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ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.

— DE 17 DE MARÇO DR 1894

Crea sutis um batallia,) provisorio de artilharia
de posição

O Vice-Presidente da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, attendendo á necessidade
de auginentar ainda a força, da arma de artilharia, pelos motvos constantes do decreto
n. 1682 de 28 de fevereiro proximo passado,
resolve arear um batalhão provisorio desta
arma, além do que foi emacio por aquelle decreto e que terá sua sécio nesta capital.
O general de brigada Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat faça executar a
presente resolução, providenciando para que
seja opportunamente submettida- á approvação do Congresso Federal.
Capital Federal, 17 de março de 1894, 6'

da Republica.

FLORIANO

PEIi0TO.

Eibiano Sergio À 1...tudo da Fontou- rá Costailat.

Ministerio da Guerra
doer:atos de 17 do corrente:
Concedeu-se aposentadoria, de • accordo com
o disposto no decreto legislativo n. 117, de 4
de novembro de 1802, ao despachante da Ihtendencia, da Guerra Carlos Jose de Almeida
Gonzaga, visto haver sido, em inspecção de
sande a que foi submettido, julgado incapaz
de continuar no exeraicio daque.11e emprego;
Foram concedidas as aguentes honras de
postos do exercitomn adução aos relevantes
serviços prestados na defesa da Republica:
major, ao capitão honorario Alfredo Leo' poldo de Moura Ribeiro;
Do capitão, ao alferes rafara-m .10 José Nicelá,o Pimenta Vargas do Araujo Coulinho;
Do tenentes. ao sargento rafarmado e alferes grad _lado Perigrino Martins e. ao alferes
graduado Christian° Pontes. •
— Foi exonerado o general de brigada Antonio José Maria Pego Junior do cargo da
commandanto do 5' districto
— Foi nomeado o general de divisão Roberto Ferreira colam:andante' do 5' distrieto
militar e conunandante em chefe das forças
em operações no mesmo districto.
Por

SECRETARIAS DE ESTADO
•_-5- Ministario . da Justiça

o Negados

Interiores

CAPITAL FEDERAL

Directoria Geral da

DOMINGO 18 DE MARÇ DE 1894

Contabilidade

Ministerio dos Negocios da Fazenda— N. 50
A,/clitamerito:ao expediente de 16 de março — Rio de Janeiro, 17 de março de 1891. .
Sr. Alfredo Angusto Rodrigues, represende 1894
tante da Comtnissao directora do Novo Centro
Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a ex- Operario do Rio de Janeiro.— Em resposta ao
pedição de ordem 'para que ao entregue ao vosso officio de hoje datado communico-vos
commandante superior interino da Guarda que,em sa,tisfacção ao pedido delle constante, o
Nacional desta Capital a quantia da 9:144$, em attenção ao .justo motivo de regosijo e hoafim de occorrer ao pagamento de despezas menagem ao triumpho da legalidade, da qual
feitas com o respectivo cominando no exercicio foi verdadeiro e ina,balavel sustentaculo o inpassado. • •
victo marechal Floriano Peixoto, Vice-Presi- •
dente da Republica dos Estados Unidos do
Brazil, determinei que cessasse hoje ao meiodia o expediente de todas as repartições suMinisterio da Fazenda
bordinadas ao ministerio a meu cargo, afim •
de poder o respectivo pessoal operario tomar
Por portarias de 16 do corrente:
parte na marcha civica que essa . associação
Foram concedidos 60 dias de licença, com recusará
em homenagem aos digno di- •
vencimento na fórma da lei, ao chefe de secção rector da hoje,
Estrala. de Ferro Central do Brazil,
da Alfandega de Santos, estado de S. Paulo, coronel Dr.
Ve:pasiano Gonçalves de AlbuAntonio Affonso de Albuquerque, para tratar querque Silva
o ao chefe de policia desta cade pua sande onde lhe convier ;
pital coronel Manoel . Presciliand de OliVelra
Foi proroga,da porfio dias, em cujo goso se Valladão.
acha o cobrador da Recebedoria da Capital
Saude e fraternidade.— FelUello Freire.
Federal Augusto Benalicto Ottoni, para
tratar denegocios de seu interesse.
Wrinisterio "da Guerra
Requeri men' os despachados

•

Phippe Iemãos & Comp., recorrendo do despacho da Alfandega da Rio de Janeiro, que
indeferiu sua prateação á restituição de
2:441$372. proveniente do aupanento de 30 ois
e respectivos addicionaes de 60 ^/s, que pagaram em diversos despachos de canhamaço.—
Ao Conselho de Fazenda.
Vicente Duarte Coelho, coneessionario do
trapiche Azeve . lo,padindo que seja apostillada
na respectiva carta de alfandegamento o traspasse daqualle trapiche a Domingos Ferreira
Soares.- Satisfaça a exigencia do parecer.
Albuq lie rquo & Campos, pedin d o licença
para despacharem mercaiorias, das quaes
umas já se acham nos armazens da Ali indega
e outras esperam aluda receber.— Deferido,
expedindo-se ordem para o despacho, verificado serem as armas o munições proprias
para caç s.
João Ferreira, de Miranda, pediu lo uma
gratificação por ter substituido os auxiliares
dos jornaleiros da Alfandega desta capital.—
Indeferido.
Augusto Joaquim de Carvalho, chefe de
secção da Alfandega do Pará, reclamando
contra actos do respectivo inspector.—Requeira em termos e pelos tramites lega,es.
Irmandade do Santissimo Sacramento da
Candelaria, pedindo para despachar livres do'
direitos 71 caixões de. -marmore para as'
obras da igreja matriz do Nossa Senhora da
Candolaria.—Autorise-se o despacho.

