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Ministerlo da Fazenda

Por titulo de 28 de fevereiro ultimo, foi
nomeado FranciSco de Souza 'Carvalho para o
Jogar do administrador das capatazias da,
ii
Alfandega do estado da Bahia.
Directoria da Ja3ti.a
—Por Portaria do 2 do corrente mez, foram
concedidos 60 dias de licença, com vencimento
Por portaria de 3 corrente, declarou-se na fórma da lei, ao 1" escripturario da Alfitrique os officiaes nomeados por decreto de 14 dega de Corumba Luiz Cassiano da Silva,
-de fevereiro ultimo para os postos de major- para tratar de sua sande onde lhe convier.
. fiscal e alferes da 3 companhia do 490 bata4lião da reserva da guarda nacional da coRequerintentos despaenados
marca do Sacramento, no estado de Minas
Geraes, chamam-se João Fidelis dos Santos e
Companhia Industrial ao Bivzil, podindo
Bartholomeu Gonçalves de Almeida Ramos,
e não João Medis Borges o Bartholomau, permissão para importar o forco padulado
(puddled bars), que não ()ata tarifado e de que
como foi escripto no referido decreto.
necessita para o desenvolvimento de suas
— Pela Directoria Geral
fabricas, pelo preço minimo do ferro guZa.—
A' Mai-alega, cabo resolver nos termos do
Transmittiram-se
parecer.
Ao chefe de policia, para informar, o reJorge Estralla, Dadindo ser acedia como
querjment;o em que Manoel Pinheiro de Campos Junior, escrivão da 3 1 circumscripção seu fia ior Luiz Bastos Guimarães.— .Satiefaoa
urbana, pede mais dons mezes de licença, a exigencia do parecer.
visto ainda achar-se no batalhão Benjamim
Dr. Roberto Sabiniano de Rtaios, synd,co
Constant ;
- liquidação do Banco Territorial e MerAo coronel commandante interino d a bri- cantil de Minas, exhibindo, o documento exigada policial, para tomar na consideração gido em anterior despacho.--Ahone-se ao suoque merecer, o requerimento em que Alfredo plicante 1 f/ da porcentagem que cabe
de Lima Rocha Leão pede certidão do que Thesouro Federal, de accordo com o parecer
constar da inspecção .de sande a que foi sub- fiscal.
Inettido naquella brigada.
- POLICIA DO DL;TRICTO FEDERAL
Mirlisterio da
Por portaria do 3 do correu te,foi transferido
Por portarias de 2 do corrente, foi nomeado
da /0, para a 9' secção da 7a eircumscripção
urbana o inspector interino cidadão Abilio Antonio Pereira da Silva Brandão ajudante
do pedagogo da companhia de apsaa l izes ar•Mala,
ti ticos do Arsenal do Guerra do estado de Mata:,
- Grosso, e demittido o plarmaceutioo adjunto
Directaria Geral da C.nitlid1nat1J:
do exercito, no estado de S. Paulo, José TaAdditamento ao expediente de, 28 de feve,-eiro vares da Silva.
de 1891
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IIMINMINIMMOSISI•••

Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a ex.T/linisterio da Industria, Viaçao e
pediçã,o'de ordem para que
• Obras Publicas
Entregue-se a Luiz Augusto Ferreira de
Almeida, fundador e administrodor do Asylo
• Directoria Geral das Obra-.3 r ab:L2
da Velhice Desamparada, a quantia de 5:000$
votada no § 37 do orçamento do actual exPor portarias de 3 do corrente, faram
ercido para auxiliar as despezas daqualle nomeados :
estabelecimento ;
O fiscal da Inspectoria Geral da Illuminação
Possa o escrivão do internato do Gymnasio
Nacional,Salatbiel Firmino Gonçalves, prestar da Capito]. Federal Silverio Gonzaga de Souza
contas no Thesouro Federal dá quantia de Amorim para o cargo de amanuense da mesma
708$, que lhe foi mandada abonar eia aviso repartição, com os vencimentos que lhe comn. 5446, de 18 de maio de 1892, para ()acorrer petirem
ao pagamento dos salarios do pessoal SubO amanuense da Inspectoria Geral . d a Illumialterno do 21 externato do mesmo gyinnasio, naoão da Capital Federal Ai fim lo aa Rocha,
no exercido de 1892,
Moreira para O cargo de secretario da mestria
repartição, com os vencimentos que lhe comDircto•Pia do
petirem.
SAUDE PUBLICA
'Ii.nisterio da Industria, Viaão e Obras
Para conhecimento dos interessados, se faz
Publicas — Directoria Geral de Viação — 2a
• publico que o hospital de S. Sebastião (de secção —N. 35 —Rio de Janeiro, 3 de março
S. Christovão) e o de Nossa Senhora do de 1894.
Soceorro (da Sande) ambos nesta capital, são
Para vosso conhecimento e devidos fins,
destinados • exclusi vainen te aos enfermos de declaro-vos que fica approvado o acto do
superintendente da Companhia Estrada de
febre amarelia,-que adoecem em terra.
Ferro Central da Bailia, elevais lo a 1$500
Devem ser enviados para o hospital mari- alarias o salario dós trabalhadores da conservação e a 65$ mensaes o dos feitores, a cujo
timo de Santa Isabel, na, Jurujuba, os que respeito
informastes por officio n. 661 de 11
contrahirem essa molestia a bordo de embar- de setembro do armo findo, sob condiçl,o,
porem, de ser apresentada polo, companhia
caçties surtas no porto.
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nova tabolla para dolinitiva aparo sara1o, sendo
diminuido o pessaal, segun d o a iiirormaaão
do fiscal, constante do officio de C) do Fsetembro.
Sande e fraterod'"a d e.— JOa q Ftd:.1):ie 1),?'Mira . Sr. jun? CC. tor geral de estradas do
fsrro .
's •
Ministerie do, Indut ,tria, Viação e Obraa
.
Publicas — Direotaria Geral de Viaçãa
secção— N. 37—"...tio de Janeiro, 3 de, março
de 1894.
Para vos , 0 coalweimento e fins cannenientes,declara-vos que, do ás-rinda o requeri miou to
em que a Alaas3as Ralw ni Catnpa.2",..di.n:ted,
pede aprovação para o acto mia diraeawia
concedendo seis 'nozes de licença c mi no :cimentos ao ajudante da conservaeii, Feank
Amble,r, a cujo respeito informastes por (+Maio n. 669, de 15 do setembro do anno fiado,
fica couce lido, a, reforida approvaçio, com ia nt
que dali não resulto augiwnto di dasooza
que tenha de ser ineln n da nas ,'e. custeio.
Saude e fraternilad,.—.J,70 'Mim) ? 13 erÁrn.—Sr. innic:ctor geral da estralas de
ferro.
Mini.3ttnio l aludustria, Via,Airit obras Publicas—Directoria Ger.1 da Viação-2- , secçú,)
189-1.
—N.2— Rio de Janeiro, $ d.e março
Sr. presidente do estado de Minas GoraesEm solução ao vosso officio n. 1, de 3'de janeiro ultimo,em qw.'. ,,•nminunicand..) haverem
sido encetados os trabalhos da va.-tirra
João Gomes a Pirang,L, f10 quo é ession:::rio
o flanco Iniciador do Melhoramento:,
taes as necessaeias provilenclas no sentido de
tornarem-sa effsetino3 á emp,eza o: faxores
mencionados nos ns. 1 o 5 do clausula 1 a dao
que acomeanham o decreto/il. 7.959 de 29 do
dezembro de 1830, conforme pn.n.n(s.a, feita
pelo governo desse estado em contracto de, 2,
de outubro de 1890, declaro-vos que. á aista,
do disposto- no art. 64 da Constituição
Republica, compete a e'aie govern_ , + ao
governo federal, providenciar sobre os eivor,-,s relativos ás minas e ás lirras devolutas
que ,fazem ob;ecf.o dt .s rerc. rides as. 1 e 5,
desde que não se trata de uma estrada do
ferro concedida pela União.
Sande e tratem idade —AP7o Fd:ippe,
Minieterio mia Industria. Viaoão e Obras Pulo/ices—Directoria Geral do Viação---2' se 'cão
—N. 31-1110 de Janeiro, 3 de inAr .:;.o de 1894.
Para vosso conhecimen t o e 'fins convenientes, declaro-vos que, deferiu 'o o requeriincuto da companhia Geral Wedeen
sohre o cual inronnastes por officio
n. 612, do 21 do ago dso do anuo passado, fira
autorisado, a referida comprumhmir pua
nas contas do miei() os vonennento,.. do contador da estrada 11. II. Tuokrii,
dente aos Ires mezes da /iemiço que itmo foram
concedidos Pela directoria, desde que do hi não
resulte augmen to do despe.za.
Sande e fraternidade.—Jo:7.o
—Sr. inspoeáoe gral de estradas do (coro.
Ministeriada Industria, Viação e Oh. as Publicas—Directoria, (lera( , 'e Yiaçie— ,.e.erto
—N. '33—Rio do Janeiro, 3 do março 10 1891.
Em solução ao vossa officio n. 362, t'e 31 de
niaio do armo passada, no qual commun;eses
que a Companhia Estrada de Farro Bailai. a
S. Francisco apresenta ao — visto -- 011¡sei-Manai fiscal bilhetes impressas i.ontando
''do recrutamento trabalhadores e einpr;-.[Vos
da estrada, baseada na clausula 9 , do decreto
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• 1.299, de 19 de dezembro de 1853, e consultaes si deveis permittir que pelo referido
fiscal seja lançado tal — visto —, declaro-vos
que não deve ser dada permissão para isso,
pois a referida clausula 9a estabelece que a
companhia não deve empregar pessoas sujeitas ao recrutamento ou ao serviço activo da
guarda nacional.
Sande e fraternidade.— Joã'o Felippe Pereira.—Sr. inspector geral de estradas de
ferro.

DIÁRIO OPPIC/AL
•
Leovigildo Francisco de Mendonça.— Deferido, provando o pagamento da licença de
1892, e tendo-se em vista o despacha anterior
a que se refere o agente.
Santos & Teixeira.— Paguem as multas e
o debito e voltem.
Antonio Oliva, Anua Vieira Machado, Angelina Fernandes, Caniço Saloio e Firmino
de Andrade Botelho.— Indeferidos.
Maria José.— Indeferido; seja fechado em
48 horas.

