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Por portaria de 7 do corrente, foram . commissionados no posto de alferes, na arma de
infantaria, os seguintes cadetes, inferiores.
cori as e alumnos das escolas abaixo menllinisterio da Justiça e Negocios dos
cionados:
Interiores •
1 0 batalhão del artilharia de posição
, 2° sargento Edmundo Julio Duelos.Directoria da Justiça
2° batalhão de artilharia
POLICIA DO DISTRICT° FEDERAL
. Sargento-ajudante Herculano Lourenço dos
Guimarães.
Por portarias de 6 do corrente
quartel-.mestre Joaquim Theodoro
Foi exonerado do cargo de inspector da 23 deSargento
Carvalho Menezes.
sdtção da 6' circumscripção -urba,na,o cidadão
1° saento Antoido Vicente da Silva.
.
João Alvaro da Costa,sendo,para substituil-o,
1° cadete 2° sargento . Lupercio da Silva
transferido para esta secção o da l a da 5 a cir- França.
. cumscripção urbana, Manoel Candido da
1 0 cadete 1° Bargante Joaquim de Lima e
;
Castro.
Foi nomeado,para exercer, interinamente,
4 1 batalhão de artilharia,
igual cargo na 10' secção da 9 'circumscripção
21 cadete Estanisláo Joaquim Teixeira.
urbana, o cidadão José Henrique de Castro
2° cadete Carlos Araripe Cavalcanti de AlCarvalho.
buquerque.
-2° sargento Raymundo de Freitas.
Directoria Geral da Instrucgão
5° batalhão de artilharia Expediente de 5 de fevereiro de 1894
Sargento-ajudante Fa,ustino Adriano de
Solicitou-se ao Sr. director da Faculdade
1° sargenin IIonorine Pinto da Silva.
de Direito do Recife enviar a esta directoria
1° sargen'A Armando Evaristo Lacerda de
geral o titulo de nomeação do bacharel José
Bandeira do Mello, lente de geographia do Castro.
2" sargento Francisco Felix Bahia Jupior.
corso annexo áquella faculdade, afim de ser
2° sargento Terencio José Pinto.
devidamente apostillado.
2" sargento Rodrigo José Valioso.
Dia 6
7° regimento de cavallaria
Solicitou-se ao Sr. director do Internato do
Sargento-ajudante
Appolinario Gomes MarGyinnasio Nacional informar qual a data da
posse do lente de geometria geral, calculo e tins.
1" sargento Joaquim Severo Bispa.
geometria descriptiva desse instituto Dr.
Agostinho Luiz da Gama, afim de que este
2° batalhão de infantaria
ministerio possa resolver sobre sua • pre1° cadete 21 sargento Joaquim Deli:lir° Petenção.
reira de Carvalho.
•
5°
batalhão
de
infantaria
Ministerio da Fazenda
Sargento quartel-mestre Francisco Pereira
Por portaria. do 6 do corrente, foram con- de Araujo.
cedidos tres mezes de licença, com vencimento
1° sargento José Alves de Olveira Cardoso.
• na fôrma da lei, ao 2° escripturario da Alfan1° cadete Joaquim Manoel de Medeiros.
dega da Parahyba, estado do Piaully, An9) batalhão de infantaria
tonio Aurelio de Menezes, para tratar de sua
1 0 sargento Luiz Marinho de Araujo.
sande onde lhe convier.
20" sargentos Carlos Augusto Coelho dos
antes, J019 Auralio a03 Santos Vidal e PeRECEBEDORIA
.
Sro José de Carvalho.
Requerimentos despachados
14° batalhão de infantaria
, Dia 7 do março do 1854
Sargento quartel-mestre Luiz Gomes MonPedro Roque.—Paga a multa de 104, dê-se teiro de Mello.
23 cadete 21 sargento Honorio Linsa licença.
2° cadete 2° sargento Julio Clementino CaAntonio Carneiro de Queiroz.—Idem'.
margo.
Manoel Joaquim de Queiroz.—Dê-se.
2° cadete Pedra Rufino dos Santos.
José de Souza e Silva.— Transfira-se.
Paradas -& Machado.— Idem.
150 batalhão de infantaria,
Maria Rosa Simões Affonso.— Rectificado o
1° sargento Antonio Gonçalves Dias.
lançamento, transfira-se.
1° sargento Salustiano da Silva.
16 1 batalhão do infantaria
Ministerio da Guerra
I" sargento José Nelson da Silva Azevedo.
Por portarias de 6 do cerrente, conce2' sargento Francisco Xavier de Mesquita.
deram-se
2' sargento Manoel Graciliano Moreira.
Ao tonante honorarto do exercito Augusto
19' batalhão de infantaria
Rodrigues da Silva Chaves a exoneração que
2° cadete 2) sargento M.ino1 .IIonorio da
pediu do legar do secretario da escola de
Silva.
aprendizes artilheiros
22' batalhão de infanta ria •
Ao adjunto do Observatorio do Rio de Ja,
neiro Nuno Alves Duarte Silva, 60 dias de
2) sargento O cta vio Pontes Pitanga. licença, com quatro quintas partes do respeParticular 2, sargento Hugo Xavier Torres.
ctivo ordenado, para tratar de negocies de
2') cadete Manoel LUCÁJ dos Santos Lima.
seu interesse, fera desta capital.
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273- batalhão d infantaria
2° cadete 2° sargento osé Franeo da Fonseca.
2' cadete .2" sargento João Florencio da
Costa.
2' cadete 2° sargento e logo MUco Mendes
Ribeiro.
33° batalhão de nfantaxia,
1° cadete-sargento. quartel-mestre Luiz
Augusto de Oliveira Card so.
Escola Militar Capital
Sargento-quartel-mestr Venancio Erieo
Santiago, I
2" cadete 1° sargento ntonio Ferreira
Brito Filho. !
Escola Militar o Ceará
Alunnos: João Line de liristo, Alcibiades
Rangel Roberto e Carlos Antonio de Paula
Junior.
Ei

1VIinisteriO da Indu tria, Viaçâo e
„Obras Pu licas
Directoria Geral d Industria
Expediente de 7 de a orço de 189.1

Ao agente 1 no Pará da Companhia de Seguros Garantia do Porto accusou-se o recebimento do 4balancete da operações eiractuadas no segundo semest e do anuo passado.
— Remetteu-se ao eu enheiro fiscal do
1° districto do Engenhos 'entraes, para informar, o requerimento en que a companhia

North Beasilian Sugar 1 taorieis,

propõe-se a liquidar as cor tas de garantia de
juros com o governo.
Directoria Geral le Viação
Expediente de 28-de fe serciro de 1894

Dechrou-se :
A' directoria da Estrada le Ferro de Baturitó, em resposta ao seu, officio de 16 de outubro proximo passado, m ie este ministerio
ficou , sciente, da inateri natio contida e
reitera a recommendação onstante do aviso
n. 3 de 2 do cOrrente á aber : O emprego
de esforços afim de que na.o sejam excedidos
os credites vetados pela lei do orçamento, no
'corrente exercido, para esta estrada de ferro;
Ao Miaisterio dos Neà'ociels da Guerra que
tendo a junta'. medica militar inspeccionado
de saude em 16 do agosto dt3 1893 o cadal da.
secretaria da Estrada de Perro Central do
Brazil, João Carlos Pereira, do Couto, que
solicitou aposentadoria no dito legar, foi reconhecida como enfermida,dè, a existencia de
tumores hemorrhoidarios, sendo essa enfermidade curavel, medeante operação (1040 á.
60 diaá ; que,- posteriormente, aquelle funccionario, allegando que a referida molestia,
adquerida pele exercicio de mais de 27 annos
de serviço sedentario, sem Lima licença siquer, cada vez mais se aggr vava, o que não
desejava sujeitar-se a operação indicada por
sentir-se fracoLe depauperado, sendo que, em
casos taes, a operação nem einpre tornar-sehia eficaz podendo o mal reproduzir-se ainda.
mesmo depois da operaçãO, insistio no pedido anteriormente feito, de ser aposentado
Aio legar que occupa.

730 Quinta-feira 8

•

— Solicitou-se finalmente, do alludido miflisterió'a expis-lição de suas-ordens no sentido de effectuar-se nova inspecção pela mencionada junta que considarará as razões expostas pelo Peticcionario.
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mão, para o preparo das tintas denominadas
lacras.