Secretaria do Novo Centro Operario— Rio
do Janeiro, 17 do março (10.1894.
'ilustre cdlalão ministro da fazend
Por portaria de 17 coriente,coneederam- esta associação, corno orgão • das classes opese tres mezes de licença, com ordenado, nos rarias desta capital, começado Os festejos em
termos do art. 201 do decreto n. 1.03) de 14 lionienagem ao tri amplio da legalidade e ao
de novembro do 1893, ao 3 promotor publico iavicto marechal Floriano Peixoto, vem sollidesta capital, bacharel José Ja.yme de Mi- citar-vos para que determineis a suspensão
dos trabalhos hoje ao meio-dia, afim de que O
randa, para tratar de Sua nade.
pessoal operario do vosso ministerio possa
tomar parte na marcha civica que esta assoPOLICIA DO DISTRICT° FEDER.S.
ciação realiza hoje em homenagem ao digno
•Por portaria de 17 do corrente, foi exone- director da Estrada de Ferro Central do Brarado, a bem do serviço, do cargo do inspector zil e ao cidadão coronel chefe de policia.
San de e frat rabiado.— Pela commissão
da 1 1' secção da 18 , cireninseripção o cidadão
rectora, Alfredo Augus:o Rodrigues.
Benedicto Barbosa.
Diracteria da Justi,:a

Por portaria de 17 do corrente, foi nomeado
despachante da Inten 'énela da Guerra o escrevente de 2' classe ds, Mesma intendencia
Angusto Duarte de Moura.

Industria, Viação e
Obras Publicas

Ministerio da

Directoria Geral das Obras Isualicas
Por portaria de 16 do corrente, foi esmaecida á adjunta da Reptrtição Geral dos Telegraphos Leonor de, Castro Ribeiro licença de
9) dias, com vencimentos, na forma da lei,
para trafar de sua sande ou 'e lhe convier.
Por outras da 17 do corrente, foram prorogadas :
Por 9'adias, a licença em cujo goso se acha
o teregraphista de 2 , classe da Repartição
Geral dos Telegra,phas Antonio de Miranda
Azevedo, com vencimentos, na fôrma, da lei,
para tratar do sua sande onde lhe conviqr
Por 60 dias, com vencimentos, na firma da,
lei, a licença concedida ao cidadão Luiz Lopea
de Azevedo, telegraphista, de 3 , classe da Repartição Geral dos Telegraphos, para tratar
de sua sande onde lhe convier.
Requerimento despacitado
Dia 17 de :sarça de 1b4

Sociedade Franceza das . Telegraphos Submarinos, po l indo autorisaçãó para remover o
Innto de immerslo do seu cabo do Viseu para
Pinheiro, no estado do Pará.— Deferido.
-.DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
Por actos de 16 do corrente foram nomeados carteiros de .̀?,•, L classe do correio desta eapital,os supplentes Porfirio Francisco de Paula,
Alfredo Celestino da Rosa e José Maria Machado
Foi exonerado a pedido o praticante de 23
classe dos correios de S. Paulo, Itaymudo da
Silva e Cunha Filho.
Foi marcado o dia 21 do corrente para abertura das propostas recebidas para fornecimento de material e diversos oltjectos de expodiente no carrente anno,

ISZWIL

Domingo 18

INTENDERIA MUNICIPAL
Secretvii-iã' Geral da Pre-

feitura
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," districto

Ilha Grande (2' secção).
Mambucaba.
Paraty (1 . secção).
S. João Marcos (1' e 32 secções).

1

Tres Pontas (2 8 e 3" secções).
Santo Antonio do Amparo.
Campestre (5', 6 . e 7' secções).
Pouso Alegre (2 . senão).
Perdões (14 . secção).
Santo Antonio da Ponte Nova (8" sução).
S. Francisco de Paulo do Machadinho (1" e
2' secções).