Directoria Ge,ral das Obras Publicas
Expediente de 2 de março de 1,991

SERÃO JUDICIÁRIA

Ao Ministerio da Fazenda, transmittindo a
declaração feita pelo commandante do Corpo
supremo Vribunal
de Bombeiros sobre o prodio da rua Dio,go
Feijó n. 72 A.
53 ACTA DA SESS:10 DE JUSTIÇA EM 2 DE MARÇO
nu 1894
Aos dous n lias do mez de março de 1894,
Requerimentos despachados
achando-se presentes os Srs. ministros, alDia 3 de março de. 1894
mirante Delphim de Carvalho, !marechaes
Beeurepaire Rohan e Miranda Reis, almiCosme Corrêa Barbosa, agente do correio rante Elisia,rio Barbosa,marechal Tudo Neiva,
na estação central da Estrada de Ferro Cen- almirante graduado Abreu,general de divisão
tral do Bra.zil, pedindo gratificação mensal Bernardo Vasques e os Srs. ministros togados
correspondente a 2$ (Baldos.— Indeferido.
Drs. Cardoso de Castro, Souza Carvalho e
Empregados da agencia postal de Campos, Bernardino Ferreira, o Sr. presidente abriu
pedindo augmento de vencimentos.— Aguar- a sessão.
Lida e approvada a acta da sessão antecedem a proxiina. reforma.
dente, o secretario declarou não haver expediente.
Foram relatalos os seguintes processos
Pelo Sr. ministro Dr. Cardoso de Castro
Antonio Francisco GabrieLsoldaeo'do 16 0 bade infantaria, aecusado de l e deserção
eeretaria Geral da Jia- talhão
simples, condemnado pelo conselho de guerfeitura
ra a seis mezes de prisão. — Confirmam a
sentença do conselho de guerra ; mandam,
2 a secçÃo
porém, que seja o mesmo réo posto em liRequerimentos despachados
berdade, si por ai não estiver preso,' visto
achar-se comprehendido no indulto de 5 de
Dia 3 do março do 184
fevereiro do corrente armo.
José Correia de MellosSegunde, soldado do
Antonio Pedro dos Santos, Antonio Ignacio
Gonçalves, Affonso Maranchela, Antonio Pe- 2' batalhão d 3 infantaria, accusado de prireira Soares de Meirelles, Bernartlino Tei- meira deeereão smp1es, condemnado pelo
xeira da Silva, Barreto & Fernandes, Coelho conselho de guerra a quatro mezes de prisão.
& Souza, Domingos de Lucas, Cardoso & Sil- — Julgam nullo todo o processo do conselho
va, Elisio Botelho de Figueiredo, Emitia de guerra, visto haver servido no mano con°man, Elmundo José Vallatlares, Fernando selho, na qualidade de presidente, o capitão
Dantas Bastos, Francisco Libanio de Lemos, commandante da companhia a que o réu perFrancisco José Isidoro & Comp., Francisco da tence, e que contra elle deu a parte accusaSilva Braga, Francisco de Paula Flores,Fran- teria que serviu de base ao conselho de discicisco Enne,s, Henrique Almeida Machado, Ir- plina; deixam, porém, de mandar instaurar
mãos Nevares, Isidoro Maria de Nazaretle novo processo, por achar-se o mesmo réo
Juno Joaquim, João Theodoro Arthou, José comprehendido no indulto de 5 de fevereiro
Maria Baptista, João Nunes de Figueiredo. de corrente armo, devend o, portanto, ser
José Joaquim Pinto de Moraes, Joaquim Pi- posto em liberdade, si por ai não estiver
nheiro Pinto, João Ferreira de Pinho e Souza, preso.
Joaquim Faria de Passos, J. J. do ValIe, JoaManoel Vieira, soldado do 14a batalhão de
quim Rodrigues & Comp., João Pinto de Ma- infantaria, accusedo de primeira de -ereão
galhães, José Luiz de Souza, José Francisco eggeeeeee , condemnado pelo conselho de
da Rosa Junior, Luiz Francisco da Silva, Lu- guerra
a um anuo de prisão.— Confirmam a
•
41gero & Comp., Leonardo Monteiro da Silva, esentenea
do conselho de guerra. Lembram,
Guimarães, Manoel Joaquim Rodrigues, Ma- entretanto, itquelle conselho que as provas
noel Ferreira Gomes, M. D.da Silva Lima,eli. das culpas em deserções simples e aggravadas
guel Ceeine, Manoel Machado da Cunha, Ma- devem ser teo diversas quanto são as suas
noel Moreira Vidal,Ma,noel Antonio Paradella, circumstancias, e, portanto, que, sendo basOlympio Norberto Inhatá, Pedro Pereira Cal- tante nas deserções simples que as testemudas,Roque & Seares,Raphael Grassia, Raphael nhas deponham acerca da ausencia dos réos
Gallo, Raposo & Blanco,Raphael Pelas e Sabei desde o dia que declara a parte accusateria,
Azor. — Deferidos.
nas deserções aggravadas é indispensavel que
Manoel Gonçalves Braz, Maria Augusta se refiram á circumstancia a,ggravante, e si o
Flua e Antonio Fernando Garnacho Falcão. seu conhecimento é de vista ou de ouvir dizer; bem como todas as particularidades que
—Sim.
são necessarias, afim de que a existencia, ou
Companhia Cerveja Guanabara, José Tra- inexistencia do crime não soffra a menor duenas-Franco, Julio Fernandes da Veiga e Ma- vida no seu julgamento; mandam, porém,
mel da Costa.— Deferidos, pagando a multa que seja o ré() posto em liberdade, , si por ai
e as licenças de 1803.
não estiver preso, visto achar-se comprehenA. B. Meneres, Caldos Paula & Comp.,José dido no indulto de 5 de fevereiro do corrente
Maria Ribeiro de Castro, José Coelho Barbosa, anno.
Terra & Comp. e Vicente Taranto.— Deferi—Pelo Sr. ministro Dr. Seuza Carvalho:
dos, pagando a multa.
Francisco Sergio O Pedro Antonio Vieira,
Lueena & Costa e Soares, Duarte & Moniz. soldados, este do I regimento de cavalaria
— Deferidos, provando o pagamento da li- o aquelle do 9' batalhão de infantaria,accusacença de 1893.
dos de l a deserção simples, condeinnados pelo
José Ferreira Martins. — Deferido, pro- conselho de guerra o primeiro a dons e o
ultimo a see; nozes de prisão.— Foram convando o pagamento da. multa.

INTENBENCIA MUNICIPAL

•
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firmadas as sentenças; mandam, porém, que
não se dê cumprimento a cilas, e sejam os
mesmos réos postos em liberdade,si por ai não
estiverem presos, visto acharem-se compreIludidos no indulto concedido per decreto
de 5 do mez prosamo findo.
João ,la Costa Ferreira, soldado do 16 a batalhãe de infantaria, accusado de l a deserção
simples, c.ondemnado pelo conselho de guerra
a seis mezes de prisão.—Foi confirmada a sentença, e deixam de applicar-lhe a pena respectiva, que não to iimposta como devei], ser
pelo mesmo conselho, por achar-se o referido
réo comprehendido no indulto concedido por
decreto de 5 do mez proximo findo, pelo que
mandam seja posto em liberdade, si por ai
não estiver preso.
— Pelo Sr. ministro Dr. Bernardino Ferreira
Francisco Constantino e Martinho 'José Bezerra, soldados, este do 14° batalhão de infantaria e aquelle de 3'' do artilharia, aceusados
de 1" deserção simples, condemnados pelo conselho de guerra a seis mezes de prisão cada
um.— Foram confirmadas as sentenças; mandam, porém, que sejam os'endicados réos pose
tos em liberdade, visto acharem-se comprehendido no indulto concedido pelo decreto de
5 de fevereiro do corrente anno.
egálfgaMnnn•nnnn•n

RENDAS PUBLICAS
ALFANDEG.x_ DO RIO DE seersmo
eendenento do ela 2 de
março de 1894
236:137e:258
204:914755
Liem do dia 3 (ate ás 3 hs.)

