os bitola
bitola estreita ;
fevereiro de 1894.-0 secretario,Jaaguim Ma- 2°, que a secção transversaldeseja
trapezoidal,
ria dos Anjos Espozel.
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uma vez que a face menor das duas pa,-4
rallelas tenha largura nunca inferior a vinte
centimetros (0",20) para os de bitola larga 0
dezoito centimetros (0',18) para os de bitola
estreita; 3°, que os dormentes apresentados á
marcação tenham comprimento menor que o
acima exigido, uma vez que, sendo a difforança inferior a dez centimetros ("10) todas
as amuais exigencias sejam satisfeitas.
Nas dimensões transversaes não se admitas
reducçjo.
Para os dornaentes assim tolerados é fixado
o maximo de 10 °/., da totalidade de cada
marcação.
Os possuidores de dormentes que desejarem
vendel-os, deverão dirigir-se, por carta, ao
cidadão chefe da linlia,comrnunicando o logar
onde se acham empilhados e mencionando
com a maior approximação o numero que
tiverem depositado e a bitola.
Os pagamentos dos dormentes acceitos serão
feitos logo depois da marcação.
O exame e marcação serão feitos por um
marcador designado pelo cidadão chefe da
linha.
As marcações serão fisca.lisadas immediatamente pelos engenheiros das resideneias em
que estiverem depositados os dormentes.
Secretaria da Estrada do Ferro Central do
Brazil. 16 de fevereiro de 1804.— O secretario,
Minocl Fernandes Figueira.

Edital
De citação com o prazotle10 dias nos credores
da Nuidaçaci, da firma Monteiro de Azevedo

& Comp., para diJerem sobre a classificação
de creditos junta aos autos da mesma liquidação

O Dr. Caetano Pinto do Miranda Montenegro, juiz na camara commercial do Tribunal Civil e Criminal da Capital Federal, etc.
Faço saber que processando-se por este
juizo e cartorio do escrivão que este subscreve, uns autos do liquidação da firma Monteiro de AzevOo & Comp., aos mesmos autos foi junta 0, petição, dirigida pelo liquidante da meartia firma, a qual é do teor seguinte: Illm. Rxm. Sr. Dr. montenogro, juiz
da Camara CoMmercial — Dannecker Cairoli
& Comp.. liquidantes da firmada Monteiro de
Azevedo & Comp., pedem vista dos autos para
a classificação 'dos credites. E, assim requerendo, espera deferimento. Rio de janeiro,
18 de novembr4 de 1893.-0 advogado, João
Marques. Esta collada uma estampilha do
200 róis inutili .
;da. Despacho.—Sim, e m termos. Rio, 21 de novembro de 1893.—Montenegro. Era o qUe se continha o declarava na
petição com daspacho depois do que indo os
autos com vista ao advogado dos liquidantes
veiu elle com, o requerimento do teor seguinte: To 'os os credores a que se refere o
balanço a fls,55v. são chirographarios. Pede-se
edital chamando os credores para dizerem
sobro esta clasaificação, sob as penas da lei.
O advogado Jytto Marques. (Estava collada
uma estampilha do 200 rs, inutilisada) —
Era o que se continha e declarava no requerimento depois do que se via e mostrava
que vindo os autos á minha conclusão nelles
proferi o despacho do teor seguinte : Passe-se os editaes requeridos a fs. 84 promovendo os slyndicos essa deligencia, no
prazo de cinco dias, sob pena de destituição.
Rio, 10 de fevereiro de 1894.—Montcnegro .Em
virtude deste despacho se passou o presente
edital e mais, dons de igual teor, que
serão publicadas o affixadas na forma da lei,
por cujo teor sãs intimados os credores da
firma Monteiro do Azevedo & Comp., ein
liquidação, palia no prazo do 10 dias dizerem
sobro a classificação do creditas apresentada
pelos liquidantos e que se acha junta aos autos respectivos sob pena de lançamento e de
ser a mesma julgada. Dado e passa lo
nesta Capitai Federal da Republica doa Estados Unidos'do Brazil riu 16 de fevereiro de
1894. Eu, Francisco de forja' de Almeida
Corte Real, escrivão, subscrevi. Caetano Pinto Miranda de Montenegro.
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SOCIEDADES ANONYMAS

Secção emissora
nane() União de S. Paulo

Emissão
Notas era circulação
Notas prescriptas
Secção commercial
Capital subscripto
Contas correntes : depositantes
Em contas correntes, garantidas
e de movimento
Em contas correntes simples
Por lettras e a prazo fixo

Balancete era 31 de janeiro de 1891
COMPRENENDENDO AS AGENCIAS
Activo

Sccção emissora
Thesouro Nacional
Conta de deposito de apolices-Saldo desta conta.