ESTADO DE S. PAULO
1" secçÃo
_
1" districto
Por acto de 22 de fevereiro proximo pas70 districto
'guapo
(1'
secção).
eieeeogeela por done alues a licença
eailo,
,
secções).
.
Juquery
(I",
2
,
3
.
e
4
1
Espirito
Santo
de Itapecerica.
.1 eu;o eicizo se achava o 1 0 eserigurario
Saleta Ephigenia (16 1 secção).
Carmo do Parnahyba.
ÀjiítÕÏ1õi1 Faie-fida, Salustio Lamenha
Mogy das Cruzes (4 1 secção).
Corrego d'Antas.
Lins de Souza.
Conceição de Itanhaem.
Formiga (2 . e 3' secções).
Por acto de 27 do mesmo mez, foram conCarmo da Parnallyba.
2" diStricto
cedidos 20 dias de licença, sem vencimentos,
8" dieteieto
Ubatoba (1', 2', 3 e 4a secções).
em prorogação á que em cujo gozo se achava
Jacarehy (1" secção).
o conunissario ..de hygiene, Dr. Julio Braz de
Nova de Lima (1 . , 2 . e 81 secções).
Magalhães Calvet.
Morro da Graça (12' secção):
3' disiricto
Caethé.
Por acto 'de 8 ao corrente, foram cowedidies
Lorena (1 . , 2. , 3' e 4a secções).
Pitanguy (3' secção).
20 dias de licença para tratamento de saude,
Cunha (1", 2" e 3 . secções).
Conceição do Pará.
ao comrnissaric de hygiene D. Antonio
4 0 districto
S. Gonçalo da Ponte.
Evangelista de Castro Cerqueira.
Taquara,ssú.
Santa Cruz do Rio Preto (1 1 , 2 , e 4' secPor actos de 9, foram concedidos dons
Pará (3a secção).
ções).
mezes de licença para tratamento de sa,ude
Carmo do Cajura.
Remedios
do
Tieté.
ao commissario de hygiene Dr. José Arthur
Conquista (7 , e 8 1 secções).
.
Itararé
(1
secção).
Farme de Amoedo; e seis mezes, em proroSanta
Barbara
do
Rio
Preto.
9° districto
gu al ° a em mijo gozo se achava o agente do
1° districto doEngenho Novo Manoel Joaquim
5 , Vistricto
Antonio Dias Abaixo.
Barbosa de Andrade.
S. José da Lagfee (4' secção).
Soccorro (2' e 3" secções).
Santa
Anna doe Ferros (1 . , 5', 6', '7" e 8a
Por acto de 16, f loram conce l idos 30 dias
6 0 districto
secções).
de licença para tratamento de saude ao comS. José do Bebedouro (4° e 5 1 secções).
Conceiçãó do Ferro.
missario de hygiene Dr. Innocencio Affonso
Turvo (2 e secção).
Barretos (21 secção).
Cavalcanti de Albuquerque.
Limeira (1 . , 2e, 3 . e 4 . secções).
Santo Antonio do Rio Peixe (2" secção).
Por neta de 17, foram nomeadoe para o InS. Sebastião dos Ferreiros (3' secção).
S. José do Rio Preto (6' secção).
stituto Profissional: João Baptista da Costa,
Pirassinunga (1" secção).
districto
professor do desenho do figuras e pa,ysagens;
S. José e...o Rio Claro (4 . secção).
1.1derabe.
Paulino do Sacramento, professor de musica
7 0 districto
Ubera,binha (3 , sução).
theorica e Julio Hypolito Vieira, professor
adjunto.
Ribeirão Preto (2' e 4 . seceões)
ESTADO DE PERNAIUGUGO
Patrocitno de Sapucaliy (l e e 2" secções).
1° districto
Santo Antonio de Alegria.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Freguezia da Sé (31 secção).
Espirito Santo de Batataes (1" e 2' secções).
Franca (3' e 5' secções).
districto
Ilha Grande.
Para conhecimento dos interessados, serão
Cabo
(5'
secção).
ESTADO DE MINAS GERA ES
mencionadas no Diorio O fficial as actas rece4 0 di;:tricto
bidas diariamente sobre a eleição a que se
districto
procedeu no dia 1(10-março do corrente anno
Amaragy
(3'
eeeção).
Sana Berbere.
para deputados federacs á segunda legislaDIA 14
S. João do Morro Grande (e" secção).
tura.
S. Miguel do Piracicaba (12' secção).
DLsTRICTO FEDERAL
(Coateueeleaa n. 17 . do
Offizial. de 15' de :)laren
S. Gonçalo do [tio Abaixo.
1" districto
Piranga.
DIA 12 DE MARÇO DE 1894
secção).
Gloeia
(1"
Jequery (14 , secção).
Candelarie (1 . secção).
DISTRICTO FEDERAL
Catas Altas.
Pitanguy (4" secção).
1" district o
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Antonio Dias (1' secção).
Santa Rita (1 . e 2 ,1 secções do 2 1 districto
dístticto
Ponte Nova.
Gloria (5' secção).
Ouro Branco (I . seeição).
da
Barra
(secção
uniea).
8,
1050
Candelaria (3 , seenão).
S. Francisco de Paula ( 1 ,, e 2' secções).
e" dist ric:J
Santa Rita (1° secção do 1 0 districto).
Sant'Anna do Jacaré.
di.;tricto
Itaperuna, (24" secçãoe.
S.
José de Tocantins (3' secção).
S. José (4" e 6 . secções).
districto
Lagea Dounida
secção).
Sant'Anna, (1" secção).
S.
Caetano
do
Chapai)
(1°
secção).
S.
Pedro
e
S.
Paulo
de Itagua,hy (14
Espirito Santo (3' secção).
Piedade da Boa Esperança.
secção).
31 districto
Pomba (9' e 10' secções).
5" districto
.9" districto
Irajá (2 . e 3' secções). Paraty (21 secção).
Engenho Velho (4" secção).
S. Francisco da Gloria (1' e 2' secções).
ESTADO DE S. PAULO
Curato de Santa Cruz (3' secção).
Nossa Senhora do Rosario da Lameira Ri e
distrkto
S. Christovão (5 1 secção).
9' secções).
Villa
de
Sant'Anna
(3" e 4' secções).
Cataguazes (4 . , 6 . e 8 3 secções).
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Capital
de
S.
Paulo
(3" secção).
S.
Paulo
de
Murialie
(2
,
secção).
1° districto
Faria Lemos (2" secção).
4° districz
Nitheroy (2' secçãe do 2" districto).
Tombos do Carangola (5' secção).
Apially (1". 2" e 3" seci,,res).
Nitheroy (4, eeeção do 1" districto).
4 , (Zist
leen Success° (secção calca).
Rio Seceo (3' secção).
Palmyra (I" e 4" secções).
Rio B011ifiJ (1' sec-;zi,)).
ESTADO DE MINAS GERAES
Santa Berbere de Monto Verde ;4' e 5' secSaquarema (62 secção).
1" district o
ções).
S. Gonçalo (3 . secção).
Rio
Doce.
Barreto (2" secção).
distr:cto
S. Pe"ro dos Ferros (12 . sucção).
2 0 diçtrielo
Turvo (2 1 sução).
Furquim (I" e 2' secções).
Vicente Ferrer.
Paraopéba.
Natividade do Carangola (14' secção).
Itajulá (11' secção)..
dist,.ix.to
2' districto
8. Caetano da Vargem Grande (6 sec,,ão).
Tivadentes (32 secção).
S. João Baptista de Nova Friburgo (1" e 2"
Caxambú,
libe (7- e 8' secções).
secções).
Bocaina (1' e 2' secções).
Quilombo (2' e 7° secções).
S. 'José do Ribeirão (4' secção).
6" districeo
districto
4' (1 isUi 'to
S. Tliiag:) (5 , cecção).
seceão).
Itagulhy (22 Se 0110).
Cataguazes
Porto de Santo Antonio (9' secção).
0).
Vassoures ().
S. Sebastião de Pedra Anta (secção unica).
Varginlia, (I" e 8' secçõe:).

