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ACTOS EO PODER EXECUTIVO
DECRETO

N. 1.078 — DE 23 DE FEVEREIRO
DE 1801.

•
Altera a clausula IV das que baixaram com o
• decreto n. 906 de 18 de outubro de 1890

0 Vice-Presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, attendendo ao que requereu
Companhia Estrada de Ferro e Minas de
E. Jeronymo, concessionaria de garantia de
juros pelo decreto n. 906 de 18 de outubro de
1390, para construcção do prolongamento da
sua estrada de ferro, resolve alterãT a clausula IV das qtio acompanharam o referido
decreto, a qual fina substituida pela que com
este baixa assignala pelo ministro de Estado
dos negocias da industria, viação e obras
publicas, que assim o faça executar.
Rio de Janeira, 23 de fevereiro de 1894,
61 da Republica.
FLORIANO PEIXOTO.

JoZo Felippc Pereira.

CAPITAL FEDER AL

SEXTA-FEIRA 9 DE MARÇO DE 1894

ferro contendo petroleo corado, visto não ter
sido interpoSto o referido recurso nos precisos
Por decreto do 7 do corrente, fui nomeado termos do art. 668 da Consolidação, como deAntonio Fernandes Veiga para o logar de -termina o arti 23 do decreto n. 355 A, (1(125
;de abril de 1890.
4° escripturario do Thesouro Federal.
MI 10
Ministerio da Fazenda

Minis-terio da Gu.crrst
Por decreto do S do corrente, foi transfes
rido para o 16° batalhão de infantaria o major
do 29°. da mesma a.nria Aristides Rodrigues
Vaz e daquelle batalhão para este . o major
Joaquim Manoel Martins Moreira.

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores
Dil,;scr,Jria da j^usti.0,
POLICIA DO DISTRICTO FEDERAL

Por portarias de 7 do corrente :
Foi exonerado, a bem do serviço publico, do
cnausurias A QUE SE REFERE O DECRETO N. 1.678 Cargo de amanuense desta secretaria o cidadão João José Rodrigues Torres ;
DESTA DATA
Foi nomeado amanuense interprete desta
A clausula IV das que baixaram com o decreto n. 906 de 18 de outubro de 1890 fica secretaria o cidadão Eduardo Poyart, approvado em concurso.
substituida, pela seguinte
—Por outras de S. do corrente, foram exoneA garantia de juros far-se-ha effectiva,
livre de qualquer imposto, em semestres rados dos cargos de inspectores da l a e 2'.
vencidos nos dias 30 de junho e 31 de de- circumscripção suburbana 03 cidadãos Luiz
zembro de cada armo o os respectivos paga- Maria de Oliveira Barreto e Luiz Antonio do
mentos dentro do • 3' mez 'depois de findo o Carmo, sendo . nomeados para substituiRis
semestre, durante o tempo que ainda restar os cidadãos Ayres Pinto Reymão e Luiz Cardo prazo de 30 annoa estabelecido na citada neiro de Sá.
clausula IV do alludido decreto.
§ 1 0 Emquanto durar á corstrucção das
MinisteriO da Fazenda
obras, os juros de 6% San10 pagos sobro a
importancia que se verificar haver si 'o emPor portaria de 8 tio corrents. foram conpregada segundo a taballa- do preços appro• cedidos 30 dias de licença, com soldo na forma
varia.
da lei, ao guarda da AU:indaga- do Rio de
As despezas só serão consideradas para os Janeiro José Henrique da Silveira,para tratar
de sua sande onde lhe convier.
effeitos desta disposição até ao maximo
, capital garantido e em caso algum. o Estado
será obrigado a pagar juros sobre quantias
Directoria G3ral das Rendas Pablicas
que não tenham silo despendidas com obras e
material da estrada ou em serviços que, a
Dia 9 de fevereiro de 139.1
juizo tio governo, a esta interessarem directa•-mente.
Expediente do Sr. ministro
Eatas circuiústancias, porém, não eximirão
Ao inspector da Alfan1ega do Rio da Jaa companhia da obrigação que assume do neiro, communieando-que, eai sessão do conconcluir as obras eos fornecimentos relativos selho da fazenda: • = ,
á estrada de que trata o mencionado decreto
De 15 de janeiro ultimo, foi deferida a pen. 906, independentemente de qualquer autição em que Hasenclever & Comp. pediram
gmento de onus para o Estido.
releva,eão da armazenagem . dobrada a que
§ 2.° A acquiSição do material fixo e ro- ficaram obrigados por tbrem excedido 03 oito
dante terá togar nas proporções que o Go- dias permittidos pela Vonsolidnçõo das leis das
verno julgar convenientes, autorisando pre- alfande,gas para a retirada das mercadorias,
viamente as respectivas despezaa para que cujos despachos foram pagos pelas notas
possam ser levadas á conta do capital garan- ns. 706, 20.757 de agosto e 1.556, 1.559 e
tido.
1.531 de setembro do armo passado ; e que
§ 3•° Entregue a estrada ou-parte desta ao essa resolução foi tomada em vista da infortransito publico, 03 juros correspondentes ao mação dessa alrandega que declarou ,Crprorespectivo capital serão pagos em presença vindo a demora de facto alheio á vontade
s;
da balanços e liquidação da receita e despeza dos pe
do custeio da estrada exhibidos pela companhia
De 23 de dezembro ultimo, foi indeferida a
e devidamente examinados pelos agentes do petição em que F. Lebre & Comp. recorreram
•
Governo.
da decisão dessa alliindega, que as obrigou ao
Rio de Janeiro, 23 do fevereiro de 1891. — pagamento de direitos de importação no valor
de 2:184200 pelos cylindros ou barris de
Jolo Felippc ,Pereira.

Ao IMiniaterio da Justiça.—Tendo o adminiStrador da Mesa de Rendas de Macithé communicado,por telegramma de 2 do Corrente, que,
na viagem do porto desta capital para o de
Imbetiba„ morreram a bordo do navio Select('
dons marinheiros de casos suspeitos de febre
amarella, por telegramma expedi-lhe ordem
para intimar o referido navio, sob as penas
da lei, a seguir para a ilha Grande, caso se
destine elle a algum porto da Republica,o que
vos communico para vosso conhecimento e
fins convenientes.
—Ao inspector da Alfaia :lega do Rio de Janeiro,communicando que, em sessão do conselho da fazenda de 15 de Janeiro proximo passado, deixou-se de tamar conhecimento do
recurso interposto por João Braga & Comp.,
da decisão dessa alfandega, que lhes impez a
multam], impor tancia de 409:3800,pelo aceresCirno de tesouras e canivetes, verificado
'na caixa n. 1.073 da marca JB&C, que submetteram a despacho pela nota n. 18.581, de
agosto ultimo ; visto estar a decisão recua
vida na alçada da alfandega, e ter sido dadde accordo com a lei.
Dia 12
Ao Mi nistario da Justiça e Negocias Ta teriares—Tendo-me com mun icad o por te leg sauim a,
de 8 do corrente; quer o administrador da
Mesa de Rendas de Macalié, quer a casa Blanchard & Comp., que supponlio ser consignatária, do navio Solveig, a cujo bordo deram-se
casos suspeitos de febre amarella, que o navio não podia Seguir para a Ilha Grande por
falta de tripolaçao, accrescentando estes que
já haviam tido oito dias de observação, e pedindo autorisação para ser desinfectado o
mesmo navio; visto estar munido de apparelhos necessarioa, cumpre-me dar-vos conhecimento dessas oecurrencias, a que já meroferiem 10 do corrent), afim de que possam
ser expedidas as providencias que julgardes
acertadas.
— Ao inspector da Alfandega de Santos,
cammunicando que, em sessão do cOnsellio da
fazenda de 8 de janeiro ultimo, foi resolvida
a restituição da quantia de 2: q,99.3784, que M.
Lopes da Silva, agente do governo do estado
de S. Paulo, pediu por intermedio do secretario dos negocios da agricultura, commercip
e obras publicas do mesmo estado, em officio
n. 10 de 16 de novembro do anno pa.ssado, e
proveniente dos direitos de expediente que
lhes foram exigidos nessa alfandega pela importação de varios objectas vindos da Europa
por conta do governo estadual, destinados ás
obras de canalisação de agua e serviços de esgotos tia capital, por não ter sido assignado o
-termo de responsabilidade exigido na ordem
de 4 de novembro de 1892,'o por não se haver
declarad o na de 10 de 20 de março do 1893,
que a isenção comprehendia os direitos de expe,diente ; porquanto, ainda que não fosso
regular a recusa da caução nas circumstaneiaa
em que foi exigida, deve-se CODSideral.—a supprida pela prova do destino e.03 objectos des-‘pachados e, conforme o art. 4 1 das Preliminares da tarifa,' as isenções comprehendidas
no §24 do art. 2° das mesmas são acampanhadas
. da, concessão tios_ direitos de expediente.

R-aucaiazentos despachado;
Sena lor Joa-atim Fclicio das Sa ato l, pedindo isenção da direitos para os machinismos comstantas da factura anaexa ao requerimento e destinados á fundação do uma
fabrica de tecidos em Minas Geraes.—Sellada
a factura, só poderão ser despachados livres
de direitos os abjectos isentos pela tarifa.
João Torquata Martins Ribeiro, pedindo
que se lha mande pagar a quantia de 1:942$,
importancia do obras e reparos em um propeio nacional da fazenda de Santa Cruz. —
Ao Tribunal de Contas.
Guardas da Alfandega do Rio do Janeiro,
residentes em Nitheroy, pedindo que se lhes
mande abonar os seus vencimentos do mez
de janeiro ultimo, correspondentes ao tempo
marca 'o por edital intimando-os á comparecerem ao serviço.—Deferido.
.1•••••••nn•nn•••

RECEBEDORIA.