te igual periodo de 1893

441 :0780t3
1.030:160 171

MESA DE RENDAS DO ESTADO TO RIO DE JANEIRO
NA. CAPITAL FEDERAL

Reneimento de dia 3 de
março de 1e94
1cmljr dia 1 a 3

47 : 953S„ 071
68:511-4276

NOTICIÁRIO
•
el'esiesesreetmeaeasse-0 Sr. ministro da
justiça e negocies interiores recebeu os seguintes
Oulto PRETO, 3 — Eleições correram em paz
e plena. liberdade, i!isputedas pelos pelemos.
Pelo resultado jã conhecido vê-se que focam
geralmente acedias as candidaturas dos Drs.
Prudente de Moraes e Manoel Victorino. Sendo-e-o-s.—e/7'mi So Pena.
Senna, 3-0 resultado da eleição do serro
(cidade) foi: Dr. Prudentede Moraes 345 Dr.
'
Maneei Vietorino 344; senador, Americo Lobo
331, Dr. Chaves 18; deputatos, coronel Theotoldo de Magalhães 352, Dr, A. Pinho 142,
padre Alexandre 113, Dr. Malta Machado 66,
Dpre;„ eJiorszédtA 13i1c1Tr!aft,Ileh,77e s, eDr(eiaisncorno ,t1pr3e.s—iaj,etnt tdeao
cansara.
PAIIARYBA, 2—Resultado conhecido da °lei(;:i0 do dia 1, .feita livremente, de aceordo com
os preceitos legae.s, sem p rturbação da ordem, nos logares cujos resultados vos trensmitto : mumcipio da capital, .faltando quatro
secções ; Itabayana, Guarabira, faltando I.PCS
secções ; Mamangua.pe, Areia, Ala,ge i Grande,
Pedras de Fogo duas secções : Presidente da
Repuleice-Dr. Prudente de Moraes, 4e45 : •
Dr. Ruy Barbosa, 264 ; vice-presidente—Dr:
Manosl Victorino, 4182; Dr, Silveira Martins,
2e6.
Senad or—Dr. Abdon Milanez, 4136 ; Dr.
Firmei° da Silveira, 257,
Deputados—Desembargador Trindade, 3057:
Dr. Chateauhriand, 2747 ; Dr. Coelho Lisboa;
2535 ; Dr. Antonio afaris, 1640 ; Dr. Jose C.
Lima, 16 f13 ; lir. Epitacio Pessoa, 231. Seguiram-se outros menos votados.
Seudaçees.—Alvaro Machado, presidente.
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FORTALEZA, 1 —O resultado conhecido da
ESTADO DE 1511.(1.1PIPO GROSSO
votação na capital é: Presidente, Prudente de
Altandega de Cortuniezit
Moraes, Vice-Presidente, Manoel Victorino,
senador, Dr. Accioly, cada um 560 votos;
‘-'deputados, districto, Frederico Borges, 428 Quadro demonstrativo da renda arrecadada por esta alfandaga, 130 moz do outubro
de 1893, comparada com a de igual mez do exercido de 1892
votos; Torres Portugal e Gonçalo de Lagos,
425; Thomaz Cavalcante, 398.—Bezerrit Fontenelti, presidente.
DIFFERENÇA
Outubro da Outubro de
TIIEREZINA, 1—Itealisaram-se em todo o esDENOMINAÇÕES
tado.as eleições federaes, não tendo havido
1892
1893
Para mais Para menos
até agora a menor alteração da ordem publica; nesta capital triumphou por grande
maioria o partido, federal sobre todos. As
opposições colligadas. Sawlações.—Coriclano Importação,
4:845$231
24:753$301 22:908%50
de Carvalho, governador.
44000
13$200
99, 400
Despacho maritimo
71600
2:70W44
.
15:1145
3 4 12:346810
— O Sr. ministro da fazenda recebeu dos Addicionaes.
754(150
,
Exportação ............
1:040 420
335$385
Srs. Rothschild & Sons o seguinte:
934498
1:809, 962
Interior
873$439
Agradecemos muito sinceramente a V. Ex. Consumo de fumo
54000
55$000
o vosso telegrainma. Nunca duvidamos que Extraor,linaria
1:3 44498
1165;806
2:369$704
1:142$012
o Brazil deixasse pontualmente desatisfazer D3positos
5:714151
5:714$151
• todos os seus compromissos ; porém, asseguramos a V. Ex. que não deixaremos de fazer
conhecido o vosso telegramma, pois produzirá
8:74%507
7:796$901
45:.345$191 46:288$797
•um excellente effeito nos possuidores dos Receita a annullar
titulos brazileiros.
4510
72$639
Restituição de direitos
63$099
— O mesmo Sr. ministro recebeu mais o
seguinte:
8:750$017
7:796$901
45:282$092 46:216$158
Liquido
VicroutÀ, 2 de março de I894—Esta alfandega arrecadou, no mez de fevereiro ultimo,
120:472$467; 'mais 102:647$973 do que em
A diferença na renda liquida (exclusive os depositos) foi de 4:780$385 para mais.
igual mez de 1893. E' este o maior rendiAlfandega de Cortunhiá, 29 de novembro ''de 1893.— Pedro Leite ri;t Cun'tá
mento que tem tido esta repartição.
escripturario.

Intgadorila do Thesouro—Pa-

gam-se amanhã as seguintes folhas: Faculdade
de Medicina, Corpo de Bombeiros, Instituto
Benjamin Constant, Inspectoria das Obras
Publicas, Supremo Tribunal Federal, arte
do Appellação, Casa da Moeda e montepio da
marinha.

A.1.41FÁ-li."INITDEGA. I) IE 1211n_:1itTE DO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA. POR ESTA ALFANDEGA, NO MEZ DE DEZEMBRO ULTIMO,
COMPARADA COM A DE IGUAL MEZ DO ASNO PASSADO, EXERCI= DE 1892

Matadouro de Santa Cruz—

Concorreram hontein á matança 03 seguintes
marchantes, que abateram:
Antonio Matheus Garcia
176 rezes
Pimenta Lemos & Comp.
... 175
Carlos Pimenta & Comp
138
Horacio José de Lemos
25
• Francisco Cardoso Machado
Manoel, Cruz
5
Hilario Garcia & Comi) ....
2
Manoel Cardoso Machado .....
Matheus Garcia & Comp
1

•

Total da matança.............. 547 rezes
Abateram-se mais:
Manoel. Cardoso Machado...
1
vitella
Antonio Pereira dos Santos. 48 carneiros
Luiz Camuyrano .... ......
48
»
Luiz Camuyrano
3
porcos
Souza Ramalho
3
0
9.:.
Custodio Barros Silva
»
Antonio Corrêa Avila
2
»
Peso total verificado ...... ,
110 029 kilos
O preço da carne de vaco., em S.- Diogo
será, de 800 réis o kilo; da de vitella, 4000;
carneiro 1300 e da de porco, 1$350.
O preço nos açougues, de accordo COM O
tOPM0 de obrigação tomada, pelos retalhistas
cora a administração municipal, serO de 900
réis o kilo.
Correio—Esta repartição expe lirá amanhã malas pelos seguintes paquetes:
Pelo Dordogne, para Santos, Rio da Prata o
Paraguay, recebendo impressos ate ás 9 horas
da manhã, cartas pára o interior até ás 9 ;4,
ditas com porte duplo e para o exterior até
ás 10, objectos para registrar até ás 6 da tarde
de boje.
Pelo Dryden, para Santos, recebendo impressos até ás 7 horas da Manhã, cartas para
()Interior até ãs74, ditas com porte duplo até
ás 8, •objectos para registrar ate ás G datar&
de hoje.

Differençct

Exercidos
Títulos da receita

1892

1893
Importação......... ......
Adclicionaes. . ... .
Interior
Coasurno
..
Extraonlinaria, ..
Deposites

14:053$544
7:224518
527$566
292$045
373440
22:471$113

Para mais

Para menos
3:877$611
2:372$754

17:931$155
9:597$272
244$964
390$000
64$140

282$602

28:227$532

884946

31)0$000

227$904
374440
6:61a3365

A differença é de 5:754419 para menos.
Não houve importação de generos livres de direitos.
Alfandega de Penedo, 9 de janeiro de 1894.— O escripturario, Augusto Lessa.

DEIPENED•0
Demonstração da renda arrecadada por esta Alfandega no mez de janeiro ultimo, comparada com a de igual mez do ann.o passado, exercieio do 1893
Exercicios de

Differenças

Títulos da receita

1894

Somma ...... .

Para mais Para menos
2:827$328
1:640$385

704920

1:056 '600
169679
300,981
2 777
310,,000

6:583$817

1:840$037

4:860$633

3:883928
1:810 064
186. 905

Importação
Acldicionaes
Interior
Extraordinaria,
Depositos

1893

392$920

1l4076
2$777

116$853

A diferença é do 4:744780 para Mais.
Não houve importação de mercadorias livres de direito.
Alfandega de Penedo, 10 de fevereiro de 1894.-0 2P escripturario, Augusto Lessa,
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MusEen

ir

O I.

EDITAES E AVISOS
/Vrateionni
De orlem do Sr. Dr. diretor geral interino do Museu Nacional, fitco p;dlico iitio
acha abcrla na secretaria desta . repcitticã
por esitico do trys meses, a cootar tL si, lata,
insdripeão ao concurso para psoe moeuto
cargo de naturalista ajudante da ,(c.ctão
anthropologia„ etlinoloia o archeologia.
O concurso constará de dissertação seri pia
e oral e da prova pratica sobre pontos tirados á sorte.
São requisitos necessarios Para a admissão
ao concurso:
1", a qualidade da cidadão brazileiro
2', capacidade profissional provada por titules scientificos dos estabelecimentos de ensino superior do Brazil íjU de, academias ou
institutos scientificos estrangeiros, devidamente reconhecidos
da moralidade provada por folha corrida.
A prova escripta constará de um ponto
tirado a sorte e durará trcs horas.
A exposição oral será publica, durará uma
hora e contará de um assumpto importante
sobre qualquer ('as materias comprohendida,s
na respectiva secção, c tirado a sorte com
duas horas de antec,cdencia.
As provas praticas serão feitas do conformidade com as disposicCes estabelecidas nos
program:nas especiaes.

Ji"i
. eM..))s

miTnIcULA3

De ordem do Sr. director faço publico que,
a partir do dia 1 até ao dia -14 de março cofreate, estarão abertas nesta s.tcretaria as mati-lenias para o curso gcral o cursos cepocores.
Os candidatos á matricula deverão requer,-)r
ao Sr. director, instruindo o requerimento
com certhEies de itladá, nacionalidade, e atte%lados de e y aints de portnucz, arithmelica e geograpida para o I' armo; do francez,
historia, algei.ra_, geometria e trigonometria
para o 20 anno.
0,) candidatos á livre frequencia deverão
regue= ao Sr. ,")irector.
Eseala Naeional
Mias Artes, 1 de março
de
S,CCre,
(•

..81fandega

de)

nio de Janeiro

Editei de praça n.
Pela Iespectoria da Alfandega do Rio de
.latteiro se fiz publico, gime tro armazem do
Consumo no (lia /O do marco do 1804, RO
meio dia; se imã do arrematar, livres de
retI r o, ao mercadorias seguintes
1
Marca B11: 1 P aiX-1 e. 3, 10e,a/1 . 1 0 bruto 08
i;tt 1, c:, coo teclo 11 et pinoteios de um :ano
mito ea-:u um Pa rOLitolas de uni cano,
de doos C5fl05 e sete revele
cci-.2 tiros tatla um, vimlos de Bort lx no
L'i,utuvr,
citemo 15 de joulio e 1003.
LWeti. 2
Marct EWG: 4 caixote mis. dl .733 a 21,741,
Ir ranulo bruto 200 Ir ilot;, contendo obras não
classificadas dc folha t l e Flandres simples, pesom'o li r jutlo 21$
vindos
liamba 05)
dc.-coriegadcs t‘.m
no vapor allmoão
20 lo junho de 13213.
Lote
3
A mesma marca: 4 coisa-; os. 21.712 a
21,745, 9050 000 - bril!",) 2. G7 111,--.9.!, n,10
lr-i(..bi folha :'() Piam:Ire,: simples,pesando
liquido 219 kilog , v nlas do mesmo porto no
mecmo nas-mo.
lie

92..

Marca VTC: 1 caixa n.
peando bruto
111 lei os, contou 'o c.ifátáras de folha ,'e
Fia untes sina 9l., insaodo iiquido kilos,
vinda nlta Hamburgo t vapor allemão Tijutci,
de':, carreg :da em 27 do junho do 1893.
Lote n. 5
Marca FOC: 1 caixa o- 1.502, pesando bruto
182 leiloe, contendo 720 pares de sapatos de
couro, até 2.2 centimetcos de comprimento no
pá, vinda de Hamburgo n.o vapor allemão
descarregada em 27 de junho de

Lote ;1.
A mesma marca: 1 dita n. 1.715, pesando
bruto 204 Ritos, contendo 220 pares de sapatos do couro, de phantasia, de mais de 22
centimetros de comprimento no pé; 20 pares
de ditos, idem, ie l ein até 22 centimetros; 110
pares de ditos lisos, de mais de 22 centitnetroe, e 10 pares de ditos, idem, idem ate 22
Mu,eu Nacional do Rio de Janeiro, 22 de centimetros, vinda de Hamburgo no vapor
fevereiro de 1894. — O secretario-interino, allemão 0/1;yula, descarregada em 1 de julho
Herntillo Bourguy Macedo de Mendonça. (. de 1893.