A ocra não é mais que a as sina misturada
b
ou não, e
COM oxydos de ferro, hydratados
Para os fins convenientes, faço publico:
com oxydos de manganez.
1. 0 Que hoje alistaram-se e são ineluidos
Os schistos formados de delgadas folhas
nas companhias abaixo declaradas os seguintes superpostas e cortadas por fendas transvercidadãos:
saes pelas forças internas, deixam-se atravesREQUERIMENTO DESPACIIXDO
mr pelas agras meteoricas, carregadas do
1" companhia
acido carbomco, e em menor dose de acidos
Dil 7 de março de 189.
organicos.
Alvaro Ferreira Ga lhei ro
O acido carbonico dissolve os elementos
Eigenheiro José alontaury de Aguiar Lei- Camillo do Araujo Pereira.
basicos combinados com a silica, em quanto
tão, chefe da corrindssão de terras em Alfredo Manoel Ferreira Pinto.
as maiorias organicas atacam os elementos
Chaves, estado do Rio Grande do Sul, pedindo
2' companhia
ferruginosos reduzidos ao minimo grão de
ser indemnisado da quantia despendida com
oxydação. Esta acção continua dos factores
sua passagem até ao Rio Gran 'e do Sul, a Alfredo da Costa Lima.
João Machado.
meteoricos decompõe a massa dos schistos até
bordo do vapor italiano Santa.—Deferido.
João da Matta Pinheiro.
grandes profundidades.
José Antonio Pinheiro Mala.
Pertencentes aos terrenos primitivos, poJosé da Silva Mattos.
demos tambem comprehender certas coloraDIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS ções; quer organisadas pelas reacções chimicas
3a companhia
na época de seu deposito no seio das aguas,
Antonio
Duarte
do
Nascimento.
Por portarias de 6 do corrente
quer
provenientes de acções metamorphicas
Antonio Joaquim da Costa.
Foram exonerados
ulterioses.
companhia
Tambern argillas coloridas são formadas pela
A pedido, de agentes do correio : João
decomposição, mais ou menos lenta, das roo
Manoel
Joaquim
Pinto.
França, da estação de Murundú ; Carlos
abas formadas de silicatos de bases multiplas,
Gomes Ribeiro de Avaliar, da estação de. Theophilo Simões de Oliveira.
associados a outros elementos.
Paty e Francisco Caldeira da Cruz, de
2.° Que é excluido do estado effeetivo do
Mas onde a industria vats encontrar mateSanto Amaro (ex-S. Luiz Gonzaga), no estado batalhão o soldado da 40 companhia Alfredo
riaes importantes é nos thalwegs e nas vardo Rio de Janeiro ;
Antonio Borges, por ser menor e á requisição mas. Ahi se formaram grandes e pequenos
Por abandono do emprego, o praticante de de seu pai.
lagos e, nessas aguas paradas, lentamente se
3.° Que é transferido para a 2' companhia depositaram, na ordem das respectivas den2' classe do correio desta capital João Bao cabo de esquadra da 4' Herculano José dos sidades, os materiaes arrastados pelas aguas
ptista da Cruz Franco ;
Santos.
torrenciaes das chuvas.
—Por outras da mesma data foram no4•0 Que é eliminado do estado effectivo do
Deixando de lado os Shateriaes empregados
meados
batalhão, por serem os seus serviços nuas- na ceramica ahi encontraremos grandes deposarios
em
sua
repartição,"o
21
sargento da Ia sitos de oco-as e de bolos, provenientes tamAgentes do correio : João Francisco de
Henrique Augusto de Azevedo bem
das misturas terrosas do limonito e da
Arauja, de MUrundú ; Joaquim Bernardo companhia
de Souza, da estação do Paty e Antonio Paiva.
0 Que, approvando a proposta do Sr. com- hematita
5.
Nas fraldas das serras do Lenheiro e do
Freire da Silva, de Santo Amaro ;
mandante da l a companhia, promovo a 2° sarJosé d'El-Rei e nas varzeas visinhas, enPraticante-supplente do correio desta ca- gento o forriel Augusto da Veiga Gonzaga e S.
contram-se diveraos depositos de sacras de
pital o cidadão Arnaldo L ino de Andrade, e a forriel o cabo de esquadra José Bonifacio de varias
cores.
exonerada, a pedido, o cidadão Alvaro Ramos Figueiredo.
Na cidade de Tiradentes uma companhia
Nogueira de -praticante interino do correio
Cominando do batalhão republicano muni- chegou a se organisar, montando mesmo vade S. Paulo.
cipal na Capital Federal, 7 de março de 1894. rios apparelhos para o preparo das mas;
—Declarou-se sem effeito a nomeação de —Ilenr;gue Valladares, coronel commandante. mas teve unia existencia ephemera, não por
falta de elementos de prosperidade e sim por
Alfredo da Fraga Quitito para agente do
motivos a isso alheios.
conveio da estação de Santa Rosa, no estado
E' pena que os nossos capitalistas Dão
do Ria de Janeiro e fai nomeado Antonio Roliguem, a devida attenção ás riquezas armadriguas Pires.
zena las no nosso fecundo solo e que pedem,
as mais das vezes, pequeno capital.
—Foi autorisa l o o administrador dos corAs °eras
reios de alinas Gemes a celebrar conte :ctos
A exploração das ocras se fez atalho aberto,
coas os ci'adãos Manoel José da Silva Dali,
ou por meio de tunneis, quando é necessario
(Da Re pists ladustrial de Minas Gemes)
procurar no seio dos montes o material conJosé Francisco Natio Sobrinho, Antonio Marçal Filho, Lucas Josó da Costa Joaquim RoNos grandes desbarrancados dos campos de veniente que ás vezes se acha em contacto
drigues Barros, Plillinto Estendo e Astolplio Mina, as argillas provenientes dos schistos com as argillas de outra ciar. Si a exploração
Dias, para executarem no corrente armo o decompostos mostram ao viajante uma colo- é em grande escala uma serie de wagons
serviço de conducção de malas em diversas ração de varias nuanças do vermelho e do trazem sobre uma linha ferres de pequena
secaGes postaes do estado de Minas Genes.
ama relia.
bitola a mataria prima á oflicina.
Esses desbarrancados, que se encontram por
Vejamos a largos traços o preparo das
—Por portaria de 7(10 corrente foi nomea 'o toda a parte, quasi sempre tiveram origem, terras.
o cidadas Carlos Antonio Ban leira agente do ou nas excavações feitas pelas minerações
Estas são trazidas e espalhadas em tercorreio da estação de Barão de Aquino, no antigas, ou nos valias, divisas dos proprieta- reiros espaçosos, feitos de terra bem socada
estado do Rio de Janeiro.
rios de terrenos. O pequeno sulco sob a e coberta Umbus de uma outra camada da
acção das aguas meteorieas alarga-se e apro- ocra que se pretende preparar. funda-se, o cascalho redomoinha no fundo,
E' conveniente que estes terreiros sejam
abrindo caldeirões, esnqua,nto as paredes la- cobertos de zinco. As terras devem a/si perteraes, roidas pela base, desmoronam-se en- manecer até ficarem bem seccas, o , que rapicharcadas de agua.
damente se obtem, revolvendo-as a tarde ou
A farina dos desbarrancados é irregular ;
de manhã cedo.
Convém estabelecer estes terreiros ao pé
Ig eersmtarria Geral da Prefe2- acção destruidora procura as linhas de menor
resistencia, formando cavidades, que se irra- das jazidas para facilitar o transporte.
t&II*21
diam de diversos pontos do eixo central, por
Depois de somas são então as argilas laonde cabem ainda e sempre as enxuradas.
vadas em grandes camas divididos em secções,
SECSfÁ0
Como a3 terras são relativamente baratas, a diversos niveis, e onde os materiaes vão se
o fazendeiro pouco caso faz desses estragos ; depositando em ordem do densidade.
ReineriAcnt .)s (kspaeliacbs
apenas, para proteger as estradas, planta liOs elementos mais finos vão necessarianhas de piteiras e de bambas, ou abre regos, mente se depesitar nas ultimas bacias. A
Francisco José de Moraes.— Sia o suppli- que
afastam para o taalweg visinho 03 aguas agua é então decantada e as terras, assim secante compellido a cumprir a intimação do fiuviaes.
Mas o unico paradeiro ao desmoro- paradas dos materiaes grosseiros, são levadas
commisso.rio da bygiene.
namento continuo é a vegetação nascida das para os terreiros onde devem de novo seccar.
Sylvio de Carvalho, Carlos Antonio dos sementes trazidas pelas proprias aguas ou
Depois do completamente saem são conSantos, Arthur de Oliveira Santos, escreven- pelo vento. As raizes formam um tecido de duzidas aos moinhos especiaes, de onde sabem
tes da Procuradoria dos Feitos da Fazenda protecção bastante resistente e vemos, em para passar em um série de peneiras. O pó
Municipal.— A lei só é applica,vel aos sup- grande escala, como ella se oppõe, em todo finissimo assim preparado e exportado cal
plica,ntea desde a data de sua sanação, visto o globo, a um nivellamento geral dos ter- barricas.
não conter disposição especial sobre o assum- renos.
Algumas usinas preparam tombem a ocra
Mas mas aguas, cavando o seio da terra, vermelha por melado amarello, calcinando-o.
pto da petição.
Essa calcinação é feita, em fornos someQuerubina Casario. — Prove O seu direito voem mostrar ao industrial uma mataria
prima de que a industrio, estrangeira lança lhantea aos do fabrico de tijolos.
conforme determina a lei.
nenataiaimME

REDACÇÃO
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Quintasaol ra 8
a
A ocra amarelia ao caliir das bacias de decantação é levada aos fornos em fórina de
tijolos, e, demsis de perder ,a sua agua de
hydrataçao, é levada aos moinhos e ás peneiras.
Era muitos paizes européos a industria das
acras tem se desenvolvido muito e esta em
plena actividade.
Etn Tanoy, França, a argila explorada tom
a seguinte composição:
Alumina o silica
61)
Peroxydo de ferro
35
Agua
5

Março (1 8 1) )7:11

DIARIO OPFIC/AL
àCEBEDORIA

Rendimento do dia 1 a 6 de
março do 1824 ;
Idem do dia

155:934277
31:6121;334

Em igual perimia ;:lis 18£2.