Repx,erimentos despachados
Dia 8 d, mar.p ch

Castro 8_& Valentim. —Mantenho o meu despacho de 3 do corrente mez.
Manoel. Monteiro e outro .—Transfira-se.
Banco do Commercio. —Idem .
Costa Mendes & Lima. -Ident
José Pereira da Silva.— Dê-se.
Piedade & /ratão.Idem.
José Martins Pereira —Idem.
Carlota do Nascimento Lassa .—Idem .
Antonio Dias Ferreira.— Como se informa.
João Anton!o de Araujo. —Averbe-se.
Francisco Ferraira Castro .—Restitua-se a
quantia •de 22$440.
Companhia Docas da Santo.—Pague nesta
repartição o imposto devido.
Theodorico de Souza & Comp.—Transfira-se.
Joaquim 11.o1 rig Lies de Oli veira . —Idem
Joaquim Pimenta .—Averbe-se.
Manoel Francisco dos Santos. —Satisfaça a
exigencia.
Candido Pimenta'. —Prove o que chega
MinisterIct da Marinha
E.cpe.Vente de 23 d.; fecc,• ,:iro de 1891

Ao Arsenal de Marinha do estado da Bahia,
declarando -que ficam approvadas as preta.
retraias ida, 'as pelo conselho econornico do
mesma arsenal, po en lo ser la v rad os 09 -respectivos contractos com os negociantes preferidos para o fornoci watt, ) da diversos artigos;
olwrvando-'-'e, porám, as correcções constantes dos papais qué se lhe remettem e que
deverão ser opportunamenta devolvidos.—
Communleau-se á Conta d oda .
— Ao governador do estado de Pernambuco,
declarando que actualmente não pade ser
liquid ada a caderneta de peculia do ex-marinheiro nacional João Caudiata, como poliu no
reauerimanta que acompanhou o officio do
mesmo governador n. I, de 2(3 de janeiro ultimo, porque estando dersitada aaluella caderneta DO corpo de marinheiro- paciareas a
não sendo possivel obt .1-a, visto achar-se
avalie corpo revoltado, sa em oc.casião oportuna será tomada em consideração a preterição do requerente.
Ao Ministerio da G uecra,solicitando cora
nfarme si ás praças da maxinaa que se
tcham doentes na enfermaria do Copacabana
)adem, mediante inlemnisaaão,ser fornecidos
ado mesmo ministerio os medicamentos pieasas para seu tratamento.
Ministerio da Fazenda, rogando praia-lendas para que a alfandega do estado de
jernambnco saja habilitada com o credito de
go03557, por conta do credito extraordilatia do exercido de 1893, para attealer
iiversas despezas que devem correr pelas
rerbas—Hospita,es e—Muniç(3es de bocca.—
jommunicou-se á alfandega do estado de Perimbue° e á Contadoria.
—Ao chefe do estadomaior general da retalia, declarando que Ifica approvado o con-
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tracto celebrado no Rio Grande do Sul com
o industrial Joaquim José Dias para a conclusão das obras da canhoneira Camocim.—
Cominunieou-se á Contadoria.
— AO contador da marinha, transmittindo
a minuta do contracto, que fica approvado, a
celebrar-se com os negociantes Costa Ferreira
& Comp., para o fornecimento de 150 ancoras
de forma especial, destinadas ao balisamento
da costa.
—Ao inspector do Arsenal de Marinha da
Capital Federal
Declarando que, conforme propoz em officio
a. 107, é nomeado, nesta data, o canitão-tenento Silvino José de Carvalho Rocha para
exercer o cargo de ajudante dessa inspecção.
— Communicou-se ao Quartel General
Autorisando-o a ceder á Capitania do Porto
desta Capital urna das baias existentes no
Almoxarifado e que se destinam ao porto de
Pernambuoo e tambein a chamar concurrencia para construcaão de outra baia, afim de
supprir áquella, visto não haver igual no
mercado
Approvando o seu acto mandando apresentar ao coronel chefe de policia o operado
Manoel Furtado da Costa, que Ulra preso cai
flagrante, conduzindo diversas peças de metal
pertencentes á officina de caldeireiros de
cobre;
Communicando que nesta data concede-se
ao engenheiro naval de l a classe capitão de
mar e guerra Victor andada Barreto tres
friezas de licença, na farina da lei, para tratar
de sua sau 'e.—Iguaes communicações foram
feitas ao chefe do corpo de engenheiros navaes e á contadoria.
— Ao capitão do porto do e.sdado do Maranhão :
Approvando o seu acto mandando abonar
a um dos patrões dos escaldes, que está exercendo o logar de patrão-m(5r, a gratificação
deste cargo
Approvando a nomeação que fez de José
João \negas G011103 para exercer o cargo de
encarregado de diligencias dessa capitania.
Re:lucra:mentos de.;pacli.,.zdos

Frederico Vierlinar & Comp.—Mantenho o
despacho de 11 da anela.°
j
ultimo, quanto á
entrega do fogão ; autoriso a restituição dos
pedidos entregues em confiança.

Ministerio da Industria, 'Viação e
Obras Publicas
Ministerio da In lustria, Viação e Obras Publicas—Directoria Geral de Viação— 2-c secção —N. 43—Rio de Janeiro, 7 de março de
1894.
Para vosso conhecimento e fins convenientes, declaro-vos que, de accordo com o parecer
constante do vosso officio n. 590, de 12 de
agosto do armo passado, fica mantida a multa
de 1:030$, imposta á Companhia Estrada de
Ferro Leopol l ina por haver alterado o quadro
do pessoal da Estrada de Ferro de Carangola
e augmentado os vencimentos sem autorisação deste mio Kari o .
Sauda e fraternidade.— .1;:x7o o Felippe Pereira.—Ao Sr. inspector geral de estradas de
ferro.

pontos de Minas Geraes, celebrado com o cidadão Josa Francisco Naves, e outrosim ter
sido indeferido o requerimento em que esse
contractante pediu rescisão do dito contracto;
Ter sido approva.da a prorog,ação do contracto firmado com o cidadão Abel José da
Silva para arrendamento da casa em que
funcciona a administração dos correios do
Para, mas tão semente durante o corrente
exercício;
Communicou-se ter sido elevado a 19:720$
o credito distribuido á administração dos
correios do Pará para occorrer ás despezas do
capitulo—material, da verba — Correios—no
exercido de 1893.
— Ao inspector geral das terras o coloniseção communicou-se te a sido approvado o
acto pelo qual o presidente do estado do Rio
Grande do Sul concedeu 10 dias de licença,
sem vencimentos,
vencimentos ao engenheiro José Meuda inspectotaury de Aguiar
ria naquelle estado.
-leirectoria Geral do Viaeaa
Expeliente de 7 de março de 1894

Reinetteu-ao ao chefe da commissáo de
compras na Europa a acta da tomada de contas
do ramal do Timbá, balanço da receita o despeza e mais documentos, tudo relativo ao I"
semestre de 1893.
— Autorisou-se ao insp:ctor geral de esteadas de ferra a apresentar convenientemente
desenvolvidos e em caracter de pa5jecto os
pontos essenciaes a modificar e a estabelecer nas
instrucções de 17 de dezembro de 1892, para
maior regularidade do serviço de apuração
das contas das companhias de estradas
ferro com garantia de juros.
Dal 8
Recommendou-se á directoria da Estrada
de Ferro Central do Brazil que providencie
afim de serem remettidos ao ministerio dos negocias da fazenda, que assim o solicita, os pedidos em virtude dos quaes foram concedidos
os transportes e expedidos os telegrammas
pela mesma estrada, durante o 23 semestre de
1893, em proveito daquelle ministério, de modo a polar o Thesouro proceder á conferencia
da respectiva conta, na importancia de
7:241$40, que acompanhou o officio da indicada directoria, de 19 de outubro de 1893,
—Communicou-se á directoria da Estrada
de Ferro da Bahia ter este ministerio resolvido aceitar o representante apresentado por
D. Mathilde Macedo de Aguiar, como suecossoro, de seu finado marido, engenheiro Alfredo „eugusto Borges, nos contractos das
obras dos ramaes do Jacá e feira. de SantaAnua, engenheiro Luiz Faria Lemos.
—Declarou-se á directoria da Estrada de
Ferro de Baturité que, por despacho de 5 do
corrente, este ministerio resolveu indeferir o
requerimento de João Franklin Tavora e
José Nogueira de Atnorim Garcia, sobre que
informou a mesma directoria, por officio de
16 de dezembro proximo passado, visto como
as obras que • se propuzeram construir
aquelles cidadãos, bem corno quaesquer outras de igual natureza, só podem ser legalmente contractalas mede-ante concurrencia,
em hasta publica.
DireeterLn, Geral das Ø1.

rai.)11,se

Ecp3diente de 8 de março de 1891
Eepedie p ee de 8 de março de 1894

Ao Ministerio da Fazenda, em solução ao,
seu aviso n. 22, de 12 de fevereiro ultimo,
transmittiu-se o balanço definitivo da Directoria Geral dos Correios relativo ao exercício
de 1891.
— Ao director geral dos correios:
Declar011-S3:
De accordo com seu parecer, ter sido ap provado, para o corrente anno, o contracto
para o serviço de conducção de malas entre
Ouro Preto e Ita,bira de Alado Dentro e outros

A' Inspecção Geral de Obras Publicas
Para c)nceder a penna de agua requerida
por Frederico Julio da Silva Tranqueira para
abastecimento da casa que está construindo
na estrada da Pavuna
Para mandar construir, de accordo com o
que propia, o ponto de parada e a bica de
agua para servidão publica, na fazenda denominada Heliopolis, como requereram Braga,
Araujo & Comp ; Para conceder uma penna de agua a Joaquim de Barros Peixoto, residente na estação
do Brejo, da Estrada de Forro do Rio do Ouro.

•
Sexta-feira
--- Ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, communica,ndo, em resposta, que,
segundo informa a Inspecção Geral de Obras
Publicas, o Hospital de S. Sebastião acha- se
perfeitamente abastecido de agua.
Requerimentos despachados.
Dia 8 do março de 1391

MARIO OPPICIAL
José das Chagas Machado, Guimarães &Avila,
IIonorio José de Castro, Ignacio Gonçalves de
Souza, Isidoro Francisco Firmo da Cruz, João
Antunes Alves, João Moreira da Silva, João
Alvos Carneiro, :João Antonio da Silveira,
Joseph Alkain, Joaquim Marinho, José Marques Loureiro Junior, Manoel Genaro Lombo,
Manoel Felippe da Gama, Moysés Cardoso de
Paiva & Comp., Manoel Antonio Alves Melchior,Miguel Silva & Comp.,Oliveira & Comp.,
Peixoto & Irmão e Sergio Pereira de Menezes
Pamplona.—Deferidos.
João Carvallo da Silva, Trames & Comp., e
Silveira & Baptista.—Deferidos, pagarCo . a
multa. Francisco Machado Tosta, Henrique José
Franco, José Machado Tosta, Pereira Lopes
& Tosta e Vicente Miguel.—Deferidos, pagando a licença do 1893 é Multa. • Agosti e lio Pereira Nina, Estavas & Guimarã.ea e José Maria do Oliveira Goulart.—Deferidos, pagando a multa dO edital de 13 de
dezembro de 1844.
Antonio Pereira Júnior.— Deferido, provando o pagamento da licença de 1893.
Antonio da Rocha Tristão.—Delerido, provando o pagamento da licença de 1892.
João da Silva Bittenco”rt.—Deferido, provando o pagamento da malta.
Manoel M. Lopes.—Deferido nos termos
..
do despacho anterior.
Ferraz Sobrinho & Comp.—Não ha ificonveMentes. Recorra ao Sr. director da Estrada
de Ferro Central.
Gouvéa. & Mello.Deferido , não. podendo
vender bebidas alcoolicas.
• José Maria Medefás.—E' julgado habitavel
o predio.
Bernardino José Pereira &
rido.