10.001:500$000

Secção commercial
27.931:540$000

Entradas a realizar
Accionistas
Conta de integralisação

6.400:004000
2::531:540$000

Titulos descontados
Lettras a receber
Effeitos a receber por conta de
terceiros

1. 927 : 959P,810
104:993$681
84:548$300
2.117:501$790

Contas correntes
Movimento, garantidas e especiaes - Saldos devedores
Apolices geraes o acçks diversas
Apolices do estado do Paraná
Caução da directoria ..
Caixas filia.es, conta corrente
Caixas filiaes, conta de capital
Valores caucionados

7 . 087 : 417$879
707: 820$,480
1 .931: 825$000
140:0a0$000
I . 991: 9:A$G91
1 .500:000W)00
1.995 :000$000

Cauções
7.898:430$450

De contas correntes
Betnfeitorias
Moveis e utonsilios.
Valores depositados.
Juros: Gastos gemes, etc
Juros a receber do fundos publicos o outros
Diversos
Saldo de diversas contas
Titulos em liquidação
Caixa
Em moeda corrente
Secção consLructora o industrial
Fimprestimos urbanos
Hypotlie.cas em garantia do emprestimos
immoveis :
Propriedades do banco e Las al.j adie:Idos
Construeções por conta de terceiros
Fabricas

53:115870
900:900$000
43:877$015
919:989$709

9.994:500$000
7:000$000 10.001:500$000
40.000:000$000
3.233:182$673
30:205$371
161:249$090
•

3.424:637$134

Deposito da directoria
140:000$000
Titulos por conta de terceiros.
84:548$300
Valores pertencentes a terceiros.
900:900$000
Garantias diversas:
De contas correntes
7.898:430$450
Caixas filiaes :
Capital a realisar
950:090$000
Contas correntes
910:329$172
Banco da Republica do Brazil: Caixas Filiaes e
Agencias
72:208$480
Banco Emissor de Pernambuco.
123$810
Banco da Republica do Brazil-Rio
5.747:147$000
Saques a pagar
27:078$708
Valores depositados em caução.
1.995:000 000
Descontos, commissiies, etc
63:815:r13
Juros de lettras hypothecaria,s.
34:577 000
Juros de fundos publicos
320:774,3G0
1° a 50 dividendos:
Saldo não reclamado
20:144500
C e 7° dividendos, idem
179:158$400
Diversos
Saldo de varias contas
156:90g956
Ouro
483:701$800
Reservas:
Fundo de reserva
365:030$920
Fundo de garantia das lettras
bypotliecari 9
826:190$160
Fundo de reconstituição do ca- .
pitai
,
330 : 195$180
Lucros suspensos
1.236:3 6$693 2.763:80941253
Secção Constructora e Industrial

Prestações a pagar
Fabricas
Garantias diversas :
G .1-11 :538$405 De emprestimos
247:212760
Diversos:
Saldo de diversas contas.
Juros, commissões, etc
1.353:477$832
Secção Hypotliwaria

20:000$000
275:000$000
7.107:123~
1.330:569$860
10:220$220

Emissão do lettras lryi»titeca.ria.s
10.410:700$000
Lettras sorteadas
71:300$000
4.286:995$580 Amortisiçõrs m/c. recebidas e in sluida s nas prestações a receber
7.167:123$660
729:500$180
Garantias diversas
Do emprestiinos ..
8.2,12~M
. .
Do .juros, commissões, etc
501$910
6.118:207014
405:566$153

3.582:015$975
508:649$040

10-1.490:703$900
S. Paulo, 8 de fevereiri de 1894.--A. de Lacerda Franco, pre2:450$500
205:035$033 sidente.-iforacio Rerlinck, chefe da contabilidade.

Prestações a receber
Utensilios teclmicos
Semoventes
Explorações
Diversos
Saldo de diversas contas

S. E. ou O

5MA4n0

1.410:959$290
Secção bypotliecaria

Emprestimos ruraes
Hypotliecas
Em garantia de emprestimoLettra.s bypotbe.carils a resmittir
Prestações a receber
Diversas contas

3.736:908$750

ANNUNCIOS
Haneo de Credito Movei
48 RUA PRIMEIRO DE MARÇO 43

Acham-se neste banco, á dispssição dos Srs. accionistas, os
documentos de que trata o art. 147 do decreto ti. 431 de 4 de
8.202:0~00 julho da 1891.
°oportunamente será annune:ado o dia da reunião da assembléa
1.:03:200$000
138:365$150 geral ordinaria.
Rio de Janeiro, 6 do fevereiro do 1891.-Pelo finco do Ce8:612$430
dito Movei, Jou() fosc do Monte, presidente.
10 1.493:704006
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