187:546011
192:627,045

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

Rendimento do dia'1 a 7 do
março do 1894
Idem do dia 1 a 7

83:149777
218:875027

100
•Os boi de Sasobuld (1), e do Amberg (2),
analysados deram o seguinte resultado:
Alfanalea,s a. do Rio do Janeiro
(1)
(2)
EXERCICIO DE 1893
Si/ica
41.9 33.23
Alumina........ 20.9 14.21
Rendimento do me z de novembro de 1893
Oxydo de ferro.
12.2 37.76
Receita effectiva
•
alagnesia
12.2
1.33
Agua
24.9 13.24
6.418:555$517
Importação
16:03(4863
Despacho marithno
99.9 99.82,
691:405$025
Exportaçã.o
•
As ocras toem no mercado diversos nomes ; Extraordinaria
11:481$670
apenas numeramos os seguintes:
.7.138: 074080
Terra de Palia, terra de montanha, terra
vermelha de Palia, vermelho indio, vermelho Imposto de 30 sa, para a As2:3524890
sistencia Publica.
de Inglaterra, vermelho de Prussia, sanguinea
de Bohemia, vermelho de Almagra, terra de
Bologne, pardo van Dich, terra de Sienne, terra de Sombra.
-

Estas tre,s ultimas teem uma porcentagem
mais ou menos grande de manganez.
As ocras branca, vermelha e amarella, parda e o bolo armenio, tão applindo pelos douradares, podem ser encontradas nas visinbanças de S. João d'EaRey e Tiradentes.
Esses productos são muito emaregados —
na industria dos papeis pintados, puros ou no
tempero de outras tintas na pintura, na fabricação de lapis e em outros misteres.
Como essa industria ha muitas outras que
Só pedem capital e pequenoUni dos grandes e,apecilios dos productos
minerao3 é a falta de uma legislação sobre
minas, essa ha de ser convenientemente estudada pelo Congresso Mineiro em sua proxima
reúnião, de modo a termos uma lei sabia o
criteriosa, som a qual jamais a industria progredirá. O meu illustra.do collegs,, Paula Oliveira
tem nestas ca,lumnas chamado attenção dos
capitalistas, para um vantajosa emprego de
seus capitaes na exploração de varies proa
duetos minemos ; com estas despretenciosas
linhas procuro auxilial-o no trabalho beimfico, que emprehendeu.
AisausTo DE AIRIEU LACERDA,
•

Enganimirs 13 minas.-

SECÇÃO JUDICIARIA

7../40:431$970
Denositos
Contribuição de caridade :
Para a Santa Casa da Maericordia,
Importação
:135$259
3:140$900
Exportação.
Para o Hospital dos Lazaros
Para • a Intendencia
., Municipal
Para diversos

12:28'4059
1:3)5$036
7:829$760
• 14:893$730
-------------7.176:742$555

Despaza,
Do pagamentos de vencimentos ao pessoal
• Reposiaões'
restituições de .,
direitos, sendo :
Ouro con vertido . , ......
.721SaOS
.
25$200
Agio
Notas e cabra.. 2 :0G31',780
Restituições de direitos....
Idem do café de Minas .....
Restituições de deposites..
Idem do imposto de . 30 °is
para a Assistencia, Publica

pagadoria do Thassouro—Pa-

Matadouro de tia:antas Cruz—

2:169$980
42:751269
4: 645.. 937
43:471a116
$760

Segunda secção; 6 do março de 1804.—
cae_e interino, Antonio Pires Durclo.
No dia 7 de março não houve sessão flor n1
ter faltado com justa causa o Exm. Sr. ministro Pisa c Almeida.
Compareceram Os Exms. • Sra. ministros
A.quino e Castro, Andrade Pinto, Loureiro,
Pereira Franco, Macedo Soares, José Bigino e
Illemmagena—Palacio da presidencia do
Barata Ribeiro, comi:Digo secretario, João Peestado de Minas Gemes —21 secção—n.
reira de Coutto Ferraz.
Ouro Preto-2 de março de 1894.
Sr. ministro da j ustiça e negocias interiores
—Tenho a honra de transmittir-vos, afim de
que a apresenteis ao Sia marechal Vice-Presidente da Republica, a inclusa mensagem,
na qual o coronel commandante superior e
ALFANDEGA DO RIO DE JAM2R0 odicialidale da guarda nacional da Comarca
Rendimento do dia 1 a G do
do Rio Preto Manifestam a sua adaesão
março do 1891
955:953013 governo de S. Ex. e ao deste estado o o animo
Diens do dia 7 (até és 3
232:0443504 de defender a Constituição de 24 de fevereiro e a estadeai.
1:188:003052
Sande e fraternidadesaffi aso Augusto MdEm igual periodo de 1893... 2.203:2751'231 reira Penna.

NOTICIÁRIO

RENDAS PUBLICAS

Jose Ildefonso Oliveira Mafra.—Capitão Jogo
Antonio da' Silva.—Capitão Cesario Augusto
Furtado.—Capitão Jog o Duarte de Medeiros.
—Capitão Francisco Augusto Furtado.—Capitio Joaquim Luiz Machado de Oliveira.—Tenente Antonio da Silva Barreto.—Major-fiscal
Mathias José Coelho.—Ter. ente-coronel Jogo
Evangelista de Almeida.—Major Jo go de Azedias Pereira.—Tenente-eoronel Jo go Case miro
Moreira de Carvalho. — Capitão Dmbingos
Theodoro de Lacerdn.—Tenente Josd Nogueira
Lima.—Tenente-coronel Manoel Silvestre Alves.—Capitão Joaquim Alves da Costa.—Tenente Josê Joaquim Lopes.—Tenento Josci Jorge de Souza-Lima.—Tenente Joaquim Antonio
da Costa.—Alferes hsd Alves de Souza Lima.
—Alferes Joaqufm Alves de Souza Lima.—A[feres Joaquim de Souza Lima Sobrinho,—Tenente Jo g o Jose Alves Fagunle3—Capitão Jogo
Antonio de Almeida.—Tencnte Francisco Antonio de Almeida—Capitilo Jo go Ev2nyelista
da Fonseca.—Capitão Joaquim. Gonçalves Damasceno—Alferes 'Marin° da Silva Bastas.—
Alferes lodo Manoel de Lima.—Alferes, Jose
Firmino Gonçalves.—Tenente Felippe da Silva Bastos.—Alferes Gabriel da Silva Bastos.
—Tenente Alexcindre de Oliveira Castro.—Tenente lide fosso Coutinho da Silva.—Tenente
Manoel Antonio Duarte da SilvÁra.—Alferes
Josd Ferreira Campos.—Tenente Antonio Lucas da ConCeiçao Terra.—Tenente Jose ' Alves
Duque.—Alferes AlPeclo Alves Duque.—Alferes Josd Rodrigues Genies.—.11feres Antonio
0.99riO de Almeida Junior.—Tenente Josd Moreira de Carva qto,—Tenente Manoel Gomes da
Costa Lima.

176:984054 gam-se hoje as férias da Casa da Moeda e
pessoal do encanamen l o da Estrada do Rio do ,
Ouro, sendo primeiro Caja, Penha e parte da
residencia, seguindo-se o mesmo no dia 9.

270:014016

Supreasio Triltnnusl Federal

Exm. Sr. conselheiro Alfonso Penna — Os
abaixo assignados, commandanta superior e
officiaes da guarda nacional da Comarca do
Rio Preto declaram que prestam inteiro apoio
ao probo governo de V. Ex. e estão promptos a defender a Constituição_ de 24 de favo-.
reiro e o deste estado. Digne-se V. Ex. de sor
perante o marechal Vice-Presidente da Republica o interprete de nossos sentimentos.
Rio Preto, 10 de fevereiro de 1801.—Coronel Alberto Augusto Furtado, comrnandante
suporior.—Tenentemoronel Manoel Alves Cmtinno, chefe do estado-maior.—Major Joao
Baptista de' Almeida.— Major-cirurgião Dr.

Concorreram hontem á matança 03 seguintes
marchantes, que abateram:
G rezes
Matheus Garcia & Como
50
/Ma-rio Garcia Comp ......
61
Horacio José de Lemos
5
Souza & Ramalho
20
Pimenta Lemos & Comp . Antonio Mathew Garcia
107
Manoel Cruz
23
Carlos Pimenta & Comp
42
Custolio Barros Silva.
»
10
Francisco' Cardoso Machado
Manoel Cardoso Machado
Total da matança.-- ......

492 rezes

Abateram-se mais:
porcos.
2
Custodio Barros Silva. ....
Luiz Cainuyrano
Antonio Pereira dos Santos. 21 carneiros
23
Luiz Camuyrano
vitella. •
1
Manoel Cardem Machado
•61.105 Wang
Peso total verificado
O preço da carne de vacca, em 'S. Diogo,
sara. de 800 róis o kilo; da de carneiro 11300,
da de parem 1$ .?50 e o da vitel/a, 1$000.
• O preço noa açougues, do accorde com o
termo de obrigação tomada pelos retalhistas
com a administração municipal, teaá da 900
réis o kilo. •
•
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ALFAIVIDIEGA. DO LARA'
Quadro da renda arrecadada por esta alfandega no mez do janeiro de 1891, exercido do 1893, comparada com a da thesouraria.3
alfandoga e outras estagdes, de igual moz de 1893, exorcicio do 1892
RENDA DE
RENDA DA ALFANDEGA EM

CAPITIJLOS

1894

Addicionaes Interior...
Extraordinaria. .
Deposites

9:210$653
Renda não classificada

Thesouraria e
outras estações

Alandega

2:920/111
3:n2$784
2:824758

1893, ExEucICIO DE 1893

135124
5775411
4605011

1:0508546

DIFFERENÇAS

Para mais

Total

Para menos

37:189/5n
4:309/090
4:511/780

138124
37:7%5946
4:769/i01
4:5115280

13, 124
34:846835
1:305, 317
1:6845522

46:0098905

47:064451

37:844798
•n•••

16:8448592
26:0558245

Despeza a annullar
A deduzir de re,sp
Operações de credito

250/351
20:246/782
100:0008000
146:552$378

Receita fora do caixa.