Março

e

•

-

(1894)

-

Lote e-. 7
Marca WM-554: 4 ditas n8. 19.796 a,
19.799, pesando bruto 516 kilos, contendo
objectos de adorno de louça n. 6 para cima
de mesa, pesando liquido 165 kilos, vinda cio
HanV)urgo no vapor allemã,o Otind o, descarregadas cm 1 do julho de 1893.
Lote n. 8
Marca ETC: 4 ditas mas. 59, 36, 57 e 58, per,ando bruto 716 Ritos, contendo garra,f¡s de
vidro ordinario branco, sem rolha o som boca
csmarilhada, pesando liquido 491 kilos, vinda
de Hamburgo no vapor alio-mão Otinda, descarregadas em 1 de julho de 1893.
Lote, n.
A mesma marca: 4 ditas ns. 55, 60 a 62,
posando bruto 721 kilos, contendo garrafas
de vidro branco ordinario, sem rolha e sem
boca esmerilhada, pesando liquido 407
vindas no mesmo pot-to no mesmo navio.

De ordem do cidadão director, faço publico
que a inscripção para os candidates á matricula no corrente anuo lectivo continuara
aberta nesta secretaria até 13 do corrente, e
bem assim, n le hoje até 15 do vigente, estará
a l -,ertit a inscriklo paira os) exames do admissão procisoria.
Secretaria do Instituto Nacional do Musica,
1 de março do 1891. — O secretario. Artiti.o)
Tateatioo da C>sta.
ite114:1,,i.ava1 de

Backliewer & Comp., negociantes nesta
prtt , procuratlores de Julio Roliin & Comp.,
nego :. i.tates de aguardente em Copiac( Franca),
apresentam 1'1-Junta Commercial desta, capital
pura ser re,ci irada, a marca supra dos seus
constituintes, consistindo de uma etiqueta
rectangular envernisVa, de fundo amarello
claro, con sombra a.zulada, tendo ua parte
superior esquerda sobre um galho de
parreira , a figura de uma livella , cm
cujo centro, de fundo dourado, se acha um
leão em pá, e por cima, entre as linhas duplas da fivela, a palavra « Singa ».
Por baixo se, icem os dizeres « Daniel Singa,
& Comp., Cognae».
Esta marca appl:ca-se nas garrafas, caixas
e Nirris que conteem o producto de seus constituintes e pôde- variar em 'suas c 'ires, diintois(-,cs e dizeres.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1893.— Assignat'o sobre uma estampilha de 2,0 Féis:
Por prcturação de Jules Robi o & Comp. e de
Bati; 'acusei' & Comp , V. C,..1.1en.
Apre,tentotla na Secretaria da Junta Cominercial ia Copital Federal ás 2
iatics
tarde de 11 de agosto de
Ohiveita.
Pegistrada, sob n.
por iespaclio
Junta. Cormnercial,
se‘sao df , 21 do 0-,1re:te,
Pcgon no primeiro ene:ui:lar
los p,-, r esta min o s.— M'Stt,.
Esicit,tt ao lado o grande ofllo
Junta.
Cmnincreial,

•
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L.,tc
Lettreiro Ao Doe Marché:n. 1569 :1 caixa,
pisendo bruto 100 kilos, contendo objectosde.
adorno (1,.'3 cobre simples, para cima de mesa.,
pesando liquido 3 leiloe ; boVics de madrep)rela com pé-a, pesando bruto 2 Ritos e 100
grammas ; byontesia de cobre, pesando bruto
3 kilos ; espelhos pequenos com molduras de
mateira, envernizadas, pesando bruto 4 kilos
e 700 grammas ; indispensaveis para viagem,
de coitro, com escovas com costas de couro,
pesando bruto 2 Mios e 400 gramMas ; lenços
alg)--dão estampa)los, pesando liquido 1
kilo e 570 grammas • filó de algodão, não
especificado, posando liquido 12 Ritos ; papel.
:nata-boi-Jim , posando bruto 5 Ribas ; 71 chapá-os para sol catn cobeturas de sela-simples,
vinda do Hamburgo no vapor allemão
de-s; .arregacla em (5 de julho de 1893.
O mesmo lettreiro n. 1570 : 1 caixa, pe..
-amido bruto 122 leiloo, contendo 31 leques de
penna,, cora vareta cio madeira e de eellu1,e ; 4 ditos de dito :; com varetas de tartaruga ; ventarolas de peanas com cabos de
inas)a.; L'ques de seda com °efeitos de
pmnas e varetas de madeiras; bijiniteria de
cobre, pes):indo),ruto 10 kilos ; carteira,s de
pi's•),n,lo brilto 13 Rolos ; bolsas de couro
Arepls, para costura, sem preparos, pesando
; a albuns para photocaphia •
troto 4
papdão, forradas, de pellocia,
com (zipa,s
de um ia, pisando hrut 30 111 e, vinda de
descarHamburgo no vapor alie:Mio
regala em 6 de julho de 1893.
Lote n. 11
Marca CPI dentro de um triangulo: 1 caixa
e. 4, pesamili.) bruto -19 Ribas, contendo a,mostras de morim cetim pulo (chita) pesando
liquido 32 Mos, vinda de Southampton no
cio-carregada em 9 de
va iior
d3 1303.
jan
Ler? o. 12
Marca In1P: 1 caixa n. 1.431, contendo
obras impressas de 1113i3 de uma cor, pesando
le
bruto 32 kilos, vinda de Southampton no 0
vcar,,
em
d escargada,
por in:lez
'ancore de 1893.
13
Lote
Marca PR: 1 caixa n. 39-19, pesando bruto
409 kilos, contendo motim de algodão lustroso, proprio para forros pesando liquido
332 kilos, vinda de Liverpool no vapor ing-,lez
r. l.escarregab, em 30 de janeiro de
1893.
Lote 14
Marca FO I 1818—AE: 1 Caixa. sem numero, posando bruto 106 kilos, contendo gregas de lã com mescla de, seda, pesando liquido 13 e guarnições de seda e algoião, em partes igwes, para ,janellas, wsando
liquido 27 kilos, vinda de Hamburgo no vadescarregada em 22
por allemão
de março de 1893.
1.,, t3 ir. 15
Marca RRC: 1 caixa n, 5,317, pesando
bruto 216 kilos, contendo 24 cadeiras de abrir
e fechar, de madeira ordina.ria, sem braços,
mm.

I/.
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com assento e encosto de patinha, vinda de
Hamburgo no vapor allemao Monteviddo, descarregado, em 3 de abril de 1893. Este volume tem o n. 4533.
Lote n. 16
Marca W \: 1 caixa ri. 20, pesando bruto
159 kilos, contendo obras impressas de mais
de uma cor pesando bruto 138 kilos, vinda de
'Bordeaux no vapor francez Alatagan descarregado em 9 de maio de 1893.
Lote n. 17

Marca F0-2067 LGFC: 1 caixa n. 00, pesando bruto 54 kilos, contendo lapis para-desenho e para escrever pesando bruto 33 kilos,
nankim em caixa dg papelão, pesando bruto
1 kilo e 200 gramp os ; tinta para sinetes,
pesando bruto 3 kilos, e Obras no classificadas de estanho simples pesando bruto 380
granimos, vinda de Hamburgo no vapor alleme,"o Kaeneek descarregado em 23 de maio
de 1893.
Lote n. 18

Marca EB : 1 caixa n. 1, pesando bruto
kilos, contendo 12 frascos com\elixir medicinal, pesitiVo liquido 5 kilos e 700 grammas, vind,a, de Hamburgo no vapor allemão
Amazonas descarregado em 12 de junho de
1893.
Lote n. 19

Marca PR: 1 caixa n. 257, pesando bruto
250 kilos, contendo 12 peças de casemira de
lã singela., pesando liquido 198 kilos, vinda
do Hamburgo no vapor francez Concordia
descarregado em 7 de julho de 1893.
•

Lote n. 20

Marca RLP: 1 caixa n. 391, pesando bruto
180 kilos, contendo gol-gafas de vidro ordinario. azuladas, sem rolha e sem boca esmerilha,.la, pesando liquido legal 99 kilos, vinda
do Havre no vapor francez Concordia descarregado em 7 de julho de 1893.
Lote n. 21
Marca PR: 1 caixa n. 256, pesando bruto
171 kilos, contendo oito peças de casimira de
lã singela, pesando liquido 133 kiloa. Vinda
do Havre net_ vapor francez Concordia em 7
de julho do 1693.
Lote n. 22
eA mesma marca: 1 dita n. 259, pesando
bruto 197 kilos, contendo sete peças de casimira de lã, singela, pesando liquido 118 1/2
kilos e tecido no especificado d.e seda pura,
pesando liquido 22 1/2 kilos. Vinda do mesmo
porto no mesmo navio.
Lote n. 23

Marca PLP: 1 dita n. 390, pesando bruto
192 kilos, contendo garrafas de vidro ordinario, brancas, pesando liquido legal 106
• kilos; e 2 ditas, da mesma marca, ris. 392 e
393, pesando banto 294 leiloe, contendo ditas,
idem, idem, pesando liquido legal 163 kilos,
azuladas. Vindas do Havre no vapor francez
Concordia e descarregadas em 8 de julho de
1893.
Lote n. 24
Marca PR—S: 1 dita n. 32, pesando bruto
379 kilos, contendo 4,3 peças de casimira de
•lã singela, pesando liquido 303 kilos. Vinda do
mesmo porto no mesmo vapor e descaemgoda em 17 do mesmo mez.Lote n. 25
Marca PR: 1 dita n. 255, pesando bruto
205 kilos, contendo 10 peças de dita, idem,
pesando liquido 161 kilos. Vinda do mesmo
„porto no mesmo navio.
Loie n. 26

Marca SM: 1 dita n. 7.946, pesando bruto
270 kilos, contendo lanternas de papel para
illuminação, pesando bruto 195 kilos; e obra
não classificadas de arame de ferro, pesando
bruto 5 kilos e 600 grammas. Vinda do mesmo
porto no mesmo navio.
Lote n. 27