pamingo 18
S. José do Barroso (7' secção).
Patrocinio de Murialié (I a secção).
4° districto

S. José de Além Parabyba (2 3 secção).
Rio Preto (6a secção).
ConCeição Ibitipoca. •
Formoso (3" secção).
5° district o
Ayurrioca'(1 secção).
6' tiNrict o
Villa,. Grande do Sapucahy (5" secção).
Machado (1" e 2, secções)..
Conceição da Bôa, Vista.
S. Joaquim da Serra Negra.
Lavras (1" secção).
Bom Successo.
70 districto

Nossa Senhora do Desterro.
Bom Jesus da Pedra do Indayá.
8° districto

Abbadia (51 secção).
90 di strict o
Cidade •cio Serro (3a e 4' secções).
Diamantina (1" secção).
•
S. Sebastião do Rio Preto (5 1 secção).
Santo Antonio do Rio Abaixo (7 a secção).
S. Domingos do Rio Peixe (10' secção).
Santo Antonio do Rio do Peixe (1° secção).
Itabira ( 23 seção).
S. Gonçalo (secção uniea).
2:?0 districto
Boa Vista do Rio Verde.
' ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Santa Cruz
3, 3" e 4a secções).
Conceição da a
Barr (P, 2a , 3' e 4' secções).
Ancliieta (1 a, 2" o 3" secções).
S. Matheus (1 2 , 2", 3' 04" secções).
nutria (l a e 2' secções).
Porto do Cachoeiro
secção).
Victoria (4 secção).
Cariacica (senão unica,).
-

DIA 15
DISTRICT() FEDERAL

1° district o

Lagia (3', 7°c g' secções).
20 district o
•
Sacramento (5' secção dó 1 0 districto).
S. José (3' secção do 21 districto).
Sant'Anna (53 secção do 2' districto).
3' district o

Guaratiba (1" e 2' secções do 1 0 districto).
Irajá (1" secção)
Campo Gr.inde (Ia o 3" secções).
Guaratiba, (1" e Za secções do 20 clistricto).
Engenho Novo (1' e 2a secções- do 1 0 disrt iet0) •
Engenlio,Velho (1 2 secção do 1 0 districto).
Paquetá (duplicata)
•

(u--fss) 8.4
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

st r ict o

00~1<-3-onito ( 5 1 , e 7' secções).
Cabo-Frio (3' secção).
S. João do ltaborally (6 1 e 73 secções).
Duques (5a secção).
S. João Baptista de Nitheroy (3 , secção do
In districto).
Cabu.s.sú ' (3' secção).
Vendas das Pedras (2" secção). Maricá (1 2 e 2" secções do 2" districto).
Monica (1", VI e 3' secções do 1 0 districto
2° d istrict o

Limeira (secção unica).
' 3' district o
Bom Jardim (20 secção).
I tucura (l a e 2' secções). •
Miracema (I", 2a e 3' secções).
- 40 districto
- Raiz da Serra.
Nossa Senhora da Guia (secção

5 , distrtcto Rio Claro (1", e 21 secções).
.
Santo 'Antonio- de Capivary (2a e 4' Soc.
•ções).
ESTADO DE MINAS GERAES

1^ dis t ricto

Sant'Anna do Guaraciaba (11 1 secção).
Ponte Nova (2' secção).
Barra Longa (1 3 seção).
Mariana (1" secção).
Camargos (secção unica).
S. Simão de Manhuassá (11 1 secção).
S. Domingos do Prata (2 a secção).
Amp iro -do Serro (18' secção).
Oliveira do Piranga.
2° di str ic to

S. Francisco da Paulo.
Ilheos.
S. Francisco de Assis do Onça.
Entre Rios (3" secção):
Boinfirn do Bomba (73 e 8' secções).