Agrlinensor Antonio Lopos de Azevedo, exfisdal do contracto de mucleoa Coloniaes
estado de Santa Caaharina celebrado coin
João Eli% pedindo pagamento de vencimentos
relativos ao anuo de 1892.— Indeferido; porquanto, nos termos das instruções de 15 de
janeiro de 1891 e portaria de nomeação, o
pagamento reclamado ficou dependente da
realisação do deposito por parte do respectivo
concessionanio, condiçao essa flua deixou de
ser observada no caso Vertente.
João Candido Ferreira da Costa, des'stindo
da proposta que apresentou ^para construção das obras de arté no prolongamento da
Estrada de Ferro Central do Bra,zil a partir
dos 12 primeiros lçilometros além do Santa
•Luzia, e dos dona trechos de 30 kilometros
cada um, além de Cordeiros a Sete Lagoas, e
pedindo que lhe seja restituida a caução de
5:003$ que depositou no thesouro, antes da
a ,presonta4 o do sua proposta.—Indeferido,
vista da clausula X do edital do 5 de abril
de 1893. .
João José Dias Moreira Junior, conferenta
da Estrada, de Ferro Central do Brazil, pedindo que se considere concedida com vencimentos a licença, para tratar de sua sande,
que ultimamente obteve. —Indeferido..
Joaquim de Barros Peixoto, pedindo penna
de agua.—Deferido.Braga, Araujo • & Comp., pedindo a construcç.ão de um ponto de parada, e uma bica
de agua para servidão publica, na fazenda
denominada Heliopolis. Entendata-se com
a inspecção geral das obras publicas a semeALFANDEGA DO2RIO DEEJANgIRO
lhante respeito.
Frederico Julio da Silva Tranqueira, pe- Rendimento do dia l a 7 do
dindo penna de agua para a casa que - está
1.188:004052
março de 1891
construindo na estrada da Pavuna .—DefeIclem do dia 8 (até ás 3 hs.)
171:5561975
rido. .
-1.359:560$027
DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
gm igual pariodo de 1893... 2.520:289023
Por portarias de 8 dó corrente
• RECEBEDORIA
Foi nomeado praticante interino -do correio
Readitreii10
do
dia ,1 a 7 de
desta capital o supplente Franklin de Almarço de 1894.............
187.546t611
meida Marra;
idem
do
da
8.
..
.
25:204764
Foi prorogada por 30 dias a licença, sem
vencimentos, concedida . ao auxiliar do the212 810375
soureiro desta directoria Rodolpho Neiva;
gra igual perlado de 1;". 93 .
192:627445
Foi reintegrado como carteiro de 2 a classe
do correio desta capital o ex-carteiro João MESA 'DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NA CAPITAL FEDERAL
Leopoldino de Oliveira ;
Foi nomeado praticante interino do correio Rendimento do dia 1 a 8 de
de S. Paulo o supplente Francisco do Mattos
março de 1894
300:403l.026
Pi mental ; •
'dom do dia 8.
90:5274:408
Foi declarada sem effeito a nomeação de
Simão Alves dós Passos para agente do correio de Paty do Alferes e reintegrada D. Emiliana do Oliva: na Bareello.
•
,

RENDAS PUBLICAS

NOTICIA.RIO

Dia S do março dé 1354

Tolograin a — O Sr. ministro da
fazenda recebeu dos Srs. N. M. Rothschild &
Sons o segninte:
Londres, 8 de março ás 2 lis. 40 p.
Taxa do Banco da Inglaterra..-.
Cheques s/ Pariz
^
25.19..
Desconto no mercado ..... , .. ... 1 3/8a/..
Apolices externas de 1879
5994.:
Ditas idem de 1888 .
Ditas idem de 1889 ,
53 1/2'/..

Alfredo Antonio Dias, Antonio José Braz,
Antonio Gonçalves Ribeiro Junior, A. F.
Corrêa & Comp., Antonio Silveira da Rosa,
Antonio- José da- Silva, Bernardo Rodrigues
Ferreira, Benito flanco, Custodio Moreira
Mala, Costa & Maia, Caradar & Comp.,
Costa & Oliveira, Caetano Uno, Francisco

lnatadoCro de Santa Ça s ia —
Concorreram hontem á matança os seguintes
marchantes, que abateram: - • . , Elilario Garcia & Comp. - ... :-....,• 50 raies
»
Heracio José de Lemos
20
Pimenta Lemos & Conip ... 131
»
»
• 91
Manoel Cruz

INTER liCIA
Secretaria Geral da M'refeitura
2 1 SECÇÃO
Rqueri m ea t os despachados

• março

(1804) V21)

•
2
Manoel Cardoso Machado...—. .
Custolio Barros Silva. ......
Antonio Matheus Garcia
' 11
Carlos Pimenta & Comp
Francisco Cardoso Machado-- 11
323 rezes
Total da matança
Abateram-se mais:
Antonio Pereira dos Santos. 31 carneiros
porco.
1
Custodio Barros Silva ......
53.846 kilcs
Peso total verificado ......
O preço da carne de VáCea, em S. Diogo,
será de 800 réis o kilo; da de carneiro 1$300 •
e ó da de porco, 1$35-0.
apreço noa-açougues, de accondo Gora o
termo de obrigaçao tomada pelos retalhistas
com a adMinistração .municipal, será do 900
Mis o kik).
Obitúario—Fárain sepultadas no dia
6 do corrente as séguinte.s peasoas, fallecidas de:
Accesso pernicioso— os portuguezes Antonio
dos Santos, 13 anima residente e .fallecid o á .
rua de S. Joaquim n. 70; Camilla Rosa do
Oliveira, 36 annos, solteira, residente e fiillacida á rua do Coronel Figueira de Mello n. 98;
Manoel Baptista dó Carvalho, 20 annos solteiro, residente o Machio na praça da Acabamação n. 111; os hespanhoes Antonio, filho
de José Landhés, 10 manos, fallecido a•-rua
Fresca n. 1; _e 'alaria Clementina Fraga Garcia,
38 annos, casada, residente o fallecida ti rua
do Aqueducto n. 48; o fluminenae Osavaldo,
filho de João Washington, 10 annos, residente e tal/acido á rua do Haddock-Lobo n. 6P;
a brazileira Barbosa Maria da, Conceição, 25.
annos solteira, residenta e fiillecida rua.
Pinto 'de Figueiredo n. 10; o 'italiano Pedro
Farbe, 13 annos, residente e fenecido á ladeira do Barroso n . 105. Total,
Angor' pectoris — o portuguez Manoel
Theodoro Xavier, 66 anuas, casado, residente
è fallecido á rua de Paula Mattos n. 43.
Apoplexia doa receinnascialos— LuCio, filho
de Laura de Andrade Dutra, 10 horas, residente e fallecido á estação do Rocha.
Athrepsia,— a fluminense Irene, filha de Francisco José Silva Guimarães, 13 dias, residente e fallecido á rua dó Senado n. 206;
um recemnascido, filho de Anna do Jesus Ribeiro, 4 dias,. fallecido na Santa Casa.
Ankylostomiase intestinal—o italiano An. tonio Sancione, 13 anuas, solteiro,fallecido
:Santa Casa.
Beriberi—o brazileiro Gabriel Mala, 40 amarios, solteiro, falbácidci na Santa Casa.
• Catarrho aUffocante—a fluminense Alzira,
filha do João José de Souza Junior, 10 meses,
residente e falleaido á rua do Senador Na•
bule° n.
Convulsões-o fluminense Joo., filho do
Cândido José Cardoso, 32 .meaes,:résidante e
fallecido á rua de S. Jaula-tini n. 44. •
Cancro no eatomago—o inglez John George,
68 annos, casado, residente G •fallecido á rua
de S. Clemente n. 211.
Congestão pulmonar—o brazileiro João Ferreira Pinto, 05 annoS, residente e faileeido na
Ordem cia Penitencia'.
Demanda, paralatica—o portuguez Manoel
de Mattos Faria Barbosa, 42 armes, fallecido •
á rua do Maindo Novo n. 1.
Dilatação da aorta—o brazileiro Henrique
de Souza Gomes, 60 anuas, solteiro, residente
e fallechlo á rua de Pedro Amorico n. 27.
Entaro-colite—o alagoano Antonio, filho
dó Antonio Victor Franciseci Soarea, 3 amuos,
residente e fhllecido á pi, aça da Republica
ii. 80;a fluminense Dmary, filha de João Baptista Ilegozi, 2 inezes, residente e fallecida á
rua do Major Avila n. 15. Total, 2.
Enterite—o fluminense Alfredo, filho de
Antonio de Moraes, 7 mezeá residente e falleeido á rua das Larangeiràs;
Etiverietiamento — a fluminense Rosalina,
filha de Marcolina Maria da Coaceição, 20
mezeS, residente e fal1eCida á rua da •AasumNão n. 18. • •• .
Fraqueza congenita—a fliinlinenSe Maria,
filha de Feliciano- Dyonisio dê Artas, 13 horas; falleéido á traveSSa, d6 Mosqueiro n; 5
o fluminense João Antonio de Araujo, 7 horas, residente • e falleeido á rua do Rezende
•
n. 69, Total, 2.'
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Ferimento por arma de fogo—o alemão
Max Mendelson, 44 annos, casado, residente e
falecido á rua do Bispo n. 3; a portugueza
Victoria Maria Gouvaa, 36 mines, casada,
falecida na Santa Casa. Total, 2.
Febre algida—o italiano Jose Climento, 18
annos solteiro, residente e fallecido á rua Dr.
Nabnco de Freitas n. 91.
Febre biliosa—o portuguez Joaquim Valente
da Fonseca, 23 annos, solteiro, residente e fale
tecido na Beneficencia Portugueza ; o italiano
Vicente Marcovellio, 3(3 annos, casado, residente e fallecido á rua da America n.2; o hespanhol Alanderz, 33 annos, casado, residente
o falecido á rua Frei Caneca. n. 240. Total, 3.
Febre perniciosa— as fluminenses Olinda,,
filha do Francisco Manzi, residente e falecida
á rua de Santa Luzia n. 36 ; Laura, filha de
Benjamin Candido da Cesta, 3 annos, residente e falecida à rua de S, Clemente n. 99
e o hespanhol Constante Pereira Souto, 15
unos, residente e falecido á rua da Conceição n. 103; o portuguez Antonio, filho de
Francisco Carmino, 7 armes, residente e fallecido á rua do General Pedra n.46. Total, 4.
Febre paludosa—o fluminense Alvaro, filho
deliermenegildo Barbosa, 15 rnezes, residente
e falecido é rua Fernandes Guimarães n. 37.
Febre palustre—o italiano Pedro Manso,
27 armes, casado, residente e falecido á rua
do Visconde de ltauna n. 2.
Febre typhoide—os portuguezes José Joaquim Pinheiro, 22 annos, solteiro, residente
e fallecido á rua de S. Pedro n. 233 ; José
Marques de Oliveira, 15 annos, solteiro, fallecido no hospital da Gamboa ; a hespanhola
Philomena, Esauerda, 28 annos, casado, residente e falecida á rua dos Invalides n. 45.
Total, 3.
Febre amarela— o norte americano E.
Elmnson, residente e fallecido a bordo do brigue Robert Dixen; o inglez Frank Arthur,
24 annos, solteiro,residente e fallecido a bordo
da barca Arethttse ; o suisso Eduardo Baups,
54 armes, solteiro, fallecido á rua de D. Linza
n. 31 ; o francez Maurice Olor, 23 annos,
solteiro, residente e falecido á rua de Santo
Antonio n. 17; o belga Raymndo Leconte, 24
annos, solteiro, residente e fallecido á rua da
Ajud a n. 179; os arabes Elias &tramo, 18 atines, solteiro, residente e falecido á rua da
Alfandega n. 247 e Miguel Pedro, 24 annos,
solteiro, residente o falecido á rua do Senhor
dos Passos n. 188 ; a turca Maria Antonio,.
40 armes, viuva, residente o fallecida á rua
do Senhor dos Passos n 157; o paulista Gatavio, filho de João Coque, 4 annos, residente e
fillecido á rua do 'Itiachuelo n. 81; o riograndense do sul Eloy .Sergio da Silva Mala,
59 annos, casado, residente e fallecido á rua
do Visconde de Santa Cruz n. 24 ; os fluminenses Mauricio, filho de Isabel Maria da
Conceição, 10 ermos, residente e falecido á
rua Haddoclç Lobo n. 13; Avelino, 3 anros,
residente e falecido á rua dos Cajueiros n.
68 ; José, filho do José Ribeiro Bastos, '7 annos, residente e fallecido á ti avessa 00 Torres
n. 9 ; Carlos, filho de Adelino Antonio José
da Silva, 3 anuas, residente e fallecido á rua
dos Arcos n. 16 ; Leonor, filha de José Manoel Fernandes, 3 annos, residente e falecida
à rua Eleoni de Almeida n. 5 ; Renato, filho
de Francisco Pinto Duarte, 2 112 atines, residente e falecido á rua Barão do Bom Retiro
n. 10 Edmundo, filho de José Julio Guerra,
2 mezes e 20 dias, residente e falecido á
rua do Rezende n. 109 ; os italianos Santo
Bucciarelli, 47 autos, casado, residente e fallecido á rua da Relação n. 6 A ; Vicente Merolo, 33 atines, casado, residente e fallecido á
rua do Hospicio n. 308 ; Marrone Nicodemo,
29 annos,casado,residente e falecido á rua de
S. Leopoldo n.81; Giovanni Mantuano, 26 annos,casado,residente e falecido á rua Visconde
de Sapucahy n. 58; os alemães Doris Mendelsohn, 26 annos, viuva, residente e fallecido á
rua cio Bispo n. 3; Elsa, filha de Max Mendelsohn, 3 annos, residente e falecida á rua
do Bispo n. 3; os inglezes Arthur Henrion, 21
amos, solteiro, residente o falecido á bordo
do navio inglez Croto of índia; Edward Wingato, 19 annos, solteiro, fallecido á rua Fresca
a. 1; o capitão Dick, 30 armes, solteiro, resi-
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dente á bordo do navio inglez 13) .ambletyen e
fallecido á rua Fresca il. I ; os hespanhoes Sebastião Rodrigues Costa, 33 annos, casado,
falecido a travessa do conselheiro Leonardo
n. II; Bento Pião Gonzalez, 2) annos, solteiro,
residente e falecido árua dos Invadidos n.110,
loja; José Ogeia Rodrigues, annos, casado,
residente e falecido á rua do Castelo n. 13;
José Ceres Carvalido, 19 atines, solteiro, residente o falecido á rua do Imperatriz ti. 87;
João Garcia Ortiz, 46 annos, casado, residente
e falleci a o á rua do Alcantara n. 47; Domingos Rodrigues y Rodrigues, 28 annos, casado,
residente e falecido á, rua Theophilo Ottoni
n. 2; os portuguezes Antonio Joaquim Vaz,
17 atines, residente o fallecido á rua Visconde
do Inhaúma n. 17; Joaquim Pinto de Faria,
16 atines, solteiro, residente e fallecido á Praça da Republica n. 16; Luiz Pereira Cardoso,
14 armeis, residente e fallecido á rua Senador
Euzebio n. 40; Emilia do Jesus, a. 7annos, casada, residente e falecida á rua de S. Leopoldo n. 75; Luiz Antonio Velloso, 16 annos, faltecido no hospital da Sande; José Pereira Siqueira; 48 anises, casado, residente e fallecido
á rua da Alfandega is. 305; Joaquim José ao,
Costa, 33 atines, solteiro, residente e fallecido
á travessa das Partilhas n. 64; Emygdio
dos Santos, 29 annos, solteiro, residente
ia rua da Saude n. 29 o falecido no hospital do Carmo; Antonio Gomes, 25 annos,
casado, residente á rua de S. Pedro n. 154
e fallecido no hospital da Penitencia; Manoel Maria Pereira da Silva, 22 annos, sol-