W.G.

15:7648494
130:7878884

Segunda Sccção da Alfandega, do Pará, 7 de fevereiro de 1891.-0 1 0 escripturario, Domingos Francisco Leito.
.11.11.1FAIXI_IEGA. DO ALLACA..1111.1
Demonstração da ronda arrecadada por esta repartição durante o mez de dezembro de 1893, comparada com a do igual
periodo de 1892
DIFFIMENÇAS

EUERCICIOS DE

DEMONSTRAÇAO
1892

189a

Para mais

Para menos

MI*

48:642/127
60.5000
26:2775537
5755030
1:865/054
578746

18:163/2.43
4805000
12:5708601

108:4924;924

77:4774;494

31:6268370

106$850

27$680

798170

108:5998774

77:505/174

31:705$540

6G:805/370
5405000
33:848/138

Importação
Despacho maritimo
Addieionaes
Exportação
Interior
Extraordinaria,

2:277.580
215836

Deposito.

4124526

575$030
35$910
614940

6105940

A differença, para mais é do 31:094600.
Demonstração das mercadorias despachadas livres de direitos do importação no mo.z de dezembro de 1893 confecciona:Ia na forma
do art. 19 da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891

MERCADORIAS

cp
MI
o
-o
.-

noosCO

m3
:.

o
o

Y

'eças de machinas

Kilos.

cd
-s.

cs
Actos que determinao.ram a isenção
b0 ;-n

•di 4
5

Direitos não arrecadados
Importadores
Consumo Addicion.

Total

-`..C
.‘

734 1.02,4 Preliminares da tarifa Cruz & Comp

Alfandega do Araoaál, estado de Sergipe, 13 de fevereiro de 1894..— O 1° eeeripturario,

274722

Manoel

139$881

Pereira de Oliveira Coelho,

419$583
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ILaboratorio 1@kleiona1
•Abastecimento de agua— Exnalyses — Neste laboratorio effe,ctua- tracto dos boletins diarios dos engenheiros dos

ram-se durante o mez do fevereiro proximo
findo 68 analyses, sendo de manteigas, 3
carne em conserva, 3; cervejas,2 ; cognags, ;
vinho, 1; coalho, 1; preparado para conservação de fumo, 1; producto chimico, 1; °leo de
linhaça, 1; fumo, 1; argila, 1; mataria corante, 1; vasos de barro vidrado, 42 ; medicamentos, 3 e tinta preparada a agua, 1.

districtos da Inspe,cção Geral das Obras Publicas, relativo ao abastecimento de agua:

No dia 23 de fevereiro do 1894
..
Tingua, e Commercio
..
Maracanã e afluentes
Macacos e Cal
Ca 'jeca e morro do Inglez.
Ribliotheca da Escola Dely- Anda.rally e Tres Rios
teclmica —Durante o mez de fevereiro Além das outras derivações antes
do Pedregulho, o reservatorio
foi esta bibliotheca frequentada por 103 leide S. Christovão recebeu
tores que consultaram diversas obras em 138
volumes, sendo em mathematicas, 40 ; scien- Morro da Viuva
elas physica,s e naturaes, 8; engenharia civil,
No dia 24:
18 ; philosophia, 16 ; diccionarios, 8 ; jornaes
scientificos, 11; historia e geographia, 6; lit- Tingirá e Commercio
teratura, 1; escriptas em portuguez, 23 ; em Maracanã, e afluentes
francez, 83 ; em inglez, 2.
Macacos e Cabeça
ImprenNa periodica—Recebemos Carioca
e morro do Inglez
ofasciculo n. 5, de 15 de fevereiro ultimo da Andarahy e Tres Rios
u tilissima Revista Industrial de Mines Geraes, Além das outras derivações antes
sob a direcção do Dr. Alcides Medrado.
do Pedregulho, o reservatorio
• O presente numero traz o seguinte sumde S. Christovão recebeu
mario
Morro da Viuva
Exposiçtto Mineira e Metallurgica do Chile
em 1894,— Program= da Exposição prepa-

67.824.000
11.894.000
4.615.000
2.757.000
7.435.000
3.648.000
700.000
67.824.000
12.000.000
4.549.000
2.716.000
7.326.000
3.648.000
614.000