Marca PR—S: 1 caixa n. 33, pesando bruto
374 kilos, contendo 45 peças de casimira de
lã singela, pesando liquido 287 kilos. Vinda

Março (t894) I:01

do Havre:no vapor franeez Concordia, descar- com varetas de madeira polida; 110 ditas dd
seda com varetas sobrepostas de madeira
regado em 18 de julho de 1893.
polida, vinda de Bordéos no vapor franoee
Lote n. 28
Brosil descarregado em 27 de julho de 1893.
Marca RLP: 1 dita ie. 608, pesando bruto
Lote n. 41
32 kilos, contendo estanho em capsulas, para
Marca AV&C: 1 caixa n. 247, peaandO
garrafas, pesando liquido 27 kilos. Vinda do
bruto 245 kilos, contendo 36 duzias,de &em
mesmo porto no mamo navio
misas de algodão lisas, vindas do meenee
Lote
n.
29
•
porto no mesmo navio.
Marca GB': 1 dita n. 1.293, pesando bruto
Lote ri. 4g
170 kilos, Contendo papel pintado para forA mesma marca: 1 caixa n. 4.270, pe..
rar salas, pesando liquido 50 kilos. Vinda do
mesmo porto no mesmo navio, descarregado, Bando bruto 250 kilos, Contendo 39 duziaál
de camisas de algodão enfeitadas para seem 19 de julho de 1893.
nhoras; 19 (luzias de dta,s com pequends enLote n. 33
feites, 3 duzias de paletots de algodão enA mesma marca : 2 ditas na. 1.94 e 1.295, Peitados, vinda do mesmo porto no mesmo
pesando bruto 567 kilos, contendo papel dou- navio.
rado para forrar salas, pesando liquido 475
Lote n. 43
kilos. Vindas do mesmo porto no mesmo
navio.
. A mesma marca: 1 dita n. 4.271, pesando
bruto 177 kilos, contendo 12 duzias de pares
Lote n. 31
meias de algodão, fio de F.,,scoSsia curtas de
Marca PR: 1 dita n. 254, pesando bruto 197 'de
mais de 20 c/m de comprimento no pé; 9 1/2
kilos, contendo casemira de lã singela, pe- duzias
de saias de algodão, enfeitadas; 6
sando liquido 150 kilos e meio. Vinda do mesde matine,s de algodão enfeitadas; 6
mo porto no mesmo navib, deséarregada em duzias
saias de algodão enfeitadas; 3 duziaa, de ena19 de julho de 1893.
tinés muito enfeitadas e perfumarias era
Lote n. 32
caixas de papelão, pesando bruto 30 leilna,
Marca Ja1C: 1 dita n. 323, pesando bruto vinda do mesmo porto no mesmo navio.
78 kilos, contendo tres peças de damascos de
Lote n. 44
•
algodão com mescla de seda, pesando liquilo
A
mesma
marca
n. 4.273: 1 caixa, pesan60 kilos. Vinda do mesmo porto, no mesmo
do bruto 102 kilos, contendo 36' chp,Pada
navio e descarregado em 20 de julho de 1893. de
seda enfeitados, 108 pares de sapatio áa
Lote n. 33
de lã bordados, sem Bóia, para criança e 1
-Marca FCC dentro de um quadrante: 1 caixa, parca de ditos de seda, enfeitados, sem solai
n. 316, pesando bruto 174 kilos, contendo para. criança. Vinda do Plasmo porto e no
120 pares de sandalias de palie, de mais de mesmo navio.
Marca JMC: 1 caixa ri. 5.933, pesando
22 clm de comprimento no pé ; e 210 pares
de ditos, de lã bordados, de mais de 22 c/m. liquido 218 kilos, contendo tapetes de algo?.
dão, pesando liquido 24 kilos ; 2 cabides -de
Vinda do mesmo porto no mesma navio.
bambu com espelhos para entrada ; 2 vasos
Lote n. 34
de louça, n. 5 para aardim, pesando liquido
Marca PR: 1 caixa, n. 260, pesando bruto 14 Mios ; 6 pratos de louça n. 6 para adorno,
335 kilos, contendo 50 peças de motim de al- pesando liquido 8 kilos ; argolas de MOdeira,
godão. proprio para forros, pesando liquido envernizadas, para cortinas; pesando likuhin
287 kilos. Vinda do mesmo .porto no mesmo 15 kilos; e 12 vidros com aço de maio
navio.
3 metros de espessura, - medindo dé EinporLote n. 35
ficie 140 decimetros quadrados ; obras ' não
A mesma Marca : 1 caixa, n. 4.851, pesando classificadas de cobre simples, pesando bruto
bruto 211 leiloe, contendo 19 peças de setim 2 kilos ; parafusos de ferro, de mais de
da China, de lã e algodão em partes ignaea, 10 mea no menor diametro do corpo, pesando
pesando liquido 164 kilos. Vinda do-mesmo liquido 1 kilo ; filó de seda pesando liquido
100 grammas ; e tinta em pó pesando bruto
porto no mesmo navio.
1 kilo: Vinda de Bordeaux no vapor faançaz
Lote n. 36
Bedsil em 27 de julho de 1893.
A mesma marca: 1 caixa, n. 4.852, pesando
Lote 45
bruto 209 kilos, contendo, 19 peças de dito,
Marca
MMO:
1
caixa,
n.6718, pesando bruto
idem, idem, pesando liquido 161 kilos. Vinda
171 kilos, contendo 12 duzias de camisas no
do mesmo porto no mesmo navio.
especificadas de lkpesando liquido 19 kilos
i Lote IL. 37
200 grammas ; roupa não especifica,da de setiMarca R dentro de um triangulo e traves- neta de algodão pesando liquido 19 kilios ;
são : 1 caixa, n. 500, pesando bruto 205 suspensorios de algodão lisos, pesando liquido
kilos, contendo merinó de lã liso, pesando 12 kilos e 700 grammOs ; suspensorios
liquido 31 kilos e 600 grammàs ; inerinó de seda lisos, pesando liquido 8 kiloa e meei';
lã bordado á seda, pesando liquido 23 kilos ; suspenéorios de borracha,cebertos de algodão,
tres duzias de camisas de fianella de lã;; 30 pesando liquido 6 Mios e 100 grammas, e
camisas de seda pura, pesando 3 leitos e 900 caixas de madeira, de fantasias, para chagrammas ; seis duzias de cintos do seda, pe- mitos, pesanteo liquido 5 kilos e 400 gramsando liquido 2 kilos e 800 grammase e obras mas. Vinda de Bordeaux no vapor frendei
não classificadas de cobre prateadas, pesando Brésil, 'descarregado em 27 de julho dn1893'.
bruto 5 kilos. Vinda do Havre no vapor franeez
Lote 46
Concordia, descarregada em 27 de julho de
Marca
JD:
1
caixa,
n.733 bis, pesando bruto
1893.
40 Içá" contendo cóbertores e inautas da
Lote n. 38
borra de seda, com trama de algolão,pesondo
Marca CSL: 1 caixa n. 14, pesando bruto liquido 9 Mios e 800 gramo:ias: Vinda do por36 kilos, contendo peças não classificadas de deux no vapor francez Bresil, , descarregado
barro ordinario, pesando liquido 5 kilos, em e8 de julho da 1893.
vinda do mesmo porto no mesmo navio.
Lote n. 47
, Lote n. 39
Marca JD : 1 caixa, ri. 733, pesando 15.7 kiMarca FOC dentro de um quadrante: 1 los, Contendo tecido não especificado d4 seda
caixa n. 315; pesando bruto 174' kilos, con- pura, pesando liquido 52 kilos ; tecido não estendo 120 pares de sandalias de palie, de pecificado de seda e algodão, em partes eguaes,
mais de 22 c/ni de comprimento no pé e 210 pesarido ltquido 7 kilos ;* tecido não espeéifipares de ditas de lã bordadas, de mais de cedo de seda e lã em partes iguas, pesando
c/m vinda do mesmo porto no mesmo liquido 13 kilos ; tecidos não especificados de
navio.
borra de seda lavrados, pesando liquido 3 ki• Lote n. 40
los e 500 granimos •' chatos de renda de seda
Marca AJ&G: 1 caixa n. 6.180, pesando pesando liquido 420 granemos ; cholas de rébruto 60 kiloa, contendo 130 leques de seda troz de seda pesando liquido 7 Mios. 'e 8C0
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grammas. Vinda do mesmo porto e no inesm,o •
navio.
Lote n. 48

Marca VP—AIG : 1 caixa no. 5, pesando
bruto 22 kilos, contendo: seis frascos com seidlitz Chanteaiul, pesando liquido um kilo e
200 grammas; e farinhas nutritivas na,o especificadas, pesando bruto 14 kilos. Vinda do
Bordeao:x no va por francez Bvsi1, descarregada e.;ni 29 do Alho de 1803.
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•
Lote rt.6

Marca FR: 1 dita n. 316, pesando 68 kiloe,
contendo 46 /atas e 72 meias com phosphatina
de Foliares, pesando bruto 40 k dos, e 42 frascos com alcool de hortelã pimenta, pesando
Uquido 2 kilos e 520 ,grammas, vinda do lavre no vapor franeez Coloweia, entrado em
15 de março de 1892.
Lote ri. 63

Marca CMC: 4 ditas ris. 25.333 a 25.336,
Lote n. 49
pesando 576 kilos, contendo tela metal [loa ou
Marca G- de M: 1 dita n. 3, pesando bruto panno de arame de cobre, em peças, pesando
328 kilos, contendo revistas illustrodas, em bruto 432 kilos, vindas de Hamburgo no vabrochuras, pesando bruto 275 kilos. Vinda de por ademão Santos, descarregadas em 26 de
Bordeaux no vapor francez Bre'sil, (le-carre- ir orço do 1092.
Lote n. 64
gadn em 31 de julho de 1893.
Marca
SINC—Ap:
1 dita n. 208, pesando
Lote ;a. 50
bruto 257 kilos, contendo 21 peças de brim de
Marca FC: 1 dita n. 11, posando bruto 18 linho entrançado, pesando liquido 228 kilos e
kilos, contendo 36 garrafas com amostras de 800 grammas, vinda de Antuerpia no vapor
vinho e de cognac. Vindas do mesmo porto no inglez Sicius, descarregado ein 20 do oaril de
Mesmo navio.
1893.
Lote n. 51

Marca VMF: 1 dita n. 7, contendo tres
chapas de vidro comaço ileuaie d .-3 tres millimetros (quebradas). Vindas de Hamburgo
no vapor allemào Itfonteviddo, descarregadas
em 15 de janeiro de 1892.
Lote n. 52
Marca FV: 100 amarrados de madeira ordi-