teiro, falecido á rua Barão de S. Feliz n. 51;
José Pereira Gil de Mattos, 35 annos, residente e falecido á praça da Republica ri. 5;
Albina, filha de José de Jesus, 8 andas, residente e falecida á ladeira Alice; Maria da
Conceição Mello, 27 annos, solteira, residente
o fallecida á rua de S. Pedro n. 17; Nicolao
Gonçalves Souto, 22 annos, solteiro, residente
á rua Sete de Setembro n. 58 e fallecido no
hospital da Beneficencia; Julio Augusto Ferreira da Silva, 18 annoa, solteiro, residente á
rua da Uruguayana n. 110 e fallecido na
Beneficencia; Antonio José, 24 armes, solteiro, residente e fillecido á rua do Lavradio
is. 180; Maria Joaquina de Moraes, 43 amos,
emala, residente e fallecida à rua Estreita
de S. Joaquim n. 35; Rosa Rodrigues Principe, 22 anno s, casada, residente e falecida
á rua da Alfandega ri. 134; Maria de Jesus
Ribeiro, 37 annos, casada, residente e fallecida á rua do Riachuelo n. 110; Adelino Gonçalves, 19 annos, solteiro, residente o falecido á rua Frei Caneca n. 128; Antonio dos
Reis, 13 annos, residente e fallecido á rua do
Pinheiro n. 27; José Marques, 32 annos, casado, residente e falecido á rua da Carioca
n. 98: José Gonçalves da Fonte, 18 atines,
residente á rua do Senader Pompeu n. 41;
Manoel da Silva, 14 annos, residente o falteeido á rua do S. Pedro ti. 161; Manoel de
Oliveira Costa, 22 annos, solteiro, residente e
falecido á rua Páo Ferro n. 51. Total, 1(2.
Gastro-enteite—o brazileiro Vicente, filho
de Maria Pacheco, 2 mezes, residente e falecido á travessa Soares da Costa ri. 1; a fluminense Adelaide,fillia de João Francisco Vii ira,
8 mens.
Hemorrhagia cerebral—o riograndense
norte João Antonio Pereira,43 annos,solteiro,
falecido no hospital da Sauile.
Inviabilidade—Manoel, filho de Antonio Joaquim da Silva Carneiro, 7 mezes, residente e
falecido á rua do Cattete n. 92.
Kysto no ovario — a fluminense Belinira
Maria de Jesus Carneiro, 53 annos, casada,
residente o falecida á rua do Haddok Lobo
n. 104.
Lesão organica do coração—a portugueza,
Francisca, da Conceição Braz, 52 annos,viuva,
residente e falecida á rua do Proposito n. 17;
Maria Jesuina da Conceição, 67 annos, residente e fallecida á rua do Visconde de Ramaraty n. 4; o suisso Frederico Tribolet, 67 annos, casado, residente e falecido á, rua do
Barão de Itapagipe n. 1; a portugueza Ignacia Luiza, da Conceição, 73 annos, viuva, residente e fallecida á rua do Cunha Barbosa
n. 51. Total, 4.
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Meningite—a fluminense Maria, filha de
José Luiz Pereira, 15 mezes, residente e falecicia, á rua do Areal n.35; a hespanhola I,aura,
filha ao laidro &inches, 5 anus, residen.e
e falleciaa á rua da Real Grandesa n. 128; o
fluminense João, filho de José Joaquim da
Cunha, O atinas, residente e falecido á rua de
D. Rosa n. 22; a fluminense Olinda, filha de
Luiz José Pinto, 1 atino, residente e falecida
á rua da Gambaa n. 173; a portugueza Lucinda, filha d.e Manoel Gonçalves, 3 annos,
residente e falecida á rua de D. Castorina
n, 22.
Marasmo—o fluminense Carlos Francisco
Freire, 65 annos, viuvo, falecido na ;Santa
Casa.
Pneumonia—a portugueza Plillomena da
Conceição, 17 annos, residente e falecida á
rua Malvino Reis n. 147 ; Alipio, filho do
alarcellino Pereira Baste, 32 dias, residente
e falleciao á rua do Mattoso n. 168 ; a ingleza, Angela Goryanech, 34 annos, solteira,
residente e falecida á rua de S. Joaquim
n. 20; o brazileiro Polydoro Francisco de
Oliveira, 27 annos, solteiro, fallecido na Santa,
Casa. Total, 4.
Syncope cardiaca—o africino Quirino da
Hora, 107 atines, solteira, residente e falecido
na Casa de Detenção.
Tuberculos pulmonares—a fluminense Atina
Paulina da Silva, 23 atines, casada, residente e
falecida á rua de Sant'Anna n. 87; o brazileiro Antonio da Silva Ferreira, 20 annos,
casado, residente e falecido á rua do Genenal
Polidora is. 26 ; a fluminense Rosa Maria da
Conceição, 26 a,nnos, solteira, residente e faltecida á rua de D. Castorina, sem numero ;
os portuguezes Antonio da Malta, 39 annos,
casado, falecido na Santa Casa;Eduardo Henrique Pimentel, 50 annos, solteiro, residente e
falecido á rua ilo Monte n. 12; José Francisco
de Carvalho Vieira, 49 annos, casado, residente e falleeido á rua da Babilonia, n. 1; a
cearense Guilhermina, 26 amam, solteira; residente e falecida á rua do Itiachuelo is. 192;
a fluminense Maria, filha de Secundino João
Soares Oliveira, 2 anuas, residente e falleciaa
é rua Guedes n. 10.
Fetos— um, filho de Thereza Maria de Jesus,
residente á ruaila Quinta da Boa-Vista; outro
filho de Antonio Martins da Silva, residente
á rua Frei Caneca n. 317; outro filho do Antonio Barcelos Borges, residente á rua do
Visconde de Maranguape n. 43; outro filho de
Alfredo da Silva Pinto, residente á rua Estrela n. 4; outro filho de Luiz Itayinundo,
residente á rua do Alcantara n. 23; outro
filho de Miguel Pereira, residente á rua do
S. Clemente ti. g5; outro filho de Ernesto
Flores, residente á rua Deus de Dezembro
n, 2. Tota1,7.
No numera dos 178 sepultados 64 indigedte,s. cujos inteiros foram gratuitos.

EDITAES E AVISOS
Aleandega do Mio do Janeiro
Edita/ de praça n. 5
Pela Inspectoria da Alfandes,ra, do Rio de
Janeiro se faz publico que no trapiche Dias
da Cruz, no dia 15 da marça, ao meio dia,
se hão de arrematar, livres de direitos, as
mercadorias seguintes
Lote n. 1

Marca FWC: 80 fardos de papelão, pesaarlo
liquido 19.600kilos, papelão não especificado,
vindos de Antuerpia, no vapor alemão Leif,
Erigtsson, entrado em 8 de maio de 1893.
Lote n. 2

Marca W: 50 fardos com papelão não especificado, pesando liquido 9.400 Mios, da
mesma procedendo:, no mesmo vapor.
Lote n. 3
Marca FW&C: 1 caixa contendo papel dourado, pesando bruto com os envoltorios 32
kilos, da mesma procedencia, no mesmo vapor.
3' secção, 8 de março do 1894.-0 inspector
interino, A, Enselntann,

•
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4.11-aauXelga do Iitio de Janeiro
EDITAL DE PRAÇA N.