Santa, Elibigenia (10' secção).
A ti baia, (1" seccão).
Santos (4'
20 d istricto
Natividade (I" e 3 secções).
S. Bento de, Snracally (I'', 2' e 3' .•;oc-..3:).
.
3" dist;•icto
Taubaté (2', 3", 73 e 8' secções).
4° tif st ric-to

Santa Ciam do Rio Pardo (3' secção).
Fartura (l a e 2' Secçõ
.• •
Espirito Santo da Fortaleza (I" secção).•
Campos Novos do Paranapanema ( 1 3 , 2' e
„.
4' secções),
Santo Antonio da Boa Vista (l a e2' secções).
6" districto

Brotas (1' secção).
Ribeirão Bonito (2" secção).
Bocaina (2, secção).
Dourado (4" secção).
•••

7° districto

3° districto

Nossa Senhora. da Gloria.
Santa Rita da Gloria (13' secção).
Santa Isabel.
districto

Ouro Preto (8" secção).
Nessa Senhora do Rosario (I" seção).
Rio Preto (9' e 101 secções).
Lima Duarte (1 3 secção).
50 distr teto
Magôo (l a secção).
Ayuruoca (23 seção).
Maria da Fé.
Itajubá ( 7 d e 9' secções).
I3aependy ( 2 `1 Secção).
S. José do Piai. •
6" dist riv to

Villa do. Caracol (3' secção).
Lavras (23 secção).
Carmo de Luminarias.
S. João de Nepomuceno (10' o lia secções
70 districto
Espirito Santo dos Coqueiros.
Carmo do i'arnahyba (21 secção).
Dores do Indayá (2 , :acção).
S. Sebastião do Curral ( 5 4 secção).
Bom Despacho (4', 51 e 6' secções).
Campo I3ello (1" e 21 secções).
S . Francisco das Chagas (l a e 21 secções).
Porto dos d.Icndes (secção unica).
di4 ricto --

•

Vargem do Pantano (secção unica),
Piedade dos Gemes (51 e 6' secções).
Curvella ( . 1 1 e 5' secções).
Trahyra.
Brumado 'de Para,opéba.
Bonifica (2' secção).
Cachoeira: dos Macacos (2 3 secção
Jequi ubá
secção):
s
90 di stricto
S. Sebastião dos Correntes (3 3 secção).
ltambé de Matto Dentro.
10^ districto

Peçonha (l a e 2' secções).
12' dis trict o

Municipio de Passos (1 0 e 3a secções).
S. Sebastião do Rosario (P secção).
S. Miguel da Ponte Nova.
Bagagem.
.Sant'Anna do Rio das Velhas.
Santa Rita de Cassia (1", 2' e 3' secções).
S. Sebastião do Paraíso (2', 3' e 4' secções).
• •
Desemboque.
Cidade do Prata (1" o 2 3 secções).
Monte Alegre (1" e 2 a secções).
Sacramento (1' secção).
Uberaba (2" secção). •
ESTADO DE S. PArLo
/0 clistricto
'
Iguape (2N 32, 42 e '50 secções).'

Sont'Anna dos Olhos d'Agua,.
Carmo de Franca (1" e2' secções).
Caconde (1 2 secção).
Casa Branca (1 2 secção).
Santa Rita do Paraizo (20 secção).
Franca (I a , 2' e 6,. secções).
•
Sertãozinho (G' secção).
Cajurú (I a o 23 secções).
ESTADO DE PERNAMBUCO

23 districto
.
Taquaretinga, (1 2 , 2', 3' o 42 secções).
Jatobá.
Itamarafiá (2' secção).
Nazareth (2a e 12' secções).
30 districto
Magoa de Gatos (3' e 4a seções).
Pedra (1' e 21 secções). • Panellas (Ia secção).
Angelicas (13' secção).

•

ESTADO DA BAILIA.
/°

dist ricto

Sant'Anna (19 1 e 31° secções).
2° distr:cto •
N. S. do Monte (l a e '-ta secções).

N.' S. da Purificado (1' micção).
N. S. do Soccorro (secção unica). •
Sant'Anna, do Lustoza ( 1 ' e 2' seções).
S. Felix (1', 2a , G' e 9 1 secções).
Cachoeira (7' secção).
5" di stricto •
Cidade do Bomfim (2" secção).
ESTADO DA PARABYBA. DO NORTE

de Natuba (1 1 secção).
Pedras de Fogo (1" e 2' secções).;
Cabaceiras (1' secção). ,

Villa,

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Natal (22 secção).
ESTADO DO ESPIRITO SAN%

Mimoso (10 , secção).
S . _P_e,dite,-‘1,,oltabaponit.42ecçã,o).
õ."eN"13
O opt,13.a.'
EST
-X*Ir
„or
ál
393.
,0 kya
Fortaleza (2' e 5' seevae.Q. b,âa
° 5&R
TICacliellinrpY ç' ão (1 3 secção).
DIA 13 • •
ESTADO DO mo DE JANEIRO .
.districtá '

'

Ouro-Fino do Natividade (5" secção).
Natividade do Carang,ola (12a secção).
5o districto
•.
Paráty (4, secção).
•

ESTADO DE MINAS GERAES

1° districto

.

Santa Cruz do Escalvado • .( á a é 7a secções
Santo Antonio da Grama: (3 4 secção).
Alvinopolis (2a secção).
Lamim (secção unica). •
S. Pedro dos Ferros '(13" secção).
S, José da Pedra Bonita,
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2" districto

Taboleiro (6° ECCÇão).
districto

Dascoberto (1' secção).
Santo auto:rio d3 Murialá (12 e 14' secções).