Lote n. 65

Marca QTC: 9 ditas ns. 37, 56, 59, 60, 62,
07, 68, 76 e 78, pesando bruto 638 kilos, contendo cravos de ferro para ferrar animaes,
pesando liquido 657 kilos, vindas de Hamburgo no vapor anela° Lissabon, descarregadas em 17 de abril de 1893.
Lote a. 66

ararço

"'Çlt51)

aliarão Ilasnack, descarregado em 19 de
inalo de 1893.
Lote n. 76

Marca E0-2.86—LGFC : 1 dita n. 8.837
pesando bruto 20 kilos, contendo 24 estojos
com instrumentos para desenho geometrico,
ata 12 peças ; 1:3 ditos idem, até 18 ditas ; 2
dozias de tiralinha.s ; 22 compassos simples;
vindas de Hamburgo no vapor alleinão Balti%
descarregado, em 19 de maio de 1893.
Lote n. 77
Marca RR&C : 3 ditas ns. 4.558 a 4.560,
contendo fruetas em conserva, pesando bruto
com as caixas 212 kilos e 176 kilos com as
latas, da mesmo procedendo:, navio e na mesma data.
Lote n, 78

Marca C—C-1—B: 1 caixa n. 1, pesando
bruto 141 kilos contendo lapis de pão para
escrever, pesando
' bruto 110 idlos, vinda de
Hamburgo no vapor ademão Balda, descarregado em 23 de inalo de 1893.
Lote n, 79
Marca RRLP: 2 caixas ns. 1 e 3, pesando
bruto 241 kilos, contendo potes de louça n..1
(pó do pedra) pesando liquido 144 kilos e
ditos de vidro coalhado pesando liquido 18
lodos, vindas de Hamburgo no vapor ademão
Santos, descarregadas em 31 de maio de
1893.
Lote n. 80
A mesma marca: 1 dita n. 2, pesando bruto
176 kilos, contendo potes de vidro coalhado
pesand o liquido 129 kilos.

floria em obras não classificadas, pesando liMarca M & R : 1 caixa n. 5.761, pesando
q uido 3.589 kilos. Vindes de Hamburgo no bruto
87 kilos, contendo bolsas de couro com
vapor allemão Rosario, descarregados em 1 preparos
fie vidro e madeira -para viagem, pede meerço de 1892.
sando bruto 8 kilos ; saccos de couro, de lã e
Lote a. 81
Lote n. 53
Te linho, sem preparo, para viagem, pesando
Marca LAH: 1 caixa n. 3.661, pesando bruto bruto 38 k Lios; obras não classificadas, de, couro
A mesma marca:2 ditas as. 4 e 5, pesando
143 kilos, contendo barbante, pesando bruto branco, pesando liquido 6 kilos e 200 grani- bruto 258 kilos, contendo frascos d.e vidro
102 kilos. Vinda da mesma procedencia, no mos, vindos de Bordéos no vapor francez Mu- branco ordinario sem boca e sem rolha esmetopam, descarregados em 5 de maio de 1893. rilhado pesando liquido legal 141 kilos, vinmesmo navio.
das do mesmo porto no mesmo navio.
Lote n. 67
Lote ti. 54
Lote a, 82
Marca NAA : 2 caixas ns. 1.684 e 1.698,
Marca QTC: 4 caixas ns. 86 a 89, pesando pesando bruto 331 kilos. contendo 24 globos
A mesma marca: 1 dita n. 6,contendo louça
bruto 328 kilos, contendo cravos de ferro geographicos até GO eira do diametro,
n. 1 (pó de pedra), pesando liquido 100 Mpara ferrar animaes, pesando liquido 292 mesma procedoncia e vapor, descarregadas ios e ditas de louça ri. 4 (porcellana) pesando
kilos, vindas do mesmo porto no mesmo em 6 de maio de 1893.
liquido 60 kilos.
navio.
Lote a. 68
Lote a. 83 Lote n. 55
A mesma marca : 1 dita n. 1.690, pesando
A mesma marca: 3 ditas as. 7, 8 e 9, pebruto
164
ki
los,
contendo
12
ditos,
idem,
idem,
Lettreiro Old England: 1 dita pesando
sando bruto 274 kilos, contendo frascos de
bruto 1 82 kilos, contendo 10 velocipedes de da mesma procdenncia e vapor.
vidro branco n. 1 ordinario sem rolha e strin
tres rodas, para criança; e dons cavallos de
Lote n. (39
boca esmerilhado, pesando liquido legal 150
madeira, cobertos de pelo, vindas de HamA mesma marca : 1 dita n. 1.674, pesando kilos, vindas do mesmo porto no mesmo
burgo no vapor allemão Lissabon, descarrebruto 282 kilos,contendo 50 pés de tarrofondido, navio.
gado em 17 de abril de 1893.
Lote ri. 81
boonzeados, para globos geographicos, pesando
Lote a. 56
bruto 206 kilos, dm mesma procedendo, e
A mesma marca: 1 dita n. 10,. pesando
navio.
Marca GGG: I dita 1). I, contendo 60
bruto 49 kilos, contendo potes de vidro coaLote n.70
de perfumarias em vidros ordinarios, vinda
lhado n. 1, pesando liquido 9 1/2 kilos e frasdo Havre no vapor francez descos de vidro ordinario sem rolha e sem boca
,1 Mestria marca : 1 dita n. L675, pesando
carregado. em 28 de maio de 1891.
bruto 270 kilos, contendo 50 pés de ferro fim- esmerilhado, pesando liquido 22 kilos, vinda
bronzeados, pesando bruto 205 aitoe, do incem porto no mesmo navio.
Lote n. 57
Atlandega, da Capital Federal, 2 de março
para
globos
geographicos, da mesma proceA mesma marca: 1 dita n. 2, contendo 62
de 1894.— O inspector interino, A. Ilasselkilos de ditas ditos, vinda do mesmo porto no dendo e navio.
Mann.
mesmo navio.
Lote a. 71
A mesma marca : 2 ditas ns. 1.085 e 1.686, Alrandega do Rio de Janeiro
Lote n. 58
bruto 333 kilos, contendo 24 globos
A mesma marca; 1 dita n. 3, com 61 ditos pesando
Edital coam o preso de 30 dias n. 5
em idem, e 3 kilos de pentes do marfim, geograpldcos até 00 eira de diametro, da
mesma procsdencia e navio.
vinda do mesmo porto no mesmonavio.
Pela inspectoria desta alfandega, se faz
Lote n. 72
publico que, achando-se as mercadorias conLote n. 59
A mesma marca : 2 ditas ns. 1.687 e tidas nos volumes abaixo mencionados no
A mesma marca: 1 caixa 13. 4, contendo 1.688, pesando bruto 326 kilos, contendo 24 caso de serem arrematadas para consumo, os
300 grammas de cabelo em obras de cabellei- globos idem, i d em, da mesma procedendo e seus donos ou consignatarios deverão despachal-as e retirai-as no prazo do 30 dias, sob
reiro, 700 granimos do pontes de celtiloide, e navio.
66 kilos de perfumarias em vidros °Minarias,
pena do, .findo este, serem vendidas por sua
Lote n.73
vinda do mesmo porto no mesmo navio.
A mesma marca : 9 ditas es. 1.094 e 1,695, conta nos termos do tit. 50 , capitulo 5% da
Pesando bruto 321 kilos, contendo 21 ditos, consolidação das Leis das Alfa,2degas, sem que
Lote n. 60
lhos fique direito de allegar contra os effeitor
A mesma marca: 1 dita n. 5, contendo 37 idem, idein, da mesma procedencia e navio. desta venda.
Lota
a.
7-1
kilos de perfumarias em vidros ordinarios,
Armam n. 9—Marca CMS : 3 barris,
Marca H : 1 dita ai. 12.072, pesando bruto ns. 6.653/55, de Liverpool, no vapor inglez
vinda do mesmo porto no mesmo navio.
75 kilos, contendo obras impressas demais de llorrox, descarregados em 6 çe julho de 1893
Lote n. 61
uma c-r, pesando bruto 64 kilos, da mesma e consignados á Companhia Fiação e 'faceiaMarca C, dentro de um quadrante: 2 ditas procedendo e navio, descarregado em 12 de lagem Carioca.
na. 7044 e 7045, posando bruto 208 Içilos, inalo de 1893.
Marca SM: 2 amarrados de baldes, de Licontendo 200 frascos com racahout, pesando
Lote n. 75
verpool, no vapor inglez Currier, descarrebruto 118 kilos, e liquido legal 70 hinos e 800
A mesmairiarca: 1 dita n. 6, pesando bruto gados em 9 de junho de 1893. Não consta do
granimos, vindas do lavre no vapor francez 99 lides, contendo obras não classificadas, b- manifesto.
Colonia, descarregadas em 15 de março de ielas de ferro batido, esmaltado, pesando
Sem marca: 1 barril n. 166, de Liverpool,
• 1892.
bruto 70 kilos, vinda de Haanburgoo no vapor no navio ingioz ehantrey, descarregado em 13