G

Pela Inspectoria da Alfandega do Rio de
Janeiro se faz publico que, '11 porta do arma= n. 11, no dia 17 de março corrente,
ao meio-dia, sn hão de arrematar, livres do
tlireitoa, as mercadorias seguintes:
Lote n. 1
Marca SME: 1 engradado n. 245, pesando
bruto 140 halos, contendo madeira ordinaria
em obras não especificadas (pedras para callegio), posando liquido 109 kilos, vindo do
1-lavre no navio francez.Cordoba, descarregado
em 21 de dezembro de 1891.
Loto n, 2
Marca EO—C&C: -1 ca-ixa n. 5.453, pesando
bruto 83 kilos, contendo folhinhas do mais de
uma cin., pesando bruto 30 kilos, enveloppes
impressos em uma só côr, pesando bruto 14
atos e livros 'impressos brochados, panando
22 kilos, vinda do Havre no vapor francez
Parahyba, descarregado, em 4 de fevereiro de
1892.
Lote n. 3
Marca CCC: 1 dita n. 1 Lis, pesando bruto 133
kilos, contendo perfumarias em frascos ordinarios, pesando bruto 87 kilos vinda do
Havre ao vapor francez San Nicolas,
'
descarregado em 5 do fevereiro de 1892.
Lote n. 4
A mesma marca: 1 dita D. I, pesando bruto
181 kilos, contendo perfumarias em - frascos
ordinarios, pesando bruto 116 atilas, vinda do
'1-lavre no vapor franca San .2Vicolas, dosear-.
regada em 5 de fevereiro de 1892.
•
Lote n.
Marca CCC : 1 caixa n. 63, pesando . bruto
215 kilos, contendo perfumarias em frascos
ordiarrios, pesando bruto -140 kilos e dous
quadros annunclos, vinda do Havre no vapor
francez San Moelas, descarregado em 5 de fevereiro de 1892.
Lote n. 6
A mesma marca ; 1 dita n . 13, pesando
bruto 65 kilos, contendo 100 latas com manteiga,, pesando bruto 50 kilos, vinda do 1-lavre
no vapor francez San .2V:'colas, descarregaaa
em 6 de fevereiro de 1892.
L(.te n. 7
A mesma marca : 1 dita n. 14, pesando
bruto 65 kilos, contendo 100 latas com manteiga, pesando bruto 50 kilos, vinda do 11ov/se
no vapor francez San Nieolas, descarregado
em 6 de fevereiro de 1892.
Lata n. 8
A mesma marca : 1 dita n. 15, pesando
bruto 64 kilos, contendo 100 latas com manteiga, pesando bruto 50 kilos, virida do 1-lavre no vapor francez San Nicolds, descarregado aio 0 , de fevereiro de- 1892.
Lote n. 9
• A mesma marca : 1 dita n. 10, pesando
bruto 65 kilos, contendo 100 latas com manteiga, pesando bruto 50 kilos, do Havre,vinda
descarregado em G de fevereiro de 1892.
Lote n. 10
A mesma marca : 1 dita n. 11, pesando
bruto 65 kilos, contendo 100 latas com manteiga, pesando bruto 50 kilos,_ vinda do Havre no vapor francez San Nicolas, descarregada em 8 de fevereiro de 1892.

Lota n. 12
Marca ItR&CCMC: 1 caixa n. 4.372, pesando
bruto 77 kilos, coateado reflectores de vidro
D. 1 de cor, pesando liquido 40 kilos, vinda de
Hamburgo no vapor allemão Desterro, descarregado, em 17 de fevereiro de 1892.
• Lote n.13
A mesma marca: 1 dita n. 4.371, pesando
bruto 174 kilos, contendo chaminés de vidró
branco n. 1, pesando liquido 12 kilos, lampeões
de vidro branco n. 1. pesando 36 kilos, obras
não classificados do anime simples, pesando 12
kilos e obras não classificadas de ferro, estanhadas, pesando 30 kilos, vinda de Hamburgo
no vapor allemão Desterro, descarregado em
18- de fevereiro de 1892.
Lote n. 1-1
•
A mesma maca: 1 dita n. 4.382, pesando
bruto 52 kilos, contendo licoreiros do vidros
n. 1 de cor, pesando liquido 6 kilos, copos •de
vidro branco na 1, pesando liquido 4 kilos,
objectos de louça n. 3 para adorno, pesando
liquido 1800 granimos, objectos de louça n. G
para adorno, pesando liquido 90) grammas,
licoeiros, bandejas, colheres e peças semelhantes de cobre prateado, pesando 8 kilos e objectos de phantasia do barro fino, pesando 8
kilos, vinda de Hamburgo no vapor aliena°
Desterro, descarregado em 18 de fevereiro
de 1892.
Lote n. 10
Marca CGP : I fardo n. 570, pesando bruto
142 kilos, contendo papal para encadernação
e ()atros Usas, pesando liquido 133 kilos, vindo de Hamburgo na vapor allemão Desterro,
descarregado a20 de fevereiro de 1892. Lote n. 17
,
A mesma marca : 1 dito n. 581, posando
bruto 142 kilos de dito idem, pesando liquido
133 ki1o, vindo no mesmo navio e descarregado na mesma data.
Lote n. 18
A mesma mirca : 1 dito n.. 582 pesando
' liquido
bruto 155 kilos de dito idem, pesando
146 kilos, vindo no mesmo navio e descaiamgado na, mesma data.
Lote n. 19
A mesma marca : 1 dito • n.. 583, pesando
bruto 151 kilos de dito idem, pesando liquido
142 kilos, vindo no mesmo navio e descarregado na mesma data.
Lote n.-20
A mesma marca : 1 dito n. '586, pesando
bruto 174 kilos de dito idem, pesando liquido
165 kilos, vindo no mesmo navio e descarregado na mesma data.
Lote n. 21
A mesma marca : 1 dito n. 585, pesando
bruto 200 kilos de dito idem, pesando liquido
190 kilos; vindo no "mesmo navio e descarregado em 22 de fevereiro do 1892.
Lote n. 22
Marca' R R & C: 1 caixa n. 4.347, pesando
bruto 20 kilos, contendo carteiras de couro,
pesando bruto G 1/2 kilos ; pentes de chifre,
pesando bruto 120 grammas ; obras não classificados, de chifre, pesando 100 grammas
4 duzias de tezouras para unhas, até 0,",16
livros em branco, para notas, pesando 2 kilos
e 200 grammas, vida de Hamburgo no vapor
allemão 'Desterro, descarregado em25 de fevereiro de 1892.
Lote n. 23
MareaaTACC: 1 dita n. 4.022, pesando bruto
337 kilos, contendo 40 peças, de brim de algodão, pesando liquido 279 kilos, da mesma
procedendo, e navio, .descarregada na mesma
data.
_
Lote n. 2,1
Marca C 13 A: 1 caixa n. 1.015, pesando
bruto 165 kilos, contendo peças de machinismo de ferro fundido, pesando liquido 109 kilos,
da mesma procedencia o navio, descarregado
em 26 de fevereiro de 1892.
Lote n. 25
Marca CBA: 1 caixa, n. 1.016, pesando
bruto -180 kilos, contendo peças de machinismo, de ferro fundido, pesando liquido 150
kilos e correias- para machinas i pesando liquido 3.700 grammas, vinda do Hamburgo
no vapor állemão Desterro e descarregado em

Loto n. 11
'
A mesma marca: 1 caixa n. 12, pesando
bruto 64 Mios, contendo 100 latas com ma,ntoga, pesando bruto 50 kilos, vimla do Havre
no vapor francez San Nieolas, descarregado
20 de fevereiro de 1892.
em 8 do fevereiro de 1892.
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Lote n. 23
A mesma marca: 1 dita, n. 1.017, posando
bruto 69 kilos, contendo peças de mnacliin ismno
de ferro fundido, pesando liquido 44 Mios,
vinda de Hamburgo no mesmo navio o
em 20 de fevereiro de 1892.
carregada cm
Lote n. 27
Marca • W&C: 1 dita, n. 1 . .041, posando
bruto 19 -kilos, contendo espelhos pequenos
com moi-luras de papelão e de metal ordinario,
pesando bruto 2.200 gramma, vinda n1,e•
Hamburgo no mesmo navio e descarregada
em 27 de fevereiro do 1892.
Lote n. 28
Marca F&C: 1 dita, n. 11, pesando bruto
105 kilos, contendo 30 pares de botinas de lã
de mais Ofl a33 de comprimento no pé; c 50
pares de botinas de mais de 0 sa22 do comprimento no pé, vinda de Bordeaux no vapor
feancez Congo e descarregada eu; 19 cio fevereiro de 1892.
Lora n. 29
Marca APD: 1 dita, is. 7,653, posando bruto
120 kilos, contendo 100 duzias de leques de
Papel com varetas de madeira polida e en-vernisada, vinda de Hamburgo no vapor allemão Valparaiso • o descarregada em 3 do
fevereiro ao 1893.
Lote n." 30 Marca Mil: 1 dita, n. 5.460, pesando bruto
.155 kflos, contendo pregos de ferro com cabeças de latão, pesando bruto 130 kilos, vinda
de Hamburgo no mesmo navio e desca.rregaaa,
...em O de favereiro de 1893.
Lote n. 31
A mesma marca: 1 dita, n. 5.461, pesando
bruto 162 kilo3, contendo pregos do ferro
'com cabeças de latão, pesando bruto 141 kllos, vinda de Hamburgo no mesmo navio o
descarregado em G de fevereiro de 1893.
Lote n.
A mesma marca: 1 dita, n. 5.266, pesando
bruto 73 kilos, contendo cadarço de algo-ido,
pesando liquido 53 leitos, vinda de Hamburgo
no mesmo navio e descarregado em G de fevereiro de 1893.
-Loto n. 33
•
A mesma marca: 1 dita, n. 5.272, pesando
bruto 202, kilos, contendo papel para encadernação e outros usos,' peEanao bruto 160
kilos, vinda de Hamburgo, no mesmo navio o
descarregado, em 6 de fevereiro de 1893.
— Lote n. 311 Marca RRLP : I dita n. 6.101, pesando
bruto 104 kilos, contendo 10 pacotes com folhas de malvas, pesando bruto 5 kilos; 10 pacotes com flores de arnica. , pesando bruto 5
kilos; 10 ditas com folhas do jaborandy, pesando braito 5 kilos; quatro ditos com flores
do titia, pesando bruto 2 kilos ; 10 ditos
com folhas de meimendro, pesando bruto 5
kilas; 10 ditos com folhas de matico, pesando
bruto 5 Mios; G ditos com folhas da Etramofio, pesando bruto 3 Rios; 20 ditos com flores de camo:nilla, pesando bruto 10 kilos; 20
ditos com falhas de sena, pesando bruto 10 Rilos; 20 .ditos com folhas de salva, pesando
broto 10 kilos; 6 ditos com folhas de hortelã,
pesando bruto 3 kilos; 4 ditos com rosas, pesana° bruto 2 kilos ; 10 ditos com flores do
papoula,, pesando bruto 5 Ritos; 10 ditos com
tolhas demelissaapesando bruto 5 kilos, vindo
de Hamburgo no vapor alterna° Valparaiso o
descarregado em 8 de fevereiro de 1893.
Lote n.
Marca RRLP: 1 caixa n. 6.100, pesando
bruto 95 Ritos, contendo 10 pacotes com paucampeche em raspas, pesando bruto 10 kilos;
10 pacotes com quassia em raspas, pesando
b:uto 5 kilos ; 10 ditos com sassafraz, pesando
bruto 5 Mios; 9 ditos com follia,s de eucalyp tus, pesando bruto4,5 lç ilos; 10 ditos com coca
da- Bolivia, pesando bruto 5 kilos; 21 ditas
com folhas de digitalis, pesando bruto 10 Rilos; O ditos com ditas do belladona, pesando
bruto 4,5 kilos ; e80 ditos com feculas de
batuta, pesando bruto 20 kilos, vinda do
Hamburgo no vapor allemão Valparaiso, descarregado em 8 do fevereiro te 1893.
Lote n. 30
Marca RRLP: 1 caixa n. 0.096, pesando
bruto 109 Ilibes, contendo 12 frascos com acido