5 , clistrieto

Alucinar, 16—Sciente da vossa victoria comi
gratulo-me comvosco como verdadeiro braziloiro amante da prosperidade de nossa patria.
O povo enthusiasmado vos acclama c.amo deALIFANDEGA. DO RIO DE JANEIRO
fensor da honra e das instituições republicanas do nosso pais. Viva a Republica 1 — O
Rendimento do dia 2 a 16 de
março de 1 a94
• 2.560632247 intendente municipal, Manoel Pedro Letio
Idem do dia 17 (até ás 12 hs.)
104:582$218 Fontes.
MACEIÓ, 16 —Bravo Cordiaes felicitações.
2.665:214$465 Viva a pa,tria. ! Viva Floriano heróico e abaixo
5.932 i 369 138 os perficlos aventureiros. — Domingos JosJ
Em igual periodo de 1893

RENDAS PUBLICAS

S. José do Paraizo (5" secção).
Carrancas (7a secção).
Madre de Deus (5 secção).
6" districto
RECEBEDORIA
Poços de Caldas (2" secção).
Carmo de Campo Gra‘rule (l a e 2a secções). Rend imento do dia 1 a 16 da
março de 1594...
70 districto
idem tj 4.! 17...
••.•
Santo Antonio da Pratinha (5a e 6a secções.)
Dores da Boa Esperança (l a secção).
Carmo do Rio Claro.
Em igual parie.4a da 1s93 ..
Araxá (l a secção).
12° districto
Cabo Verde (I a e 2 a secções).

Santa Rita de Cassia (5" secção).
ESTADO DE S. PAULO

1' clistrieto
Santos (5' secção).
2° districto

Natividade (2' secção).
S. José dos Campos (l a secção).
Caraguatatuba, (I', 2", 3a o 4" secções).
60 clistricto
Ribeirão Bonito (I" secção).
districto

Cacunda (21 secção).
ESTADO DE PERNAMBUCO

1' districto

Recife (26' se-ção).
S. Lourenço cl.a Matta, (1" secção).
Jaboatão (1' secção).
2" districto

Vicencia (9' secção),
Goyana (Vacação).
Timbauba, (2 a secção).
Nazareth (8' secção).
3" districto

Bezerros (2', 3a e 4" secções).
Cimbres (4a secção).
Poço da Panellas (2 a secção).
Cabo (3' secção).
4" districto

0eceão).
Reação),
.1.
•;."es).

IIRWM171,••n••••nnn•n•••••••n

NOTICIARIO

—Congratulo-mo com vasco pela
aaall—ara dos Deputadas, 17 terminação da revolta na bahia do Rio de JaA. — O director, Dr. Rareei° neiro, facto este devido ao patriotismo com
que tendes guardado o poder que vos foi consalho Reis.
fiado pelos 'votos da nação e defendido as instituições republicanas. — Saudo-vos. —G. Ca-

Suprema Tribunal Federal
Apresentaram-se seis ministros, os Exms.
Srs. presidente Aquino e Castro, vice-presidente Pereira Franco, Andrade Pinto, Pisa e
Almeida, José Iiyginci e Barata Ribeiro, numero insufficiente, pelo que o tribunal deixou
de reunir-se eia sessão hoje.
Capital Federal, 17 do março do 1894. —
O secretario, Jocto Pedreira do Conto
Ferra.

VICTORIA, 15 — A redacção do Estado do
Espirito Santo,'que sempre confiou no vosso

420 8005390 valor e patriotismo, sauda-vos pela explendida
25:728¡d31 victoria, que ha de levar Vosso nome ao
Pantheon da historia patria. Salve! Viva a
446:528521 Republica 1 — Augusto Cabrum.
433.762:065
PORTO ALEGRE, 15 — COM intenso jubilo
sauclo-vos - como consolidador da Republica
Brasileira — Dr. AUM.
PINHEIRO, 14—Felicito a V. Ex. pela dedicação á, patria brasileira e pela victoria que
acaba de ter, trazendo com ella a paz do seus
'11re1egrarrainaza a3—Ao Sr.marechal Flo- subditos. Completo regosijo. Viva o marechal
riano Peixoto, foram dirigidos os seguintes
Floriano Peixoto. Viva a Republica. Vivam os
DARIA, 13—Sando-vos pela victoria -da le- bravos defensores da patria.— Antonio Dias
galidade da qual sois o mais forte defensor. Barreira, 3' supplente do delegado.
Viva a Republica! — Graça, inspector do
OURO PRETO, 16—Jubilosos saudamos o InArsenal do Marinha.
clyto chefe da nação pela assignalada victoPELOTAS, 14—A officialidcde rlo 20 batalhão ria contra os inimigos da Republica, esmade engenharia envia-vos sinceras felicitações gando a revolta que tentava, mergulhar nossa
pelo advento da paz e consolidação da Repu- patria na voragem da anarchia.— Antonio
blica. Viva a Rapa blica —Miguel de Oliveira Olyntho.—Areltias Medra lo —Padua Rezende.
Paes, major com mandante.
DIAMANTINA, 16 — Co ageatulo -um COM V.
Buo GRANDE, 16-0 3" batalhão de artilharia Ex. pela, explondida vietoria do dia 13 do
delirante sauda-vos o aos bravos defensores corronte.Está consagrado o vosso nome na hisda Republica,. Viva a Republica 1— Major, toria patria. Parabens. Viva a Republica!—
Carlos Pinto, commandante do 3' batalhão de Manoel Casar Perdira d § Situa, coronelcomirrindante superior da guarda nacional
artilharia.
da Diamantina.
CEARA', 14 — A assembléa, legislativa do
Curana', 15— Saudo na pessoa de V. Ex. o
Ceará, cheia do mais vivo enthnsmsmo sacola
a patria republicana representada no seu in- salvador da Republica Brazileira. Viva o maalai° e patriotico chefe a cujo civismo e ener- rechal Floriam) Peixoto 1— O administrador
gia deve hoje ver-se deasassombrado.; o futuro dos correios, ,lat nio Moreira de Sowa.
e a sua prosperi Lai.C.—Xogneira
RECIFE, 15— Felicita-vos pala pacificação
si• len te da a ssem bléa. — Dr. Bdefonso
da p teia brazileira.— li. Saldanha Junior,
Accioli. —Dr. !Adoeci° Pontes.—Pedro
VALENÇA, 15-- Saudo-vos. Viva a RepuAugusto Borges.—Carlos de Miranda Torres
blica.— Missais Souza.
Portivtl.
JARAGUA', 15— Em nome da mocidade alaAlacanÉ, 14—Saudo a patria republicana goana - congratulamo-nos com a nação, repree a vós seu glorioso e infatigavel defensor pela sentada na pessoa de V. Ex. pela victoria
vietoria.— Neves Junior, commandante da assignalada que acaba de conseguir o goverguarnição de Imbetiba.
no de V. Ex. sobre os inimigos da paaria,.—
MacanA. , 14—A guarda nacional de guar- Dr. Costa Leste. Miguel Palmeira, Fausto de
nição neste porto sau d a V. Ex. como salva- Barros, inspec x
i r, Sa Peixoto.
dor da nossa, patria. Viva a Republica!—AnPENEDO, /5.—Congrei,tulo-me com V. Ex.,
tonia -re m endes dd uos(a, major comman- gloaiosa personalisação da patria republicana,
Unte do 10' batalhão.
pelo almejado tricuripho da causa da legaCampos, 14— Felicilo . vos e a latiria pelo
C'lemeatino Monte. .
triumpho da legalidade, do direito e da Jus15-Sinceros
Rumpu,
parabens por terdes
tiça . —Tenente-coronel Montenegro ; co man- sabido trina:pilar da hasta
travada ha seis
dante da Escola de Aprendizes Artilheiros.
longos mczes na bahia de Guanabara. CompriBANANAL, 14—Ao heroieb republicano Ma- imanteis vossa cara familia.—Joarafar - Aleirechal Floriano, sande pela brilhante victo- ajudes, juiz de direito.
ria da kg:ilidi-Ca em nome da, gua
i
4,01,át,já„-w i ctoala á Re sauda—
nal do Baa atual .
'-'
,IaiaMitianto
superior ções ao VOSSO governa,. —imo Mara.—
o
BELÉM, 15