•
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Marca' n. 26/30, 5 dita, de Liverde junho de 1893, á Companhia Manufactora
pool no navio inglez Trent, descarregadas
de Linha Estrada.. - •
em 13 de julho de 1893, á Gonçalves Pereira
Marca
Sahiu.
Marca A&C - MN&C - CM : 1 amarrado & Areias.
Marca HB: n 6, 1 dita, de Liverpool no
n, 169, de Liverpool, no vapor inglez Hogarth
descarregado em 21 de junho do 1893, á Com- navio inglez Rosse; descarregaria, em .26 de
julho de 1803, ao Ministerio da Marinha.
panhia Marques Limitada.
Marca C&ANI n. 1/3, 3 ditas, de TiverMarca GM: 2 caixas, de Liverpool, no vapor
inglez Hogarth, descarregadas em 8 de junho p001 no navio inglez Rogge, descarregadas em
25 de julho de 1803, á Companhia Fabril de
de 1893, c Guimarães Macha lo & Comp.
Marca CFF: 1 dita, de Antuerpia, no navio Artefactos de Metal.
Marca L&C:- n. 1.411, 1 ilita,"de Liverbelga' 1Vordsworth, descarregada em 15 de
pool no navio inglez fosse, descarregada em
junho de 1893, a Mr. Pretello.
Marca BI? : 3 ditas,ns. 14/16, de Antuerpia, 25 de julho de 1893, á L. & Comp.
A mesma marca : n. 1 446, 1 dita, de Lino vapor belga Wordsworih,descarregralas em
verpoo.1 no navio inglez fosse, descarregada
15 de junho de 1893, a Borges &Comp.
Marca CCIB: 20 encapados ns. 4011 a 4030, em 25 de julho de 1893, aos memos.
A mesma marca: . n. 1.415,- 1 dita, de Lide Antuerpia no vapor belga Wardimunth,
verpool noMavio inglez fosse, descarregado.
descarregado em 16 de junho de 1893.
Marca OVB: 3 caixas, de Antuerpia no em 25 de julho de 1893, aos mesmos.
Alfandega do Rio de Janeiro, 2 de março
mesmo vapor, descarregadas em 16 de junho
O inspector interino, A. 'Dieselde 1894.
de 1893. Bonnisa & Comp.
• Marca GP&A: 3 ditas, de Antuerpia, no mann.
mesmo vapor, descarregadas em 20 de junho
de 1893. P. Pereira & Areias.
Quartel General da Marinha
• Marca GP&A: 2 ditas, de Antuerpia, no
ordem do Sr. coutra-almirante, chefe
mesmo vapor, descarregadas em 22 dejunho doDe
estado-maior general, são chamados a"
de 1893. -P. Pereira & Areias.
nesta repartição, dentro do prazo
A mesma marca: 2 ditas, de Antuerpia, no comparecer
tres dias, contados de hoje; os aspirantes
mesmo vapor, descarregadas em 23 de ju- de
a guardas-marinha, cujas licenças estão finnho de 1893.P. Pereira & Areias.
sob. pena do serem considerados deserMarca BM-HR: 1 dita n. 37, de Autuar- das,
•
"pia, no mesmo vapor, descarregada em 27 de tores.
General da Marinha, 3 de março
junho de 1893. Henry Rozens, Sons & Comp._ deiQuartel
891. 7-Quintino F. da Costa, sub-chefe.
Marca GP&A: 2 ditas, de Antuerpia, no
mesmo vapor, descarregadas em 27 da junho
•
de 1893. P. Pereira &Areias.
Intendencia
da Guerra
' A mesma- marca: 1 dita, de Antnerpla., no
ARTIGOS
DZ
ESCRIPTORIO
mesmo vapor, descarregada em 29 de junho
de 1893. P. Pereira & Areias.
O conselho de Compras desta repartição
Marca TCO&C: 3dits, na. 9 a II, de New- recebe propostas no dia 6 de março, até ás
Iork,no vapor inglez Lossel, descarregado em 12 horas da manhã, para o fornecimento dos
10 de junho do 1893. Não consta.
a-tigos acima mencionados durante o pri- Marca EAM: 3 ditas,ns. 170 a 181,de New- m-siro sernestre'do corrente armo.
lork no mesmo vapor, descarregado em 21
As pessoas que pretenderem contractar
de junho de 1893. F. A. Maranhão.
esse fornecimento queiram procurar 03 reMarca AT: 1 dita n. 3, de Now Iork no spectivos" impressos nasecretaria desta intenmesmo vapor, descarregada em 20 de junho dendo, onde deverão previamente apresentar
suas habilitações, na fórma do regulamento
de 1893. Anlre Tranirá,
• 'A mesma marca: 1 amarrado n. 2, de e mais ordens em vigor.
New-Iork no mesmo vapor, descarregado em
Previne-se que as propostss devem ser
22 de junho de 1893. André Tranhé.
cm duplicata, escriptas com tinta preta, sem
• Marca C-M-C-G-S: 1 caixa n. 1, do • rasuras, e assignada,s pelos proprios propoNew York no vapor inglez "La,sal descarre- nentes, que deverão comparecer ou fazer-se
gaila elo 22 de junho de 1893, á André Tra- representar compstentemente na ocea.sião da
sessão e ter muito em vista as rhsp siçoes do
nau .
Marca GS&C-WS: 1 ciixa n. 1, de Liver- art. 64 do dito regulamento; devendo nas refepool no vapor inglez descarregada ridas propostas fazer a declaração do sujeitaem 28 do junho de 1893, á Pereira dos Santos. rem-se á :multa de 5 "1„ no caso de recusa- Marca OVB: 2 caixas de Antnerpia no . va- rem-se á assigna,r o respe3tivo contracto.
Rio de Janeiro, 3 do marco do 1894.-0
por belga Wordenorez descarregadas em 4 de
'
10 °Melai, Joaquim Zo;imo Ribeiro, servindo
julho de 1893, á B. &Comp.
(•
1\larea, JIIP: G amarrados de cobre, de Li- de secretario.
verpool no vapor inglez Ballain, descarregada em 6 do julho de 1593, á J. H. de PiLa.boratori o Chi g li ico-Plaarnho.
maceutico
A mesma marca: 20 chapas, de LiVerpool
no mesmo vapor,descarregadas em 6 de julho
EDITAL
de 1893, á J. II. de Pinho.
De
ordem
do
Sr.
general
ministro da guerra
Marca CVS: 1 caixa, de Liverpool, no mesChamado o agente-despachante desta reparmo vapor. J. H. de Pinho, descarregada em étição
Victor Adolpho de Matbs a comparecer
6 do julho de 1803, á Werneck Mace lo
á mesma no prazo de 30 dias.
Comp.
Rio de Janeiro, 23 de P-3vereiro de 180-1.Marca Mj: 1 caixa sem numero, de Liver(.
pool no mesmo vapor, descarregado. em 15 de Augusto Cesar Diogo, major-director.
julho de 1893, á João Esbera.rd.
Marca TE: 1 caixa, de Liverpool, no mesmo INtrada de Ferro Central do
vapor, descarregado, cru 15 de »Olho de 1893,
á Loureiro Ferreira, Moura & Comp.
PARA. ARRENDAMENTO DO MAMarca PR: n. 3.931, 1 caixa, de Liverpool CONCURRENCIÁ
LTSP-110TEQUIM, NÁ ESTAÇÃO-MIGUEL BMno navio inglez IIotbs, descarregada em 4
NIER •
• .'
de julho de 1893, á Parisot & Rutilar.
De ordem da directoria desta estrada se faz
Marca FOGB: 3 ditas, do Liverpool no navio inglez Halbein, descarregas em 18 de publico que,ten do sido apresentada uma unica
julho de 1893, á Foldemann e Oppenheimer. proposta e esta mesmo fóra dos termos do
Marca FC&C: n. 3.815 1 dita, de Sou- edital de 8 de fevereiro ultimo, do novo se
thampton no navio inglez Trent, descarroga- convida aos coneurrentes para entregarem
da. em 13 de julho de 1803, á Ferreira Couto propostas ás 11 horas da manhã do dia 12 do
corrente para arrendamento do chalet desti& Comp.
A mesma marca: n. 3.847/8, 2 ditas de nado a botequim, para õ usq doa viajantes., na
Southampton no navio inglez Trent, descar- estação Miguel Agenier.
As bases para •io, contracto acham-se ó, dia,
regadas em 13 do julho de. 1893, á Ferreira
„
posição dos coneureentes nesta secretaria
Couto & Comp.

A concurrencia versará sobre a idoneidasie
dos proponentes e seus fiadores, preços do arrendamento e das refeições.
Os proponentes deverão apresentar-se nesta
repartição á hora acima indicada, trazendo
suas propostas escriptas com tinta preta, devidamente saltadas, datadas, assignada.s e fechadas, com a indicação das respeictivas moradas.
• Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brazil, 3 cie março de 1891.-0 secretario,
Mimei Fernandes Figueira.

Directoria
do Fazenda
•,
• Municipal
Pagam-se amanhã, as seguintes folhas
Casa de S. Jose, Asylo de Mendicidade, Instituto Profissional, Necroterio,' Inspectoria.
de Limpeza Publica e Particular o Esta.Ção
Central de Desinfecção.
secção do Fazenda Municipal, 4 de
março de 1894. O P eseripturarie, J.
Godoy.

EDITAES
O Dr. Aurelia:10 do Campos, juiz seccional
do Districto Federal, etc.
Faço saber a quantos o presente edital com
o prazo de nove dias virem que, no dia 12 do
corrente, o porteiro dos auditorios trará a
publico pregão de venda e arrematação e
entregará a quem irais der o maior lanço
offerecer na execução que a Fazenda Nacional
move a Rosalina Amelia Ribas, o predio da
rua Marquez de Pombal n. ' 56, o qual é terrco de porta e janella, rotula, paredes de
pedra, cal e tijolo, portadas de [madeira, dividido em salas um pequeno qua.rto,Saleta, cosinha, e arca, forrado e assoalhado, achando-se tudo emruinasmnede de fronte 4 Metros
e de fundos 5,030, e avaliadas as ditas minas
em .250$,o terreno tem 4 metros de.frente é do
fim l os 8 metros, e tolo aberto:C avaliado on
1:000$,importando tola a avaliação "na quantivde 1:250$, da qual a matado penhorada é
625$, cuja praça terá togar ás 12jhoras da manhã as portas do predie onde funcciona, o tribunal do jury,a, rua da Constituição.E não havendo arrematante pelo preço da a vaDção. •
voltará, o immovel á praça com intervalto de
oiti) dias e com o abatimento de /O si
nesta ainda não encontrar lanço superior ou
igual ao valor determinado pelo dito abatiincuto, irá á terceira praça com o mesmo iuterva lio e novo abatimento do 10 n /s e neste
caso será aivematar'o pelo maior preço que
for ofrerecido sem que em Itypothese alguma
seja permittida acção de nullidade por lesão
qualquer espeeie. E quem no mesmo quizer
lançar deverá comparecer á praça deste juizo .
que hei de fazer no dia acima designado. V,
para chegue ao conhecimento o noticia de todos o presente edital será publicade pada
imprensa e affixa lo nos . loga.res de costumo
pelo porteiro dos auditerios que deverá lavrar a competente certidão para ser junta
aos autos. Dado e passada no. Capital Federal
dos Estados Unidos do Brasil aos 3 de março
de 180t n eu, José Braulio Ludolf, escriVão,
o subscrevi. Aureliano 4e Campos,
De praça
O Dr.