benzoieo, pesando liquido 3 kilos; 8 ditos com
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'tido salicylico, pesando liquido 2 kilos ; 16
Lote n. 42
Lote n. 54
ditos com biborato de soda em pó, pesando
Marca JD1HS: 1 caixa n. 806, pesando bruto
GP&C com una travessão : 1 caixa
liquido 8 kilos ; 12 ditos com acido oxalico, 10 kilos, contendo obras não classificadas de ri:Marca
5.688, pesando bruto 68 kilos, contendo
pesando liquido 3 kilos ; 4 frascos com bela. madeira ordinaria, pesando liquido G kilos, 18 duzias do pares do meias de • algodão, fio
zoato de soda, pesando liquido 1 kilo ; 4 ditos vinda do Ha,vre no vapor francez Concordia de Escossio. , compridas de mais de 0, 1,120 de
com acido borico, pesando liquido 2 kilos ; o descarregada em 3 do novembro de 1892. cumprimento no pé ; e 31 duzias de pares de
8 ditos com bromureto do potassa, pesando
Lote n. 43
meias de algodão, fio de Escossia, curtas, de
liquido 4 kilos; 4 ditos com aeldo citrico, peMarca AF&C: com a contra-marca T dentro mais de 0,/e20, vinda do Bordeaux no vapor
sando liquido 2 kilos ; 8 ditos com acido py- cio um triangulo : 2 caixas no. 4.482 e 4184, francez Brotei?' o descarregado em 25 de
rogallico, pesando liquido 240 grammas ; 2 contendo frascos communs de vidro ordinario
ditos com balsamo de tolú, pesando liquido 1 branco, sem rolha e sem bocca esmerilhado, março de 1893. Lote n. 55
kilo; 2 ditos com calomelanos, pesando li- pesando liquido legal 197 Idos e meio, vindas
Marca Isl&C: 1 caixa n. 5.558, pesando
quido 1 kilo ; 4 ditos com bi-chlorureto do do 1-lavre no vapor francoz Corre, elia e des- bruto
18 kilos, contendo cartazes-annuncios
mercurio corrosivo, pesando liquido 1 kilo ; carregado em 3 de novembro de 1892.
de mais de urna cor, colados em papelão,
29 ditos com bromureto de calejo, pesando liLote n. 44
pesando bruto 15 Mios, vinda do lavre no
quido 870 grammas; 30 ditos com broraureto
Marca JD—IHS: 1 caixa n. 807, pesando
de ammoniaco, pesando liquido 900 grammas; bruto 31 kiloo, contendo obras não classi- vapor frarcez Concórdia o descarregado em
27 ditos com benzoato do ammoniaco, pesando ficadas de ferro fundido simples, pesando 29 de março de 1893.
Lote n. 56
liquido 810 granamos; 24 ditos com cafeina, bruto 10 kilos; obras não classificadas de vidro
Marca M&R: 1 caixa n. 5.790, pesando
pesando liquido 96 grammas; 4 ditos com branco n. 1, posando liquido 2 kilos; uma poo bruto
158 kilos, contendo dobradiços de ferro,
bromareto do arseniso, pesando liquido 120 q trena bomba de latão, pesando liquido 3 kilos, pesando
bruto 129 kilos e pregos de ferro
grammas ; 16 ditos com acido gallico, pesando vinda do Ilavre no vapor francez Concordia e com cabeça
de latão, pesando bruto 15 kilos,
liquido 480 gruamos ; 10 ditos com bromu- descarregado em 4 de novembro de 1892.
vinda de Hamburgo no vapor allemão Patareto de camphora, pesando liquido 300 gramLote h? .
gania o descarregado em 2 de junho de 1893.
mas ; 1 lata com benjoim de Sião, pesando
Marca AF&C—T: 4 ditas na. 4.483, 4.487
Lote n. 57
liquido 2 ledos ; 1 dita com manteiga de caca°, e 4.400, pesando bruto 031 kilos, contendo
Marca M &R : 2 caixas no. 5791/2, pesando
pesando liquido 2 kilos e-15 latinhas com anti- frascos communs de vidro ordmario branco, bruto
364 kilos, contendo pregos de ferro com
pyrina, pesando liquido 375 grammas, vinda sem rolha e sem basca esmerilhado, pesando cabeçada
latão, pesando 314 kilos, vindas de
de Hamburgo no vapor alemão Valparaiso e liquido legal 348 kilos, vindas do !lavre no
Hamburgo no vapor alemão Patagonia, desdescarregado em 8 de fevereiro de 1893.
vapor fra.ncez Concordia e descarregadas em carregadas em 2 de junho de 1893.
4 de novembro de 1892.
Lote n. ,97
Lote n. 58
Lote o. 46
Marca M&R : 1 dita n. 5.793, pesando bruto
Marca fiRLP: 1 caixa n. 6.090, pesando bruto
Marca 138:13—Ti 4 ditas n.i. 4.500/3, pe10) kilos, contendo 66 frascos com pormanga- sando bruto 875 kilos, contendo frascos cora- 143 kilos, contendo dobrad iças de ferro, ponato do potassa, pesando liquido 1.980 gram- muns de vidro ordinario branco, sem rolha e sando bruto 122 kilos, vinda cio Hamburgo
mas ; 30 potes com peptona, 'pesando liquido som bocca esmerilhado, pesando liquido legal no vapor allemã,o Pttagonia e descarregado
900 grammas; 40 frascos com capsulas medi- 481,5 kilos, vindas do Havre no vapor francez em 2 de junho de 103.
Lote n. 59
einaes, pesando liquido 200 grammas ; 29 Concordia e descarregadas em 5 de novembro
Marca CSL : 1 caixa n.5.877,pesando bruto
frascos com pastilhas de santonina, pesando de 1892.
383 kilos, contendo formas de madeira para
liquido 5 kilos; 20 ditos com ditos de enxofre,
Lote a. 47
chapéus, pesando liquido 306 kilos, vinda do
pesando 5 kilos ; 21 ditos com ditos de ipecaMarca ES: 1 dita n. 752, pesando bruto 69
cuanha, pesando liquido 5 kilos; 20 ditos com kilos, contendo 43 frascas com vinho medi- Havre no vapor francez Cordoba, e descarreditas de chlorato -de potassa, pesando liquido cinal não especificado, pesando bruto 20 kilos gado em 15 de junho de 1893.
Lote n. 60
5 ki/os ; 20 ditos com ditas de hortelã pimen- o 800 grammas e liquido legal 14 kilos e 400
A mesma marca : 1 dita n. 5.876, pesando
ta, pesando liquido 5 kilos e 10 bocetas de grammas ; -cortiça em rolhas, 'pesando bruto
bruto 40) kilos, contendo formas de moleipapelão com perolas de ether, pesando bruto
kilos; 100 bocetas de papelão com pastilhas ra para chapéos, pesando liquido 290 kilos
500 grammas, vinda de Hamburgo no vapor
pesando
bruto
13
1/2
kilos
;
esalloraão Vidparaiso e descarregado em 8 de pelhos pequenos com molduras de metal or- e panninho de algodão gommado, pesando
liquido 24 Mios, vin d a do Havre, no vapor
favereiro de 1893.
dinario, pesando bruto 1/2 kilo ; e estampas rrancez Cordoba, o descarregado em 15 cio
Lote n.
annuncios, pesando liquido 250 graminas, junho de 1893.
' Marca P.RLP: 1 caixa n. 6.102, pesando para
vinda do Havre no vapor francez Concordia
Loto n. 61
bruto 77 kilos, contendo 50 frascos com acido o de:carregada em 5 de novembro de 1892.
A mesma marca : 1 dita n. 5.878, pesando
acetico forte, pesando liquido 25 ki'os, vinda,
Lote )1. 48
295 Mos, contendo formas de madeira
de Hamburgo no vapor allernão so e
Marca AF&C—T : 4 ditas ns. 4.485/6 e bruto
para chapéos, pesando liquido 212 kilos ; 4
doscarregada em 8 de fevereiro de 1893.
4.488/9,
pesando
bruto
736
kiles,
contendo
Lote t. 39
frascos comtnuns de vidro ordinario branco, (luzias de escovas rido especificadas com cosMarca RRLP : 1 caixa n. 6.097, pesando sem rolha e sem bocca, esmerilhado, pegando as de madeira ; e ferramentas para artes e
bruto 128 kilos, contendo cascas de concita, liquido legal 405 1/2 kilos, vindas do Havre officios pesando 600 grammas, vinda do lano Vapor francos; Cerdoba, e descarregada
posando liquido 5 kilos ; canela em pó,
no vapor francez C
' oncordia e descarregadas vre
em 16 de junho de 1893.
sondo liquido 5 kilos ; camphora refinada, em 5 do novembro de 1892.
Lote a. 02
pesando liquido 6 kilos; sementes de cardaLote ri. 49
Marca CL : 1 caixa n. 5.879, pesando
monio, pesando liquido 1 kilo ; cantharidas,
Marca JLFC—CJM&C: 1 dita n. 4, pesando bruto 88 ki'oe, contendo fôrmas de madeiras
pesando liquido meio kilo ; 40 frascos com
carvão animal em pó, pesando liquido 10 ki- bruto 142 kilos, contendo tecidos de borracha para chapéos, pesando liquido 54 kilos, vinda
los ; 20 frascos com carvão vegetal em pó, e algodão em peças, pesando liquido 114 1/2 do lavre no vapor francez Cordoba e despesando 5 klos ; 20 ditos com chlorureto do kilos, vinda do 1-lavro no vapor francez Buenos carregado em 16 de junho de 1893.
Lote n. 63
coleio puro e fundido, pesando liquido 10 ki- Ayres e descarregado mio 11 de novembro do
Marca PPF&C: 1 caixa n. 2, pesando bruto
los ; G ditos com citrato de potassa, pesando 1892.
Lote n. 50
14 kilos, contendo amostras do licóres e anliOuido 3 kilos ; 4 ditos com bi-carbonato de
Lettreiro Clapp & Comp.: 1 dita n. 10.009, maneios em folhas do Flandres, pesando 3600
Potassa, pesando liquido 2 kilos ; 12 ditos
com chlorato de sola, pesando liquido 3 kilos; pesando bruto 110 kilos, contendo licoreiros grammas, vinda do lavro no vapor francez
4 ditos com aastoreo em pó, pesando liquido de cobro simples e respectivos pertences, po- Cordoba em 19(10 junho do 1693.
120 grammas; 49 ditos com citrato de cafeina, sando liquido 44 kilos, vinda de Hamburgo
Lote n. 61
pesando liquido 196 gmammas e 24 frascosicom no vapor alemão Argentina e descarregado
Marca TU : 1 caixa n. 1, pesando brido 30
Maioral, pesando liquido 840 grammas, vinda em 25 de novembro de 1892.