No dia 25:
ratoáa do estado de Minas Geraes, em Ouro
Tinguá
e Commercio
67.910.000
Preto.
11.800.000
• Industrio do ferra. Seu estado actual no Maracanã e afluentes
Macacos e Cabeça •
4.381.000
Brezil—Paul Ferrand.
Carioca e morro do Inglez
2.661.000
As ocras.— Augusto de Abreu Lacerda.
7.218.000
Valor das jazidas Metalliferas no Brazil. Andarahy e Tres Rios
Além das outras derivações antes
—Francisco de Paula Oliveira.
do Pedregulho, o reservatorio
Considdrations sus- Petat de l'inclustrie clu
de S. Christovão recebeu
3.648.000
Ter d Minas Geraes.— Arthur Thiré.
557.000
Etat prdsent de l'industrie du fer deus les Morro da Viuva
Etats-Unis de l'Amdrique du Nord.— FerdiNo clia 26:
liana Gautier.
A pequena industria extractiva mineral.— Tinguá e Commercio
67.824.000
' Francisco de Paula Oliveira.
Maracanã e affluentea
11.236.000
Artes mechanicas : descripção do Seccador Macacos o Cabeça
4.226.000
Augusto—Carlos Sampaio.
Carioca e morro do Inglez
2.559.000
Laboratorio de docimasia da Escola de Andarahy e 'Fres Rios
7.203.000
Minas.— Preços correntes.—Notas agricolas. Além das outras derivações antes
— Informações. — Boletim Meteorologico.—
do Pedregulho, o reservatorio
Annuncios.
de S. Christo vão recebeu
3.648.000
,586.000
Correio— Esta repartição expedirá hoje Morro da • Viuva
malas pelos seguintes paquetes:
No
dia
27:
Pelo Elbe, para Bahia, Caravellas via Bahia, Pernambuco, S. Vicente, Las Palmas, Tinguá e Cominarei°
67.824.000
Lisboa, Vigo, Southampton e Antuerpia, rece- Maiacanã e affluentes .
10.055.000
bendo impressos até as 11 horas da manhã, Macacos e Cabeça
4.162.000
cartas para o interior até ás 11 %, ditas com Carioca e morro do Taglez
2.523.000
porte duplo e para o exterior até ás 12, Andarahy e Tres Rios
7.089.000
objectos para registrar até ás 11 idem.
das outras derivações antes
Pelo Pascal, para Nova Orleans, recebendo Além
do Pedregulho, o reservatorio
impressos até á 1 hora da tardo, cartas para
de S. Christovão recebeu
3.648.000
o exterior até ás 2, objectos para registrar Morro
da Viuva
571.000
atélidem.
á
Santa Casa da Misericordia. No dia 28:
— O movimento do Hospital da Santa Casa da Tinguà e Cominarei()
67.824.000
Misericordia, dos hospicios de Nossa Senhora
10.999.000
da Saude; de S. João Baptista, de Nossa -Se- Maracanã e afluentes
3.813.000
nhora do Soccorro o de Nossa Senhora das Macacos e Cabeça
2.332.000
Dores em Cascadura, foi, no dia 26 de feve- Carioca o morro dolnglez
Andarahy e Tres Rios
7.021.000
reiro ultimo, o seguinte :
Nac.
Est. 'Total. Além das outras derivações antes
do Pedregulho, o reservatorio
Existiam
756 873 1.629
de S. Christovão recebeu..... 3.648.000
Entraram
44
87
131 Morro
da Viuva..
661.000
Sahiram
27
55
82
Falleceram
4
14
18
Obituario —Foram sepultados no dia
Existem
769 891 1.660' 5 do corrente as seguintes pessoas falleciO movimento da sala do banco e dos con- das de:
sultorios publicou foi, no mesmo dia, de 357
Accesso pernicioso—os fluminenses Cathaconsultantes para os quaes se aviaram 402
rina, filha de Ubaldina Baptista de Menezes,
receitas.
9 mezes, residente e fallecida á rua da GamFizeram-se 34 extracções de dentes.
boa n. 55; Armando, filho de Bento CarNo dia 27:
N34.
Ext. Total neiro da Rocha, 5 annos, residente e fallecido
rua Rapina n. 217; os portuguezes José
Existiam
769 891 1.660 áGomos
de Almeida Ribeiro, 22 annos, solteiro,
41
Entraram
56
97 residente
e fallecido á rua Barão de S. Gon31
Sahiram
41
72 çalo n. 7; Manoel
Vasques Rodrigues, 19 an5
Falleceram
11
16 nos, solteiro, residente
e fallecido á rua Ge774 895 1.669
Existem
neral Pedra n. 85 '• rio:gramdense AmbroO movimento da sala do banco e dos can- sina Pereira Fazenda, 30 annos, solteira, resultorios publicos foi, no mesmo dia, de 395 sidente e fallocida á rua Riachuelo n; 21; a
consultantes, para os quaes se aviaram 403 ingleza Louise Pridmere Jemmings, 32 anreceitas.
nos, casada, residente e fallecida á rua da PasSageM n. 110, Total, O. •
Fizeram-ao 16 extraMes de dente.
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Anthraz—a fluminense Leopoldina Maria
Luiza, 55 annos; viuva, fallecida na Santa
Casa .
Athrepsia—o fluminense Antonio, filho do
Antonio Francisco Ferreira, 1 anno, residente
e fallccido á rua Riachuelo n. 39.
Anemia—a fluminense Maria Felippa do
Moraes, 19 annos, solteira, residente o foliecida á rua da Prainha n. 147.
Beri-beri—os fluminenses José de .Calazans
Rodrigues, 2.9 annos, solteiro, residente e fallecido á ruaa Victor Meirelles n. 12; Ludgero
Pereira Gomes, 24 annos, solteiro, residente
e fallecido á rua Tenente França n. A 1. Total, 3.
Colite—a . fluminense Georgina, filha do
José Gregorio da Costa, 35 annos, residente o
fallecido á travessa das Flores n, 39.
Derramamento cerebral—a fluminense Minervina Laura de Lemos, 79 annos, viuva,
residente o fallecida, á rua S. Luiz Gonzaga
n. 142.
Dysenteria—o brasileiro Astolpho Ferreira
Mendes, 28 , annos, casado, fallecido no Hospicio de Alienados.
Embaraço ga,strico — a fluminense Maria da
Conceição, 14 annos, solteira, residente á rua
de S. Clemente n. 201 e fallecida na Santa
Casa.
Ectasia da aorta— o portuguez Joaquim.
José Soares; 37 annos, solteiro, residente á
rua do Patrocinio n. 6 e fallecido na Santa
Casa.
Enterite—os fluminenses Ernestina, filha
de Enóas Pereira Abreu, 15 mezes, residente
e fallecida á rua de D. Feliciana n. 260; Custodio, filho , de Angelo Custodio do Imperio,
6 mezes, residente o fallecido á rua de São
Clemente n. 221. Total, 2.
Entero-colite— as fluminenses ldalina, filha
de José Joaquim Machado, 8 annos, resideiVA
e fallecida árua, D. Anna Nery n. 24; Eduardo, filho de IIortencia Maria (l a Conceição,
5 niezes, residente e faJlecida á rua D. Castorina n. 20. Total, 2.
Fraqueza congenita— o fluminense Manoel filho de Manoel de Oliveira, 2 horas, residenie e falleciclo á rua General Pedra n. 155.
Febre amarella— o allemão Clemente Kok,
37 annos, solteiro, residente no 5 . batalhão
da guarda nacional; o inglez Thomaz Daniel,
60 annos, viuvo; o russo Karl Sendblou, 30
annos, solteiro; o allemão Paul Petera, 21
annos, solieiro; Marcelino Antonio, 20 annos,
residente á rua da Conceição n. 7; o francez
José Dadiar, 44 annos, casado, resi dente á rua
General Pedra n. 215;um deseonhecido,de cór
branca. cabanos pretos; o inglez Alfred Hokeder,16 annos,solteiro;o russo Frade!' Ui'. Fraderi ckson, 40 annos,casado; os hespanlióes Henrique Iglesias; 24 annos,casado,residente á rua
da Misericordia n. 54;God.oy Garcia ,35 annos,
residente á rua Cardoso Jnnior n. 6; José
Lopes Garcia, 32 annos, casado, residente á
rua Santo Amaro n . 71; José Aquillera„ 45
annos, casado, residente no Retiro Saudoso
n. 33 ; João Gonçalves, 25 annos, solteiro,
residente á rua da Imperatriz n. 144; o italiano Fortunato Luiz, 43 annos, residente á
rua Boulevard n. 28; os portugue zes Manoel Joaquim Matheus, 17 annos, solteiro,
solteiro, residente á rua da Gloria n. 82
João Rodrigues, 25 annos casado, residente
á rua da Assembléa n. 3;' Adriano Antonio
Rodrigues, 28 annos, casado, residente á
rua da Uruguayana n. 39; Antonio Francisco Capote, 28 annos, solteiro, residente á
rua Mariz o .Barros 11. 17; Fortunato José
Godinho, 17 annos; casado, fallecidos todos em
S. Sebastião; o fluminense João Firmino
Silva, 17 atinou, residente e fallecido á rua
Figueira n. 6; o russo Abel Sageru, 22 annos,
solteiro; o hespanhol alicarle Fanvene, 55
annos, viuvo, residente á rua de Santo Antonio n. 23; Francisco Pedro, 30 annos, faliaeidos na Santa Casa; o hespanhol Stephens
Mofuna,, 54 aunos, casado, fallecido em S. Sebastião; os allemaes Theodoro Horms, 21 annos, solteiro, fallecido no Hospital do Soecorro; Otto Muller, 36 annos, solteiro, fallecido á rua do Evaristo da Veiga n. 45; o aliemão Henrique, filho do Max Mendelsolin, 6
annoa, residente e falecido á rna do Bispo
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n. 3; os fluminenses João, filho de João Gomes do Aguiar, 2 1/2 annos, residente e f dleeido á rua do Barão de Mesquita n. 37; Laura
Mendes Lima, 42 anos, casada, residente e
fallacida á rua de Santos Rodrigues n. 25;
Maria, filha de Ernesto Pereira Magalhães, 8 annos, residente e falecida á rua
á rua Barão da S. Felix n. 124 ; Olegario,
filho de Adelina, Maria da Castro, 2 al11103, residente e falecido á rua Coada d'Eu a. 35
o paulista José, filho do Benedicto da Costa
Mag alhães, 6 anos, residente e fallecido á
travessa Dias da Costa n, 7 ; os inglezes Henrique Murphy, 45 annos, solteiro, residente e
falecido á travessa do Moreira n. 1; Cl:peles
Cannons, 16 annos, residente e falecido á rua
da Pa..sagem a. 110; a franceza Janne Payn,
31 a,nros, solteira, residente e falecida á rua
Ria.chuelo n. 199; os aaaricanos George M.
Rollin, 56 annos, solteiro, residente e falecido á rua da Passagem n. 110 ;
Sturgoi, 32 annos, solteiro, residente o falecido á rua da Passagem n. 110; o mineiro
Pedro Augusto de Sales, 27 anatas, residente
e falecido á rua Cattete n. 95; o r;soagrandense do sul Garibaldi Joaquim de Certiueira,
19 annos, solteiro, residente e falecido á rua
lpiranga n. 26; o arabe Felippe Facha, 14
arma, residente e falecido á rua de São
Joaquim n. 137 ; os haspa,nhdes Guilherme
Doura Fagios, 13 anos, residente e falleeido
no becco do Costa Velho n. 30 ; Felina Errara, 16 manos, solteira, residente e falecida á rua dos Invalidas n. 153 ; Domingos
Gonçalves y Gonçalves, 46 annos, casado, residente, e falecido á rua Visconde da Gavea
n. 64 ; Prancisco Fernandes Seves, 17 armas,
solteiro, residente e falecido á rua da Hormania n. 68 ; Sebastião Gutierres, 41 anus,
casado, residente e fallacido no becco da Escadinha n. 10 ; Remoa Lago Soares, 20 armas,
solteiro, residente á da Carioca a. 102 e falecida no Hospital de S. Sebastião ; José Ro Irigues„ 24 annoa, solteiro, residente á rua de
L. Pedro n. 1").5 e falleei .10 li- )spital do Soecorro ;- Melchlor Solam, 23 annos, solteira,
residente á rua Retiro Saudoso n. 3:3 e falecida no Hospital do Saccorro ; Antonio Coral,
filho de André Coral, 6 Refles, residente e
falecido á travessa das Partilhas a. 12 ; 03
it alianosAnnunciata, 32 anima, casado, residente e falecido á rua Senhor de Mattosiuhos a. 40; Nicolau Trata, 35 anuas, assado
residente e falecido á ladAra do Barroso numero 59 ; Salvador Leão, 23 ancos, casado,
residente e flecido á rua do Alcantile.: numero 74 ; Francesco Carmim, 19 auno 3, eulteiro, residente o falecido a rua do Re:a-Aludo
n. 264 ; José Serrina.30e, 25 ermos, seltdro,
residiam te e falecido á rua da Consti teião numero 66 ; Sanneta Juliaamette, 30 anuo:',
casada, residente e f dlecida á rua do Alcantara n. 176 ; Catharina Molinaro, 25 anuas,
casada, reeidente e falecida á rua D. Feliciano. n. 1L6; João Rogeri, 27 armas, casada
residente e falleinida á rua Conde lo Remfim
as 44. ; 03 portugueses Francisco Alves
Martins, 30 annos, solteiro, r esidente e
filecido á rua Frei Caneca n. 378
JO•it Maria Pereira Bacelar, 14 annw,
residente e falecido á rua dos Arcos a. 3.3;
j-;sé da Sousa, 23 annoa, solteiro, residente á
leia do Lavradio a. 155 e falecido no ho3picio do Soccorro; Anua de Souza Fontes, 27
a anos, solteira, residente e falecida á rua
de S. Francisco da Prainha n. 43 ; Maria
Alvea 11ibeiro, 31 armas, casada, residente e
taloa:. :a á rua do Riaceuelo n. 133; Antonio
Jaeé Simões, 55 anos, casado, residente e fallecido á rua Frei Caneca n. 195; Joaquim
Comes (I -9 Santos, 26 ancas, casado, residente
á ruo '..iny lco de Março n. 8 e falecido no
hossC i d o S. Sebast'ãa; Paulino Brito Ma23 nonos, casado, residente e falecido
á rua Senador re--7.-bio n. 33; Joaquim Maria
do Patrocinio, 15 annos, residente á rua de
Catumby n. 11 e falleeidos no hospital de
S. Sebastião; Rii.;21e:. 1 i'Zasareth Furtado, 16
annos, solteiro, residente á rua do Engenho Novo a. 14 e falecido no hospital de S. Sebastião; Manoel de Macedo,
17 anus, solteiro, residente e falecido á rua
General Pedra n. 17; Antonio Rodrigues, 17