Aureliann de Campos, juiz seccional
do 'District° Federal, etc.
Faz saber a guantes o presente edita/, com
o prazo do nove dias virem que, no raia 12
do corrrente , o porteiro dos auditoriós
trará a publico pregão de venda o arrerna.tação
e entregará, aguam mais der e maior lanço
offerecer na execução que a Fazenda Nacional
move a Rozalina Amelia, Ribas, o predio da
rua Marquoz ao Pombal n. 54. Pred io -termo
de parta ejanella com rotula e ca.xilhos emviçarlasmiediude de frente 4metros ode fundos 8s1,86, sua (1)1111w:ião de pedra, cal e
ioptaes de madeira, na frente divideç em
quarto, cosinha e arca, forrado e
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lassoalhado, necessita de concertos; é avalia'do em 404.0 terreno mede de frente 4 metros

Café*.
COTA Cr'ES OFF ler ',ES

Mar% (1.394

Conselho fiscal'
Visconde de Cardoso da Silva, reeleito, 219
votos ; Alvares Pollery & Comp., reeleito, 219
votos ; Antonio Alves Matheus, reeleito, 219
votos ; Alexandre Augusto Ribeiro, reeleito,
219 votos e José Lino Leite da Silva, eleito
219 votos.
Supplentes
Dr. Antonio Eulalio Monteiro, eleito 219
votos • Nico/au Viggiano, reeleito, 219 votos ;
Miguel João Baptista da Costa, reeleito, 219
votos ; José Luiz Fernandes Braga, reeleito,
219 votos; Abilio Albertino Corrêa Bastos,
reeleito,219 votos.
O Sapresidente proclamou membros do conselho fiscal e supplent-es os Srs. accionistas
vota !os.
Achando-se esgotada a ordem do dia, o Sr.
presidente declarou que daria a palavra a
qualquer dos Srs. accionistas para tratar de
interesses goraes,e ninguem querendo usar da
palavra e nada mais havendo a tratar, que
dava por findos os trabalhos da assembléa,
faasndo ardentes votos pela prosperidade da
companhia e do que para constar mandou la-vrar a presente acta. E eu, Custodio de 41raeida Magalhães, I° secretario,a subscreve.—
Antonio Eulalio Monteiro, presidente.—Custo
dio da Aln2e:da Magalhães, P) secretario.—Miguel foro Baptista da Costa, 2" secretario.

e de fundos 1"10 todo aberto, e aval'J • 10 1,..i1;5'
liado em 1:000$, total 1:400$. Avaliação da Lavado
Metade do predio que foi penhorado 700:'S 3 Superior
Nominaes
cuja praça terá logar ás 12 horas da manhã I a
•
as portas do predio carde funcciona o Tri- l e regular
16a80 a 16t880
bunal do Jury á rua da Constituição. /1 ordinaria
16a200 a 16$540
'E não havendo arrematante pelo preço I 24 boa
15$660 a 10$96à
da avaliação voltará o immovel á praça 2 a ordinaria
143980 a 15$520
Core o intervalo de oito dias e com o abatimanto de 10 0/„ si nesta ainda não encontrar
lanço superior ou igual ao valor determiSOCIEDADES ANONYMAS
nado pelo dito abatimento irá á terceira
praça com o mesmo intervalo e novo abatimento de 10 0/0 e neste caso será arrematado Compartistes. Gi-n-al de S1UtrOfi
pelo maior preço que for efferecido, sem que
em hypothese alguma seja permittida a acção ACTA DA ASSEMBLEA. GERAL ORDINARIA DOS
de nulidade por lesão de qualquer especie. E
SRS. ACCIONISTAS DA COMPANHIA GERAL DE
quem no mesmo quizer lançar deverá comSEGUROS EM 23 DE FEVEREIRO DE 1894
parecer á praça deste juizo, que se hada fazer
Aos vinte e oito dias do mez de fevereiro
nó dia acima designado. E para que chegue
ao conhecimento e noticia de todos, o presente de 18M, ao meio-dia, achando-se reunidos no
edital será publicado pela imprensa e affixado escriptorio da companhia, no sobrado do prenos logares ntlo costume pelo porteiro dos au- dio á rua do General Camara n. 14,35 accioditorlos que deverá lavrar a competente cer- nistas representando por si e por procuração
tidão para ser junta aos autos. Dado e pas- 2.642 anaes com 235 votos, conforme consta
sado na Capital Federal dos Estados Unidos do livro de presença, o director Manoel José
do Brazil aos 3 de março de 1894. E eu, de Carvalho disse que, achando-se presentes
Jose Braulio- Ludolf, escrivão, o subscrevi. accionistas em numero legal para se constituir a assembléa, declarava aberta a sessão e
.—Aureliano de Campos.
convidava para presidil-a o accionista Sr. Dr.
Antonio Eulalio Monteiro, convite que foi
unanimemente approvado pela assembléa.
PARTE COMMERCIAL
ANNUNCIOS
O Sr. presidente agradeceu á assembléa
•
sua escolha para presidir os trabalhos e convidou
para
secretarios
os
Srs.
accionistas
Dr.
Coansaanhisa
de
IFirração e IP
Camaira. Syndieni
Custodio de Almeida Magalhães é Miguel João
eidos Corcovado
Baptista
da
Costa.
Assim
constituida
a
mesa,
CURSO GFFICIAL DO CAMBIO
Acham-se no eseriptorio desta companhia, á:
o Sr. presidente declarou que a presente re- rui,
Visconde de inhaúma n. 3, á dispo- .
ci vis:a
90 cllv
Praças
união convocado, para hoje, como consta dos siçãedodos
Srs. accionistas, os documentos de
anr
meios,
tinha
por
objecto
o
julgamento
e
9 7116
que trata o art. 147 do decreto n. 434 do 4 de
9 5/8
Sobre Londres
appravação das contas referentes ao atino I julho
de 1891.
988
Pariz
social findo em 30 de dezembro de 1893, con1.245
Opportunamente será annunciado o dia da
1.221
» Hamburgo
I
stantes
do
relatorio
da
directoria
e
parecer
do
965
geral ordinaria.
» Relia .....
conselho fiscal, e para a eleição deste e seus assernbléa
445
»
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1894. —
supplentes para o corrente anno.
1# Nova York
Procedeu-se á leitura da acta da ultima 21.f. G. da _Silveira, secretario.
sessão, a qual, sendo dada -á discussão o
Companhia Commerciai
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS E
ninarem queren do usar da palavra, foi apPARTICULARES
No escriptorio da companhia, á rea
provada. A pedido do accionista Sr. José
Uno Leite da Silva é dispensada a leitura do Quitanda n. 128, ficam á disposição dos Srs.
Apolices
relatorio por ter sido publicado e com ante- accionistas os documentos a que se refere o
Apolices geraes de 1:000$, 5 °/0 1 :001$000 cedencia distribuido aos Srs. accionistas. O decreto n. 434 de 4 de julho de 1891, rela‘iao par Sr. presidente convidou o Sr. Alvares NI- vos ao anno social que findou em 31 de
Ditas de 500$, 5 "/0 ......
Ditas do Emprestimo Nacional
lera a proceder á leitura do parecer do conse- dezembro proximo passado.
1 :400$000 lho fiscal, que concluiu pela approvação dos
de 1889
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1894.—
actos da directoria, seu relatorio e contas an- Custodio M. de 'Carvalho Castanheira, presiBancos
(,nexos do anno social findo em 30 de dezembro dente.
Banco da Republica, l s serie,
de
1893.
116S00d
v/c até 31 do coerente—
O Sr. presidente declarou em discussão o Sociedade A.nonyma Moinho
2004000 relatorio e parecer elo conselho fiscal e não
Dito Nacional Brazileiro..
Iniuminoeuse
Companhias
querendo ninariam usar da palavra, foram o
São convidados Os accionistas a reu195t000 relatorio e parecer do conselho-fiscal approva- nir-se em aesembléa . geral ordinaria, no dia
Comp. Brazil Industrial
des unanirnemente,Nbstendo-se de votar não 28 de março proximo, ao meio-dia, na sécio
4500 só
Dita Viação Sapucahy
os membros da directoria, como os do con- da sociedade á rua do Ouvidor n. 32, sobrado,
Debentures
selho fiscal. O Sr, accionista Alvares Pollery para leitura do relatorio dos negocios so20$000 pediu a palavra e, depois de justificar, man- ciaes até 30 de setembro do armo findo, paDebs. da Leopoldina, 4 oh, ..
55$000 dou á mesa uma proposta, assignada por elle recer da commisSão fiscal e mais documentos,
Debs. da Sorocabana, e/coupon..
e outros accionistas, concebida nos seguintes conforme o disposto nas estatutos e na
Consolidados
termos:
lei das sociedades anouymas.'
32$000
Do Banco Credito Movei ....
Proposta
Desde esta data, até 28 do março proximo,
Offertas de sobe-ranos
Propomos que do corrente armo em deante fica suspensa a transferencia das acções nosejam elevados de 500$ a 700$ mensaes os ho- minaes e aberto o registro das acções ao
25-'080
Vendedor
.
.
norarios da directoria, attendendo não só ao portador para legal representação da dita as24$980
Comprador. ..
grande augmento de trabalho acarretado sembléa
Rio de Janeiro, 3 de março de 1894.— J. pelo prospero desenvolvimento da companhia,
Rio de Janeiro, 28 do fevereiro de 1894. O
como lambem por ser de justiça que vençam director presidente, Carlos Gianelli.
C/audio da Silva, syndieo.
os directores os mesmos honorarios que os
de qua.si todas as companhias congeneres.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1894. — Sociedade Anonyma Moinho
E. de 19,Ssesesses Central
Fluminense
•
Alvares Pollery fomo.— Antonio Carlos

Mercadorias' entradas no dia 2 de março de
1894 - nas estações de S. Diogo, Central e
Mar itima

..
Café
Carvão vegetal.
- 'Fumo
QUeli05

Toucinho...

431.313
64.700
11.120
10.080
6.820
16.020

Tose de Faria.— Antonio Alves Math.eus.—
Custodio de Almeifla Magalhães & Comp.

Lida a proposta e posta em discussão, foi
a mesma unanimemente approvada.
Desde i da :asa
O Sr. presidente declarou que se ia proce793.544 laNao. derá eleição do conselho fiscal e respectivos
supplentes para o corrente armo e que para
123.540 a
isso convidava os Srs. accionistas a trazerem
159O P
á urna as suas cedulas; as quaes., sendo rece15.910 a
bidas em numero de 28 e sendo apuradas,
8.960 s
deram o seguinte resultado :
33.900 P

De conformidade com o disposto no artigo
211 do decreto u. 603 de. 20 de outubro de
1891, declaro que se acham á disposição dos
Srs. accionistas, desde esta data até 28 de
março proximo, todos os documentos a que
se refere aquelle artigo regulamentar.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1894. O director presidente, Carlos Gianelli.
(•
Imprensa Nacionel. Rio de Janeiro —1894.