kilos, contendo essencias não especificadas,
Lote n. 51
de Hamburgo no vapor alemão Vi tparaiso o
pesando liquido 2200 grammas; ditas deflores
Sem
marca
:
3
ditas,
sem
numero,
pesando
descarregado em 8 de fevereiro de 182.
pesando liquido 250 grammas;
bruto 383 kilos, contendo chlorureto de cal, do laranjeira,
Loto n. 40
e pós para sachets (perfumaria), pesando bruto
pesando
liquido
296
kilos,
vindas
de
ValMa AQ: 1 caixa n. 25, pesando bruto
meio kilo, vinda de Marselha no vapor fran35 kims, contendo dous relogios de madeira paraizo no vapor inglez Britania e descarre- cez Boargogne e descarregado era 15 de junho
para parede ; uma caixa de -musica de fan- gadas em 18 de março de 1893.
de 1893.
tasia, até 0m ,25 de comprimento ; objectes não
Lote n. 5.2
Lote a. 65
classL los de madeira fina, para adorno,
Sem marca : 2 caixas sem numero, peMarca TU: 1 caixa n. 2, pesando bruto 55
posais. , liqui d o 800 grammas e um garfo e sando bruto 255 kilos, contendo chlorureto kilos,
contendo pó de arroz (perfumaria), pe1 esfaimo de borracha com cabos de madeira, de cal, pesando liquido 107 kilos, vindas de sando bruto 40 klos, vinda • de Marselha no
vinda cia Bordonnx no vapor francez
Valparaiso no vapor inglez Britania, e des- vapor francez Bourgogne e descarregado em
descarregado ein 3 do novembro de 1893.
carregadas em 18 de março de 1893.
15 de junho de 1893.
Lote n. 53
Lote a. 41
Lote n. 66
Marca JDIHS: 1 saisa a. 173, pesando bruto
Marca JFC&C: 1 caixa n. 9/0, pesando
Marca TU: 2 caixas ns. 3 e 4, pesando bruto
743 kilos, contendo chumbo em pães para sol- truto 3 kilos, contendo folhinhas de mais de 41 kilos, contendo 2 latas de folha vosios,
dar, pesando bruto 237 kiIos, vinda do Havre uma cor, pesando bruto 1 kilo e 400 gram- vindas de Marseille no vapor francez Boitrno vapor francez Concordia e descarregado mas, vinda do Havre no vapor francez Cam- gogne
e descarregadas em 15 de junho de
em 3 de novembro de 1892.
pana e descarregado em 16 de março de 1893. 1893.
d 'di
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Lote n. 67
3 0 , da moralidade provada por folha corMarca MP&C : 1 caixa sem numero, pe- rida.
sando bruto 16 kilos, contendo cartazes-anA prova escripta constará de um ponto
nuncios, coitados em papelão de mais de tuna tirado
á sorte e durará tres horas.
cér, pesando bruto 12 kiloá, vinda de MarA exposição oral será publica, durará uma
selha no vapor franca Bourgogne, descarrehora e constará de um assumpto importante
gada em 15 de junho de 1893.
sobre qualquer das matarias comprehendiclas
Lote n. 68
Marca JSP : 1 caixa sem numero, pesando na respectiva secção, e tirado á sorte com
bruto 16 kilos, contendo cartazes-annuncios duas horas de antecedencia.
coitados em papelão da mais uma c d- r, peAs provas praticas serão feitas do conforsando bruto 12 kilos, vinda de Marcelha no midade com as disposições estabelecidas nos
vapor francez Bourgogne e descarregada em programmas especiaes.
15 de junho de 1893.
Museu Nacional do Rio de Janeiro, 22 de
Lote n. 69
fevereiro de 1891. — O secretario-interin,o
Marca JAR : 1 caixa sem numero, pesando Hermillo Bourguy Macedo de Mendonça. (.
•
bruto 16 kilos, contendo cartazes-annuncios,
eollados em papelão de mais de uma côr, peMuseu Nacional
sando bruto 12 kilos, vinda do Marselha na
vapor francez Bourgogone:eclescarregada em
Da ordem do Sr. director-geral interino do
15 do junho de 1893. Museu Nacional, : faço publico que se acha
Lote n. 70
aberta na secretaria desta repartição, por esMarca NSC : 1 caixa sem numero, pesando paço de tres mezes, a contar desta data, a inbruto 19 kilos, centendo pinhão, pesando scripção :ao concurso para preenchimento da
liquido 7 kilos, vinda do Havre no vapor vaga de naturalista ajudante da secção de mifrancez Ville de Rosario, descarregada em 14 neralogia, geologia e ,paleontologia
de dezembro de 1892.
O concurso constara de dissertação eseripta
Lote n. 71
e oral esla prova pratica sobra pontos tirados
Marca CTB com a contra marca E. de B,: á sorte.
1 caixa n. 176, pesando bruto 97 kilos, conSão requisitos necessarios para a admissão
tendo 4 arreios de couro tinto para carros, ao concurso
simples ; 4 cabeçadas de couro tinto e redeas,
1°, a qualidade de cidadão brazileiro
e 4 freiosde ferro polido, vinda de Bourdeaux
2 0 , capacidade profissional provada por tino vapor francez La Pia te, descarregada em tubos scientificos dos estabelecimentos de en30 de dezembro de 1892.
sino superior do Brazil ou de academias ou
Lote o. 72
institutos scientificos estrangeiros, devidaMarca M. F. Para,dis: 1 caixa sem numero, mente reconhecidos ;
•
pesando bruto 41 kilos, contendo 1 roda do ,3°, da moralidade provada por folha corferro fundido para machinisrnos, pesando li- rida.
quido 32 kilos, vinda de Bordeaux no vapor
A prova escripta, cOnstará de um ponto tifrancez La Plata e descarregado, em 30 de de- rado a, sorte e durará tres horas.
zembro de 1892,
A exposição oral será publica, durará uma
Lote n. 73
hora e constará de um assumpto importante
Marca JAC: 1 caixa n. 368, pesando bruto sobre qualquer das materias comprehendislas
46 kilos, contendo adereços de celluloide, pe- na respectiva secção, e tirado á sorte com
sando bruto 29 kilos, vinda do Havre no va- duas horas de antecedendo,.
por francez Concordia em 30 de julho de
As provas praticas serão feitas de conformi1892.
dade com as disposições estabelecidas nos proLote . 74
gram mas especiaes.
Arma,zem n. 9—Marca GPA: 5 caixas ns.26
Museu Nacional do Rio de Janeiro, 22 de
a 30, pesando bruto 330 kilos contendo pre- fevereiro de 1894.-0 secretario interino,
suntos, vindas do Southampton
' no vapor in- Hermillo Bourguy Macedo de Mendonça.
glez Trent e descarregadas em 19 de julho de
1893.
Collegio Militar Alfandega do Rio de Janeiro, 8 de março
de 1894.-0 inspector interino, A. 'lassaiDevem
comparecer
neste collegio; no dia 10
manes.
do corrente, precisamente ás 10 horas da
afim de prestarem o exame do adInstituto Nacional de Musica manhã,
missão de que trata o § 3° do art. 23 do' reDo ordem do cidadão director, faço publico spectivo regulamento, os seguintes candidatos
que a inscripção para os candidatos á matri- á matricula:
cula no corrente anuo lectivo continuará
Paulo de Carvalho.
aberta nesta secretaria até 15 do corrente, e
Manoel José Ferreira Baptista.
bem assim, de hoje até 15 do vigente, estará •Antonio
de Andrade.
aberta a inscripção para os exames de admisJoão da Matta Villaça.
são provisoria.
Benicio Moutinho da Cunha.
Secretaria do Instituto Nacional de Musica,
Aristides Rodrigues Vaz Junior..
1 de março de 1894. — O secretario, Arthur
Bernardo José Teixeira Ruas.
Tolentino da Costa.
Cale bar Cruz.
(•
José Baptista do Magalhães.
Manoel Augusto de Carvalho.
Museu Nacional
Raul Leite da Silva.
De ordem do Sr. 'Dr. director geral inteRubem Julio da Nobrega Lima.
rino do Museu Nacional, faço publico que se
Wan-Tuyl Pereira da Silva Torres.
acha aberta na secretaria desta repartição,
Secretaria
do Colle odo Militar, 9 de março
por espaço do troa mezes, a contar desta data, de 1894. Carlos
avalcanti de Albuquerque,
a inscripçã,o ao concurso para provimento do secretario interino.
cargo de naturalista ajudante da secção do
i82n000.0.•
anthropologia, ethnologia e archeologia,.
O concurso constará do dissertação escripta,
Labaratario
e oral o da prova pratica sobre pontos tiramacentico
dos á sorte.
EDITAL
São requisitos necessarios para a admissão
o C011CUTSO:
De ordem do Sr. gemera' ministro da-guerra
1°, a qualidade de cidadão brazileiro
chamado o agente-despachante desta repar20 , capacidade profissional provada por ti- étição
Victor Adolpho de Mattos a comparecer,
lutos scientificos dos estabelecimentos de en- á mesma
no prazo de 30 dias.
>ino superior do Brazil ou de academias ou
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1804.—,
Mstitutos scientificos estrangeiros, devidaAugusto Cesar Diogo, major-director.
mente reconhecido;
('
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Repartição de Quartel Mestre General do Exercito
De ordem do Sr. general de divisão-quartel
mestre-general, faço publico para conhecimento dos interessados que, a contar de hoje
até ao dia 16 do corrente,recebem-se proposta
nesta repartição para o fornecimento de cavallos, aguas e muares, sendo estes para o
serviço de tracção de artilharia de campanha,
os cavalos para montada de todo -2° regimento de artilharia e as aguas para tracção
de artilharia -Lambem de todo e qualquer regimento.
Capital Federal, 9 de março de 1894. —Capitão Francisco astilho Jacques, chefe da la
secção.