SECÇÃO JUDICIARIA

Alves Silva.

Mora.

linum, 15-0 quarto batalhão de artilharia de posição congratula-se com V. Ex.
pelo explendido triumpho alcançado pela
Republica e faz votos pelo restabelecimento
da paz em nossa cara Patria, brevemente
pela aniquilamento completo da -revolta no
valcanti
sul . -a-Tenente- coronel, Drummond.
Artacani, 16 —Acceitae, invicto marechal,
S. Luiz Do M.utaNniço, 15—Com verdadeiro
as saudações sinceras que voa envia o maior
dos vossos admiradores e um dos mais dedi- jubilo e enthusiasmo vos saudamos, ao exercados os vosso governo e de vossa pessoa cito e armada brasileira pela brilhante vitoria da causa da legalidade.— Engenheiro,
Grande regosijo nesta cidade.—Felisbello Lima
Campis, Joaquim Coelh,o -Fragoso, CasiFreire, presidente do conselho municipal.
miro Junior, vice-governador.
MUCURY, 16 — Transmitto-vos sinceras conPARAIIYDA, I5—Por este tribunal Bandogratulações do povo deste municipio, verdadeiros hrazileiros convictos no vosso valor o vos pela terminação da revolta, supplantada
esperam da vossa victoria o engrandecimento pelo vosso patriotismo e dedicação ás instida Republica e o progresso da querida patria,. tuições republicanas da nossa cara paaria.
Viva a Republica! — O juiz preparador, Ar- Viva a Republica Federativa Brasileira 1—
More
Mar Gonçalves Martins.
presidente.
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REems, 15—Congratulo-me comvosco pela
vietoria da legalidade.— Nusciínento Fettosa.
CEXRA, 15— Felicito-vos e cangratulo-me
com a nação pelo triumpho da Republica Braziloira.--liarjaando Gaith,rnie da Silva, tenente-ajudante de ordens do presidenle do
I
Ceará.
BERNE, 15— Felicitações pela victoria
Republica.—Boltrao.
FORTALEZA, 15 — Minhas felicitações.—
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PENEDO, 1G—Saulamos o grande brazileiro
Csar,A., ' 13— O povo do Acarahá estado do.
Lincaln Sul-Americano pela coasolidnIo da Ceará representado pelos abaixa assignados
Rupublica.— L'aelt•h; Ma: Jasi dujus: o coagratulam•se c.)m. a Rapabice, o compride Oliveira.
meata-vos eathasiasticarnent3.— V. PorllonALA.GOINII.S.S, 10—Em nome do municipioila tori.—hao Moura. jaafp.—Ti. CO3149.Villa Nova, VO3 co n)rineentamar pelo rele- Alfredo Guilherme
vante serviço da d) ainv,rã,o da revolta de
PuRTO ALEGRE, IG — O aia-saibo municipal parte da . armada, re.sta,baleeenlo a piz e de Porto Alegre, em SOSS5I0 extraordinaria,
ordem do que tanto carece o 'raiz para o d±s- extreme,cendo-se de ardente jubilo, congraenvolvimOrlto do suas riq rezas naturaes.— tula-se cora V. Ex. pelo triumpha explendido
Francisco Vital da Siva, inteadente.—Mun- tia lagalid ide no meanoravel dia 13 lb corBrisido.
dsco do Saltes 1oais, presideato do cometia). rente, pronuncio certo do complete esmagaPAnAnYBA, 15— Felicito-vos pela termina- —Justiniaao Ga/tozo, seeratario.-3Ltnea; Te - mento da -deSgraeada revolta que tanto tem
ção da negregada revolta, suplantada pelo xeinc, secretead6.—Goaçalcas da Scloa.—Án- prajulieado e deshoarada o nosso paiz: —
vosso elevado e nunca desmentido patrio- onio »I, Castro .—Josj Cavale 2 al e Ma- Jo g o Piaacatcl, presidente.
ismo e dedicação ás instituições republicanas noel Langainho.—Folix Carvalho.
PORTO ALEGRE, 16 — Commandente,
de nosso caro Brazil. Viva a Republica, - feNATAL, 15— O batalhão pe,triotico -Silva chies o guardas inualcipaes lierta capital,
criativa! Viva o exercito brazileiro ! Viva Jardim percorrau hontam, devidamonto
compriineetam vos e congratulam-se canamocidado das escolas 1 Viva a esquadra formi.sa I°, pram lido do musica e acompa- VOSCO pela brilhante victoria contra 03 inilegal! — Chefe de policia, Abilio Ferreira nhado de grande massa popular ás ruas desta migos da Reoublica.— Major-commandante