MARIO orrIcIAL
ano; - solteiro, residente á rua do Sabão
n. 77, e falecido na Beneficencia Portuguesa;
Manoel Ferreira, Rigengo, 92 armas, casado,
residente e falecido á praia Botafogo n. 225;
Maria do Nascimento, 30 aniles, casada, residente e falecida á rua Ipiranga n, 22; Antonio Augusto Pores, 13 canos, residente, á
rua dos Ourives n. 17 e falecido na 13e,neticanela Portu,gueza ; Antonio da Silva Cordeiro, 23 anr os, casado, residente e fenecido
á ria Senador Pompeo n. 108; Manoel da
Silva Ga l inha, 23 anuas, solteiro, residente
e.fallecido á rua dos Invalides 11. 72 ; Manoel
Loureiro, 28 anima, solteiro, residente á rua
(dandelaria n. 52, o falecido á rua Fresca
n. 1; Joa'o da Silva Carvalho, 38 ames, casado, residente e fallecido á rua do .Cattete
n. 153 ; Maria Joaquina Lopes, 65 armas,
viuva, residente e falecida á rua Visconde
de Abaete n. 55 (1 ; Fortunato de Almeida,
34 anos, casado, residente o falecido á rua
do Senado n, 36.
Febre perniciosa—o portuguez Luiz Maria
Alves Pereira., 28 annos, solteiro, residente e
falecido á travessa das Partilhas n. 7 13;
Gustavo, filho de Jose Gomes do Freitas,
4 1J2 annos, residente e falecido á rua Barão
de Guaratiba ; a fluminense Colina, filha
do Adelino Martins, 2 112 anos, residente e
falecida, á rua Francisco Muratori n. 47; o
partugnez Antonio Francisco de Faria., 31
canos, casado, residente e falecido á rua do
Bamjardim n. 6; a franceza E00110 LOUTIter,
10 anus, residente e falecida no hospital
Saude. Total, 5. Febre biliosa—os portugueses Arnaldo Ferreira de Almeida, 22 manos, solteiro, residente
e falecido á rua do Barão. de S. Felix n. 61;
Manoel Marques Tavares, 18 annos, solteiro,
falecido no hospital da Sande; a fluminense
Leopoleina, filha, de Justnio Correia Lousada,
25 meses residente e falecida á rua do Prapita n. 93; a franceza Flora Bustel, 3) aniles, salleira, reeidaritta o fallecida á rua do
Riaceuelo n, 35; a italiana Ras :.ani, 45 atines, casada, residente e fillecida á rua do Livran iate n. 165; Christian% Simiron, 37 ;eines, solteira, residente e fdlacbda no hospital
da Sauda. Total, 6.
Febre typhoideã—o portuguaz Alvares Dias
Monteiro, 8) armes, solteiro, residente e !Alcaide á rua Fresca n. 1.
Hemorrhagia—o brasileiro João Jo:é Malheiroa, 62 annos, casado, re.,ideete á tra vessa, do
Maqueiro n. 2.
Ictericia—o portuguez Arthur Ferreira Bastos, 17 anos, solteiro, falecido no hospital da
Beneficencia Portuguesa.
lasulilciencia mitral—o bahiano Antonio
Joaquim, 70 atidos, falecido na Santa Cosa.
Meningo encephalite—o fluminense Ja.yme,
filho de Maria Florisbella Fernandes, 5 anuas,
residente e falecido á rua Henrique Dias numero 24.
MarasmO—a bra,zileira Theodora Maria da
Conceição, viuva, residente e fenecida á rua
Maria de Barros a. 71.
Meningite—as fluminenses 01;;' t, filha de C asirairo E:rima Stocicr, 20 niz . :23, residente e
falecida á rua do Riaeliuelo e. 260; Elvira,
filha do Dr. Antonio Ferreira Pontes, residente o falecida á rua Braço de Ouro n. 5.
Total, 2.
Ne.phrite—o portuguez Anton i o da Coeta.
Peixoto, 18 anuas, seleiro, residente e falecido na Santa Casa.
Sem declaração de melestia — o hespanhol
Antonio Infante Ruy, residente e fá/lecido á
rua do Monte ri. 2.
Septicemia—a fluminense Emilia Moreira
Tavares da, Silva, 37 armas, casada, residente
e falecida cru Copacabanaa.
Spasrnos da elotte —a fluminense Posalina,
filha de Tlieo'doro Corrêa de Souza, 4 atines,
residente e fillecida na Avenida Cruzeiro.
Syncope ca,rdiaca—o hespaaahol joachuim
Pom, 38 anuas, casado, revide:ato e falecido á
rua do Senado n. 1550.
Tuberealos pulmonares— a brasileira Amelia Teixeira da Cunha, 19 annos, residente e
falecida no 1-lospici0 Nacional de Alienados ;
o portuguez Arthur Augusto Ribeiro Coelho,
25 annos, solteiro, residente e falecido á rua
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dos Barbonos n. 76; o baldam Francisco da
França Antunes, 45 annos, casado, falecido na
Santa Casa ; os brasileiros Germano José de
Souza, 16 anos, solteiro, falecido na Santa
Casa; Vetando, -Thereza Maria do -Concaição,
40 anuas, solteira, falecida na Santa Casa.
Total, 5.
Tetano—e fluminense Alvaro, filho de Ricardo Antonio Jardim, 10 dias, residente e
falecido á rua do Monte n. 53.
Fetos—um filho de Antonio Moreira da
Costa Junior, residente á praia do Retiro Saudoso n. 85; outro filho de Emitia Maria Luiza,
residente e falecido á rua de S. João Baptista a. 3; outro filho de Christina Rosa,
residente á rua Torres Homem a. 80. Total, 3.
No numera dos 133 sepultados estão incluitduoisto4s.0 indigentes, cujos enterros foram gra—

EDITAES E AVISOS
Instituto Nacional de Musica
De ordem do cidadão director, faço publio
que, de hoje até 15 de março vindouro,estará
aberta nesta secretaria a inscripção para os
candidatos á matricula no corrente anuo lectivo de 1894.
Secretaria do Instituto Nacional de Musica,
15 de fevereiro de 1804.-0 secretario, ArMar T. ,la Costa.

(•

AssisÉenela Medico-legal
de Alienados
Do ordem do Sr. Dr. director geral da Asslatenela Medico-legal de Alienados, faço publico que, em virtude do disposto no art. 70,
; § 2' do regulame ato anexo ao decreto
n. 1559, de 7 de outubro do anuo findo, a
contar desta deta e por quat . 'o meses, acha-se
aberta na secretaria da mesma resiste :leia a
; inseri tesão ao cdacurso para provimento de
dons lugares de medicas d.o Hospício Nacional,
eum das Colonias do Alienados, na Ilha do
Governador.
As sa avas do concurso serão: pratica, oral
e eseripta, e versarão sobre as ina,terias da
cadeira de clinica psychiatrica e molestias
nervosas das faculdades de medicina, havendo
arguição a respeito das duas ultimas provas
, feita pelosmembros da commissão examinadora.
A' eiscripçã,o serão admittidos es cidadãos
que estiverem no geso dos direito:: civis e noli ticos e forem graduados por qualquer das
faculdades de medicina da Republica-, ou que
tendo sido por escola estrangeira, si houverem
habilitado perante alguma das nacionaee.
Secretaria da Assistencia Medico-legal de
Alienados, 19 de janeiro de 189-1.-0 director,
Horavio dc Gu0 Co ,2Mo.

(.