Co alo de Ilornbeiros
Recebem c propostas em carta fechada,
até ás 11 horas do dia 12 do corrente, para o
fornecimento de 500 blusas e 500 calças de
brim pardo, 500 camisas de morim, 500 gravatas de- seda preta, 500 pares do botinas de
bezerro, 50 blusas e 50 calças de panno e 100
capacetes completos (com emblema), tudo
igual ás amostras existentes na secretaria
deste corpo, onde se informa acerca das condições do -fornecimento, nos dias uteis, das
10 horas da manhã ás 2 da tarde.
,Por occasin da apresentação das propostas,
cada proponente fará um deposito do 100$ na
secretaria do corpo, para garantia da as
signatura, de seu contracto e, depois deste
assignado, dará a caução de 10 o/, da impôrtancia de seu fornecimento.
Capital Federal, 3 de março de 1804.—
Henrique EugeWo de Assis Loureiro, tenentesecretario.
(.

}Prefeitura. do Dist riet o
Federal
DIRECTORIA. DE OBRAS E VIAÇÃO

2a secçao

Do ordem do Sr. Dr. director geral faço publico, para conhecimento dos interessadoS,quo
no dia 10 do corrente, ao meio-dia, nesta secção, á rua do General Camara n. 312, se receberão propostas, que serão lidas em presença
dos proponentes, para construcçã.o de um pontilhão á, rua Major Avila, esquina da do
Barão de Mesquita.
s A construcção da abobada, guardas, etc.
será feita pelo systema «União Continua» da
áccordo com o projecto existente nesta repartição, onde os interessados poderão examinal-o, bem como as condições do respectivo
orçamento.
• As propostas devem Ser entregues em
carta fechada com indicação do preço do unidades, escripto por extenso e em algarismos,
o da residencia do proponente.
Para garantia da assignatura do contracto
farão os proponentes na Directoria de Fazenda
Municipal o deposito prévio de 5 o/, sobre a
quantia de 6:071$909 em que está orçado o
trabalho a executar-se, juntando á proposta
o respectivo recibo.
Directoria cio Obras e Viação, 21 secção, 7
Gasta° Silva, 1°- &Sdo março de 1894.
(•
ciai. ,
EDITAL
O cidadão Antonio Jordão do Oliveira Galindo; 1° supplente do juiz municipal em
exercido nesta cidade de Angra dos Reis, ele.
Faço saber aos que o presente edital virem
que por Alexandre Denizot mo foi apresentada a petição do teor -seguinte « Min. Sr.
juiz municipal — Diz Alexandre Denizot, fimzendeiro, morador em Mambucaba, deste mu- • nicipio, que comprou a João Pedro de Assis
Ramos a fazenda de Itapieft, situada na dita
freguezia do Mambucaba, por escriptura de
25 do maio de, 1891, lavrada nas notas do
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tabellião desta cidade coronel Francisco Tei- Peixoto com João Pedro Vieira da Rocha,
SOCIEDADES ANONYMAS
xeira de Carvalho, pela quantia de 25:000$, advogado do depositante, Alexandre Victor
sendo 20:000$ . ã vista e 5:000$ a prazo de Denizot, e duas testemunhas ; obrigando-se o
flanco Itrazil o Norte
18 mezes com o juro de 6 o/, ao anno, cor- dito depositario a não dispor da referida
America
rendo desde logo, e com o pacto adjecto de quantia do 5:824918, sem expressa ordem do
bypotheca,, que foi registrada em 29 do mes- juizo, sob as penas da lei. E eu, Francisco
BALANCETE Ess 23 DE FEVEREIRO DE 1894
mo mez no livro n. 2 á pa,g. 180 sob n. 276 Teixeira, de Carvalho, escrivão do cível, o
Activo
(documentos ns. 1 e 2). Que, em 25 de novem- escrevi. — Jotio Josd Peixo:o. — João Pedro
bro de 1892, data do vencimento da divida Vieira da Rocha. — Antonio Gonçalves da Contas correntes cauciohypothecaria, foi ella paga por José Joaquim Silva.— Manoel Pimenta de Oliveira.— Pelo
nadas
6:234:506$820
Sanchez y de Larrigote, como presidente do presente, pois, notifico o credor cessionario, Contas correntes com jusyndicato organisado para explorações, rece- José Joaquim Sanchez y Larrigote, como preros.
570:109$540
bendo os herdeiros do dito Ramos 5:450$; sidente do syndicato organisado para explora- Titules descosi tados
8:600$000
capital e juros da Mesma hypotheca, fazendo- ções, ou as pesaoas a quem pertencer a quan- Acções de bancos e compalhe os ditos herdeiros cessão da divida hypo• tia depositada , por tolo o conteúdo da petição
nhias,
4.062:066$775
thecaria, por esceiptura dessa data lançada e deposito retro transcripto. E, para que che- Caução da directoria
120:000$000
gue
ao
conhecimento
de
todos,
mandei
passar
nas notas do M3S1110 tabellião, a qual foi aver5.362:050$000
Valores caucionados
bada no registro hypothecario (documentos o presente, que será afixado nos logares do Fianças
113:000$000
8:652$035
ns. 2 e 3). Des sjando o supplicsn's libertar-se estylo e publicado pela imprensa. Angra dos Moveis e utensilios
dessa liypotheca, e não lhe sendo I: sivel obter Reis, aos 13 dias do mez de janeiro de 1894. Acções de bancos e compado credor cessionario a extinceã da mesma Eu, Fsancisco Teixeira de Carvalho, escrivão,
nhias conta especial
827:548$040
por meio de eseriptura de quitaç por estar oescrevi. — Antonio Jor&To de Oliveira Ga- Edificio do banco
278:638$700
elle ausente do padz em logar i -orto, quer lind o.— Estava sellado com estampilhas no Contas correntes simples..
3:144$060
fazer deposito judicial da imps_ falseia da valor de 1$600, devidamente inutilisadas, e Diversas contas
4.390:177010
com
a
taxa
de
emolumentos
judiciaes
de
500
divida e mais dos juros vencidos até a data
Caixa, saldo em moeda cordo deposito, sendo psr conta do credor ces.sio- reis. Está conforme. — O escrivão, Pranrente
121:799$725
cisco
Teixeira
de
Carvalho.
nario as despezas do deposito, que se fará
cem a clausula do ser levantado por pessoa
22.100:293$615
a quem de direito pertencer, para, com
a certidão authentica do mesmo deposito,
Passivo
PARTE COMMERCIAL
fazer-se a com a etente averbação de exti e cCapital
10.000:000 '000
çló da bypolheca no respectivo registro,
Fundo de roscava
1.860:337. 406
notificando-se por editaes ao credor ceesioCanallAo
Lucros suspensos
1 . 377 : 528$249
nado ou ás pessoas a quem pertencer, tudo
com juros
164:920$280
na fórma dos arts. 11 § 7 do decrato n. 169 A,
O Banco da Republica do Brazil recebeu Contas correntes
da Republica do
de 19 de janeiro de 18900 228 a 230 do respe- hoje dos seus banqueiros, os Srs. N. M. Roths- Banco
Brazi I
400:000.000
ctivo regulamento de 2 de maio do mesmo chila Se Sons, o seguinte tele,gramma:
Acções em caução....
120:000000
anno. E para isso o .supplicante pede a V. S.
Londres, 8 de Março és 2 hs. 40 iii. da tarde. Ti tulos depositados
5 . 362 : 050$ )00
despacho, mandando entoar esta C3111 os doAfiançados
113:000$000
2 0/..
Taxa, do Banco da Inglaterra
cumentos e fazer o deposito em mão de pessoa
1 3/8 '1. Dividendos, 1" ao 4^. saldo a
Desconto no mercado
idonea e abonada, visto não haver depositario
pagar
12:847$480
.2o/19.
Cheques s/ Pa,riz
geral, notificando-se por editaes o credor cesDiversas
contas.
9.689:614200
67
°/..
Apolices
externas
de
1879
.sionario e a quem de direito, e dando-se ao
59 ^/..
Ditas idem de 1838
supplicante certidão authentica do deposito,
S. E. ou O. 22.100:293015
561/2
Ditas idem de 1889.
tudo na fórina requerida. E. R. M. Angra dos
Reis, 12 de janeiro de 1894. — Joao Pedro
Rio de Janeiro, 7 de março de 1894.—
, Vieiva da Rocha, advogado. (Estavam colPelo Banco Brazil e Norte America, Eduardo
dadas duas estampilhas, ambas no alor de
Ct70,/:ÂSL`/3
A. Pacheco, vice-presidente do banco.—Carlos
400 réis, inutilisada,s pela data e assignatura
Vieira Lima, guarda-livros.
do advogado.) Na qual proferi o despacho secukso OFFICLAL DO CAMBIO
guinte : D. Como requer e nomeio para
c/ vista
Praça;
90 d/v
servir de depositario João José Peixoto.
iHN
1/2 CICS
Angra dos Reis, 12 de janeiro de 1894.-0/i- Sobre Londres..
9 9/32
9 15/32
ra Gallin r10. Em virtude do qual, sendo
1.024
1.003
Pariz
Compnnbia e IFinseZles e Tecifeita a distribuição ao escrivão do 2^ oficio,
1.262
1.239
a Hamburgo
do Coreovndo
foi exhibida em juizo a impOrtancia, de
944
Italia
5:824918 e lavrado o termo de deposito do
451
a Portugal
Acham-se no eseriptorio desta companhia,
teor soguinta : Termo de deposito judicial da
5000
Nova York
á rua cio Visconde de Inhaúma n. 3, á dispoquantia de 5:820018. Aos 12 dias do mez de
sição dos Srs. accionistas, os documentos do
~IML
DOS
FUNWSruBracos
E
ateso
janeiro de 1894, nesta cidade de Angra dos
que trata o art. 147 do decreto n. 434,de 4 de
PARTICULARES
Reis, em casa de João José Peixoto, negociante
junho de 1891.
e proprietario, onde eu escrivão vim, ah i em
Opportunamente será annunciado o dia da
25020
••
mão e poder do dito Peixoto depositei a Soberanos
reunião da a..sembléa geral ordinaria.
quantia supra de 5:820$918, retro exhibida,
Rio de Janeiro, 20 do fevereiro de 1804.Apólices
capital e juros contados até hoje da divida
M. G. da Silveira, secretario.
1
:007$000
hypothecaria constante da escriptura de Apolices gemes de 1:001$, 5 V.
1:120$000
compra e venda da fazenda de Itapicú, situada Dites conv. de 1:000$, 4 "1.,••• •
Companhia do Cerveja
na fregnezia do Mambucada, fisita por Lao Ditas do E:nprestimo Nacional
Guanabara
1:400$000
Pedro do Assis Ramos a Alexandre Victor
de 1889
Acham-se no escriptorio desta companhia, á
Denizot e sua mulher por escriptura de 25 de
Bancos
disposição dos Srs. accionistas, os documentos
maio de 1891, lavrada nas notas desta cidade
a que se refere o art. 147 do decreto n. 434,
pela quantia de 25:000$, sendo vinte contos
115'15
)0
1 1 serie
Republica,
Banco
da
de 4 de junho de 1891.
de réis á vista e cinco a prazo de 18 raezes, Dito Lavoura e Commercio,
Opportsifiamente será ennuncia,do o dia da
com os juros de seis por cento ao atino
110$000
assembléa geral ordinaria.
e com o pacto adjecto da hypotheca, regis- Dito serie
13$500
Constructor
Rio de janeiro, 7 "de maxç ) do 1891.—
trando-se em 29 do mez dito de maio a transJóaguan Palha de Faria Lacerda, directormissão nó livro n. 4, paginas 100, n. 95, e a
Companhias
gerente.
hypotheca no livro 2, paginas 180 n. 276, e
sendo estatransferido, por cessão a José Joa- Comp. Internacional Commercio
nane° Item nerador
20$000
quim Sanchez y de Larrigole, comi presie Industrie 40Ad00
dente do syndicato organisado pira explora- Dita Tronco Sorocabana
134 — nua DO ROSPICIO — 134
185000
ções, e-les herdeiros do credor primitivo, que Dita, S. Christovão
22$000
recebei to do cessionario 5:450$, capital e Dita Construcções
O abaixo assignado c Invida aos Srs. acciejuros da hypotheca até ao dia do vencimento,
nista.s do Banco Remunerador a reunirem-se
Debentures
25 de novembro de 1892, conforme a escriem assembléa geral ()Minaria no dia 23 do
ptura desta data, lavrada nas notas desta ci- Debs. fia Leopohlina, 4 "a
21000 1 corrente, ao meio-dia, na sala do banco, á rua
dade-, averlada em 26 do mesmo mez de
do Hospicio n. 134, 1^ andar, afim de resolnoveIi ; sendo por conta do credor cassioffertus de soberanos
verem sobre a gestão e contas da adminisnario as despezas do presente deposito feito
tração o em seguida elegerem o directorh5 350
com a clausula de ser levantado por pessoa a
Vendedor
gerente e conselho fiscal.
250'30
..
quem do direito pertencer, tudo na fôrma da
Cernpsadar.
Capital Federal, 7 de Março de 1891. —
petição e despacho do folhas 2 o 3, que fica
Rio do Janeira, 8 de março do 1894.— J. L. Pereira da Silva, director-gerente.
(•
fazendo parto deste ieoio. E para constar la- Olawlio da Silva, sAlico.
Imprensa Nacional. [tio de Janeiro —1894,
vro o presente, que aeeignarn o depositario
/1•11~1.11••••nn•