Czlixa de Anlorl'
Per esta repartição se faz publico que,
tendo-se extraviado 5 apolees geraes de juros
antigos de 6 ata do valor do I :000$ cada uma,
sob as. 229.433 a 229.437, emitidas em 1870,
vae ser solicitada a expedição de novos titules si, dentro de 15 dias, não houver reclamação em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de março de 1894. —
A. Galvao.
Alfandega do Rio (ne janeiro
Edital

Pela inspeatocia desta alfandega, se faz
publico, para conhecimento dos interessados,
que foram descarregados para esta repartição
os volumes abaixo mencionados com signaes
de avarias e de faltas, devendo seus donos
ou consignatarios apresentar-se para providenciar a respeito.
Vapor inglez Nilo.
Arinazem das amostras— Lettreiro R. Sandal ou E. Jhostone & Comp.: 1 caixa renregada, sem numero. Manifesto em traiducção.
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Quinta-f- ira
Lettreiro—II. E. Orwforde: 1 dita, idem.
Idem.
Marca RC: 1 ditaM. 100, idem. Idem.
Lettreiro—Sem marca 1 embrulho sem numuro, roto, idem. Idem.
•
Lettreiro S. V. Pereira: 1 dito, idem.
Idem.
Vapor inglez Lassell.
Trapiche Dias da Cruz — Marca EOA : 2
caixas, sem numeres e com faltas. Manifesto
eia traducção.
A mesma marca: 1 dita, vasia, idem.
Idem.
Marca EB: 13 ditas, com faltas, idem. Idem.
Marca MIS: 2 barricas na. 7.319 e 3.739,
repregadas. idem. Idem.
Marca JCC: 4 gigos, sem numeres, com faltas, idem. Idem.
Marca MVP: 3 barricas, idem, vasando,
idem. Idem.
Marca IIKS&C: 3 ditos, idem. Idem.'
Merca TA—C: 1 caixa n. 23, repregadr,
idem. Idem. • •
Marca XXXVI: 2 barricas ns. 28 e 31, idem.
Idem.
Vapor francas Congo.
Trapiche da Ordem—Marca ES': 1 quartola
-com falta e sein numero. Manifesto em traducção.
Vaper francez • Provasse.
Trapiche da Ordem—Marca DL': 2 caixas
com faltas. Manifesto em traducção.
Vapor belga C ataco .
Trapiche da Gamboa—Marca DNI&C: 1 caixa
n. 6.8s3, repregada. Manifesto :em tradueção.
Marca AB—C: 2 ditas na. 101 e 10?, idem.
Idem.
Marca RE&C: 5 ditas, com faltas o sem
numeres, idem. Idem.
Marca BFC: 2 ditas, idem. Idem.
Marca PCC-1101I: 2 caixas com faltas e
som numeros. Manifesto em tra.ducção.
Marca MTL: 3 ditas, idem. Idem.
Marca T: 3 ditas, idem • Idem.
Marca LP: 1 dita, idem. Idem.
Marca CFCJB: 1 barrica, idem. Idm.
Marca CAC: 2 caixas, repregada,s, idem.
Idem.
Althaldega do Rio de Janeiro, 5 do março
de 1894.— O inspector interino, A. Hassel
Mann.

Collegio Militar

querque, secretario interino.

ILaboratorio Cliiznico-Iniarinaceutico

.

(•

')3N

Directoria de Fazenda
• Municipal

EDITAL .
Pagam-se hoje as seguintes folhas
Professores do l s grão (I°, 2°, 4°, 6°, 8,
Do ordem do Sr. general ministro da guerra
é chamado o agente-despachante desta repar- 10 1 o 120 districtos),adjuntos (lettras H a M).
2 1 secção de Fazenda Municipal, 8 de
tição Victor Adolpho de Mattos a comparecer
março de 1891. — O P eseripturario, 1.
á mesma no prazo de 30 dias.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro do 1894.— Godoy.
Augusto Cesar Diogo, major-director.
('
-Prefeitura do Histricto

Escola ri:acionai de Danas
Artes
MATRICULAS

De ordem do Sr. director faço publico que,
a partir do dia 1 até ao dia 14 do março corrente, estarão abortas nesta secretaria as matriculas para o curso geral e cursos aspeciaes.
Os candidatos á matricula deverão requerer
ao Sr. director, instruindo o requerimento
com certidões de idade, nacionalidade o ate
testados de exames do portuguez, arithmeuca e geographia para o l s armo; de francez,
historia, algebra, geometria e trigonometria
para o2 anuo.
Os candidatos á livre frequencia deverão
requerer ao Sr. director.
Escola Nacional de Bella.s Artes, 1 de março
de 1894.—Dr. Candido Josd Teixeira, secre(•
tario.

Federal

•

DITiECTORIA. DO PATRIMONIO

secção

De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
District° Federal, faço publico, para conhecimento dos interessados, que D. Leonor Emilia de Souza requereu, por aforamento, o terreno devoluto da • rua da Alfandega n. 377,
antigo 375, que diz achar-se abandonado ; por
isso, convido a todos aquelles que forem contrarios a_ essa pretenção a apresentarem-se
com documentos que provem seus direitos,no
prazo de 30 dias, findo o qual a nenhuma reclamação se attenderá, resolvendo essa prefeitura como for de direito.
Directoria do Patchnonio, 13 de fevereiro
do 1891.— O director, Luiz Antonio Navarro
de Andrade.

Estrada de Ferro Central do
-

razia

CONCUR RENCIA PARA. ARRENDAMENTO DO Cia.LEF-BOTERUIM, NA ESTAÇÃO-MIGUEL DORNIER

De ordem da directoria (lula estrada se faz
publico que,tendo sido apresentada urna unica
proposta e esta mesmo fera dos termos do
edital do 8 do fevereiro ultimo, de novo se
convida aos concurrentes para entregarem
propostas ás 11 horas da manhã do dia 12 do
corrente para arrendamento do chalet destinado a botequim, para ouso dos viajantes, na
estação Miguel Burnier.
As bases para o contracto' acham-se á disposição dos concurrentes nesta secretaria.
A eoncurrencia versará sobre a idoneidade
dos proponentes e seus fiadores, preaos do arrendamento e das refeições.
Os proponentes deverão apresentar-se nesta
repartição á hora acima indicada, trazendo
suas propostas escriptas com tinta preta, dovidamente sanadas, datadas, assignadas e fechadas, com a indicaçã..o
. . das respectivas moradas.
'Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brazil, 3 de março de 1894.-0 secretario,
Manoel Fernandes Figueira.

São convidados a comparecer neste estabelecimento, no dia 8 do em ponte, precisainente
ás 10 horas da manhã, os menores 'abaixo
declarados, afim de prestarem o exame do
admissão -de que trata o § 3 do art. 23 do
• regulamento em vigor:
Virgilio Fontenelli.
Casar da Costa Valles.
Daniel Carvalho Ribeiro.
°atavio Ferreira de Oliveira.
Dstrva.1 Ribeiro.
.Arthur Ribeiro.
José Augusto de Souza.
Luiz Clemente Porto.
Henrique Pereira de Souza.
Armando Franco.
Jose Pareira do Souza Barros.
Miguel Ribeiro da Cruz.
Manoel Roque Ribeiro da Cruz.
Raul HesSe.
Mario Mur Linho dos Reis.
-Tclasco José Fernandes.
Antonio Moreira de Almeida.
Armando No'orega, de Vasconcellos.
Carlos Fernandes Cardoso.
Almachio Pinheiro de Campos.
Oswaldo Nobrega, de Vaseancellos.
Secretaria do Collegio Militar, 6 do março
do 1891. • --Tenente Carlos Cavaleanti de Albu-
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Directoria Geral dos
Correios
Convida-se a comparecer na l a secção do

EDITAES
De declaração de fallencia da firma Velloso
& Comp.

O Dr. Caetano Pinto de Miranda Montonegro juiz da Camara Commercial, etc.
Faço saber aos que o presente edital de declaração de fallencia virem que, por parte de
Manoel Venoso de Albuquerque meio da
firma Velloao Alvadia &" Comp., me foi requerida a fallencia da dita firma, estabelecida nesta praça com negado de fazendas o
roupas, feitas á rua da Candelaria n. 41, instruindo a petição com diversos documentas
e subindo os autos a minha conclusão nelles
proferiu-se o accordão do .,eor seguinte
Vistos em mesa, relatada o discutida a mataria da petição a fia 2, accordão em Camara
Commercial declarar aberta a Meneia da
firma Valioso, Alvadia & Comp., confessada
pelo socio solidario Manoel Valioso de Albuquerque, a datar do dia 8 de novembro proximo passado, e na conformidade do art. Is
do decreto n. 916 de 1890 ordenam o sequestro dos livros; correspondencias e titules da
da firma; custas pala massa. Rio, 19 de dezembro de 1893. --Salvador Muni:. P. 8. com
voto .Montenegro.—Miranda. Em virtude des te
accordão faço • publico a fallencia da firma
Valioso, Alvadia & Comp., est a belecido, á rua
tia Candelaria n. 41, com negocio de fiszendas
e roupas feitas. E para constar e chegar a
noticia de todos mandei passar o presente e
mais troado igual teor que - serão publicados
e affixados na ferma da lei. Dado e passado
nesta Capital Federal aos 12 de janeiro de
1891.—E eu, Antonio Lopes Domingues, escrivão, o subscrevi no impedimento do escrivão companheiro:—Cactano Pinto de Miranda

correio o remettenie de urna carta dirigida á
Exma. Sra. D. Annita de Andrade Machado
e destinada á capital de S. Paulo-Largo do
Arouche casa, do Dr. Antonio E. de Andracla
Machado.
Primeira secção do correio da Capital Federal, 7 de março de 1894.— Pelo chefe, Ata- Montenega .o. ,
liba Teixeira Cardoso:

Prefeitura -do District°
Irodera I
An.-RW.(0

PARTE COMMERCIAL
Camara
8?,,ru4ici_
,:l
..
.1

CURSO OFFICIA.L DO CAMBIO
De ordem do Dr. director geral de fazenda
da Prefeitura do District° Federal, previne-se
Praças,
90 d/v
e, vises
aos interesaados que o prazo para aferição o
Londres '•
9 15/32
9 9/32
revista dos pesos, medidas e balanças das Sobre
a. Paris '
1.007
1.020
casas commerciaes da freguesia (ia Candelaria,
»
Hamburgo... 1.247
1.272
começou a 1 do corrente mez e terminará no
» Italia .......
—
930
dia 31 do mesmo mez, incorrendo na multa da
» Portugal....
—
453
respectiva postura aquelles que deixarem de
» Nova York..
----- —
se apresentar no prazo indicado para satisfação daquella exigeneia da lei.
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS E
Sub-Directoria do Rendas, 5 1 secção (AfePARTICULARES
rição), 7 de março do 1894.-0 chefe, Antonio Lopes Trov.To.
(. Soberanos
25$500

• ":
Apolices

Apolieeg gerae,s de 1:000$, 5 V.
Ditas de 504, 5 O/.
Ditas conv. de 1:000$, 4
Ditas do Emprestimo Nacional
de 1889

1:007$000
ao par
1:114$000
1:400000

SOCIEDADES ANONYMAS
Companhia COPC2 rtrazileira
ACTA DA 5 a. ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA.
EM 3 DE MARÇO DE 1894

Para o conselho fisctl
Effectivos:
Banco da Lavoura e do Conamercio do Brazil 9.087 1/2 votos ,commendador Carlos Justiniano das Chagas 9.087 112, João Julio Nogueira de Carvalho 9.087 1/2.
Supplentes:
Commendaslor Alfredo José de Freitas
9.087 1/2 votos, Dr. Akinca. José Chavantes
9.087 1/2, Dr. Graciliano A. do Prado Pimentel 8.737 1/2, Dr. Francisco Martins Estevos 350.
O Sr. presidente proclama então directores
da companhia aos Srs. Dr. Honorio Gome
de Paiva Coutinho, • Dr. Francisco Pires de .
Carvalho Aragão, capitão Felicissimo Duarte
dos Santos Silva ; membros effectivos do conselho fiscal aos Srs. commendadar Carlos Justiniano das Chagas, João Julio Nogueira de
Carvalho, Banco da Lavoura e do Commercio
do Brazil e supplenles aos Srs. commendador
Alfredo José de Freitas, Drs. Alcino José
Chavantes e Graciliano A. do Prado Pimentel.
Satisfeito o objecto da presente reunião, o
Sr. presidente declara que vae encerrar os
trabalhos, agradecendo aos Srs accionistas
presentes o seu comparecimento e a boa ordem*
mantida durante a sessão.
O Sr. commendador Joaquim da Silva Gusmão representante de J. Tavares & Comp.
propõe que com a tnesa assignem a acta os
Srs. Drs. Graciliano A. do Prado Pimentel,
Francisco Martins Estavas e Commendador
Antonio Napoleão Azevedo, o que é approvado .
Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. presidente encerrou a sessão ás 2 112 horas da
tarde. E eu, Antonino Fialho, servindo de
secretario, fiz lavrar a presente acta, que assigno com os demais Srs. membros da mesa e
bem assim os representantes e.speciaes da assembléas por ella nomeados.
Sala das sessões da assembléa geral da companhia Ceres Brazileira, 3 de março de 1894.
-H. G. de Paiva Cominho, presidente.-Antonino Fialho,1" secretario. -Bruno Ribeiro ,2'
secretario.- Graciliano Arisiides do Prado

• A's 12 112 horas do dia 3 de março de 1894,
achando-se presentes accionistas representando 9.487 112 acções, o Sr. Dr. Ilonorio
Gomes de Paiva Coutinho °ocupa a presidencia e declara que, havendo numero superior
ao exigido por lei, vae dirigir os trabalhos da
108000 presente
sessão, cujo objecto está, declarado
11$";00 no annuncio
de convocação publicado repetidas vezes no Jornal do Commercio, o que é
Companhias
a eleição da directoria, do conselho fiscal e
22$0)0 dos supplentes, de accordo com os estatutos
Emp. Melhoramentcs no Brazil
22:i.000 refosmas. os em assembléa geral de 27 de feDita Construcções Civis
vereiro proximo findo; convida para secreDebentures
ts rios aos Srs. Dr. Antonino Fialho e comao par meidador Bruno Ribeiro, o que é approvado
Dabs. da Carris Urbanos, de 100$
21$500 pela assembléa.
Ditos da Leepoldina, 4 s/.
O Sr. 1 0 secretario, Dr. Antonino Fialho,
Consolidados
procede
áleitura da acta da ultima sesã,o, de
35$000 27 do mez
Do Banco Credito Movei
proximo findo, de que tomam coLettras
nhecimento os Srs. accionistas, declarando-a
44$000 exacta.
Lettras do Banco Predial
Antes de entrar na ordem dos trabalhos, o
Offerti g de soberanos
Sr. presidente communica, que o Sr. com.
25500
Vendedor
mondador Carlos Justiniano das Chagas,dirce25$450
Comprador. ..
tor thesoureiro interino, se acha ausente, par
motivo de molestia em pessoa de sua familia.
Rio de Janeiro, 7 de março de 1894.- J.
Em seguida procede-se a votação, chamanClaudio da Silva, syndieo.
do-se os Srs. accionistas presentes, que depositaram na mesa as cedulas para a eleição de
directores, tres membros effectivos do
E. de Perro Central do larazil tres
conselho fiscal e tres supplentes do mesmo
Mercadorias entradas no dia 6 de março de conselho.
Feita a a,ppuração das cedulas,encontrou-se
1894 nas estações de S. Diogo, Central e
o seguinte resultado:
Maritima
Desde 1 do Inez
Para directoras
Dr.
Honorio
• Gomes de Paiva Coutinho
419.219 2.855.809 kilogs.
Café
8.737 1/2 votos, Dr. Francisco Pires de Car408.680 a
90 080
Carvão vegetal
valho Aragão 8.087 1/2, capitão Felicissimo
37.300
4.920
Fumo
Duarte dos Santos Silva 8.087 1/2,conselheiro
42.632
10.820
Queijos
Visconde de Lima Duarte 1.350, Dr. Graci- Piraentel.-Francisco Martins Esteves.-An37.200 a
6.900
Toucinho
Rano A. do Prado Pimentel 1.000.
tonio Napoleao Mevedo.
118.560 a
22.040
Diversas
Contas corrente de movimento :
Itaneo 111, iLa vsaus-sa e do Commt-reio do lEkrItzil Saldos
credores
9. 063:052$922
Depositos
•281:530$288
1894
DE
FEVEREIRO
DE
BALANCETE EM 28
Depositantes
187:348$000
Lettras por dinheiro a premio
• 187:137E10
Diversas
contas
:
saldos
Activo
10.305:591, "71
Fundo de reserva
811:174: 44
Lucros suspensos
35:971$486
7.500:000$000
Accionistas
Dividendos :
Títulos em carteira; lettras garanSaldo a pagar
18:992$500
881:549$280
tidas
Thesouro Nacional (Carteira Agricola)
10.000:000000
2.336:257$790
Emprestimos garantidos
Lucros e perdas
112: 185$657
2.345:452$848
Effeitos descontados
324:424$919
Lettras a receber
S. E. ou O. 80.121:621$231
5.887:684$837
110:000$000
Caução da directoria
21:692$590
Rio do Janeiro, 5 de março de 1894.- Joao Valverde de MiMoveis e bemfeitorias
212:837$100 randa, director-presidente.- J. W. Soares Pinto, chefe da contaEdificio do banco
0.188:087$440 bilidade.
Valores hypothecados
17.977:549$913
Penhores mercantis
9.139:261$000
Contas correntes : garantidas (saldos)
187:348$000
Títulos depositados
ANNUNCIOS
9.905:924$744
Carteira agricola
8.085:829$325
Diversas contas : saldos
Companhia de Fiação o 'Tecle/ou Corcovado
Apolices da divida publica (de 4 R/.
1.067:379$775
ouro)
Asilam-se no escriptorio desta companhia, á rua do Visconde de
1 .843: 000$003
Apol ices de diversos estados
inhaúma n. 3, á disposição dos Srs. accionistas, os documentos do
41:20%470
Acções de bancos
que trata o art. 147 do decreto n. 434 de 4 de julho de 1891.
1.252:83{0350
Acções de companhias
Opportunamente será annunciado o dia da assembléa geral ordi1.267:573$000
Dobentures diversos
5.471:997$895 naria.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1894.-21. G. da Silveira, secre2.100:852:$340
Caixas :leposito em bancos
tario.
4 .332: 556017
Saldo em moeda corrente
6 . 433 : 408$387
Bancos

Banco da Republica, l a serie
Dito idem, 2s serie
Dito Constructor
Dito Lavoura e Commercio,
I R serie
Dito Iniciador

1151.530
49t000
1! $000

•

Companhia de Cerveja Guanabara

8 ).121:621$231

Passivo

Capital:
Valor de 103.000 ac.:; , 3 il 200$000
Acoties em caução
garantias diversas

Acham-se no escriptorio desta companhia, á disposição dos Srs.
accionistas, os documentos a se refare o art. 147 do decreto n. 4:34,
de 11 de junho de 1891.
Opportunamente será -sannunciado o dia da assembléa geral ordinaria.
Rio de janeiro, 7 de março de 1894.-Joa7uint Palha de Faria
20.000:000$000 Lacerda, director-gerente.
110:000A00
Imprensa Nacional. Rio de Janeiro -1894.
29.008:637$353