Baltar.
capital manifestanda jubilo pelo explendido FrancisJo do Pcu'a tadra-le, alf±res Frcdo,
ManacroorrE, 15—Indisivel prazer com a triumpho na balda de Guanabara. Em seu rico Lemos Schin idar. A/tramo Barbozz de
terminação da revolta. Felicito-vos com en- percurso saudou em frente do palacio do go- Silva.—Augusto Lirio Nascimento.— Joaquim •
vernador, quarteli do 31° do infantaria e Manoel Ve'l q so.—
ldeardo Coara-lo Duarte
thusiasmo.— Nolasco.
corpo
do
segurança,
o
exercito,
a
esquadra
el
Barcellos.
Sil
va
—'Man
VASSORAS, 17 — A parte sã da população
e o governo con3lituido. Em Meu nome
Re:ars:mak.. 14— O povo, a• força publica
de Vassoras vos felicita gloriosamente pela legal
de maus dignos commandados saudo
estadual e flaleral do terra e mar, a Escola
victoria da Republica, que em grande parte è eV.noEx.
pelo
brilhante
acontecimento.
Viva
a
Militar, o batalhão S repletos do endevida do vosso alevantado patriotismo. Viva
Pedro Lima, major commana thuslasmo, indo a frente o presidente do esa Republica ! Viva a legalidade ! Viva o pa- Republical—
ti
a
n
te-.
talo, cominam:limite da guarnição, capitão do
triotismo ! — Martinho Nobrega, prosi lente
NATAL. 15—Viva a Republica! Corpo miporto, presidente da assembláa, vieram ató
da Camara Municipal.
litar de segurança sob meu cominando fiel aqui imeorpara los dirigir-vos mil felicitações
Maemó,15-a-Com a mais viva satisfacçãa.vos sempre a vossa causa que ó a da Republica pela expleadida victoria que vem consolidar
declaro recebido vossos telegrarnmas. Relação congratula-sa com vasco pela gloriosa victoRepublica e integridade de nossa Patria.
'do explendido triumpho tivestes com aniqui- ria obtida contra ingratos brazileiror que aViva
a Republica.— 113,1e,y il Fontenelli.—
lamento dos revoltosos na Bahia Guanabara deixando S3 reduzir pelo ouro europeu lionrique
Mattos.—J. nusrno.
Martins
em regosijo á este felto,Combineicom o gover- não duvidaram commetter infame traição.
S. Palmo, 14 — Transmiti.° a V. E. o tenador passelata Civica militar que realisou-se Fostes una limai° e se não fora a vossa enerhontem á tarde, f :tonando a brigada do mea gia a Republica no Brazil teria sido aniqui- legramma seguinte do Dr. Vicente Machado,
coimando dompesta, do 20, força de seguran- lada e a patria posta em hasta publica.— governador do Pará, em Itararé: «Abraço
ça da cavallaria estadoal. Povo por mim E-cate:q.:o do Paul.; Alui-eira, tenente-corone o falicito a V. Ex. pala brilhante victoria
causa, •legal obtida par nosso, esquadra. No
convidado percorreu ás ruas desta capital, co-nmadalants.
dos rea iblicti103 brazileiros tem
nomeando-se freneticamente o enthusiasmo
To o LON, 16 — Pa rab ±ns da g ua rnição . — coração
V. Ex. lagar rêsorvada do gratidão o recogeral. ()nadei do batillião muito visitado e Pantoja.
nhecimento pel modo, abnegação e civismo
illtuninmio a notite assim como casas partiToULON, 16— Parabens pelo triumpho. — com
que dafoad ni a cousa da patria,;
culares, edificios puldicos que hastearam ban- Proença.
consolidação da Republica. Viva a Republica!
deiras. Por - mito e pela offidalidade da guarPORTO, 17
Brazileiro 3 no Porto con- -Viva
o glorioso Vice-Prosi lente da Republica !
nição vos saltite° vos felicita querida patria gratulatn-se..—cmst,i.
Itaran.5, 15 de março de 1891». — er,z.ardin o
que se orgulha com o vosso correcto governo.
Larl
i.
OruàLUISINGEN,
16
—G
ra
tul
i
re.
—
do Campos, presidente do estado do S. Paulo.
—Thontd Cor./oiro, tenente-coronel.
Anac.am'. 17 — O Club União Proletario
DAMA, 16— Felicito a V. Ex. pela victoria
NATAL, 15—Inteirada do conteudo do vosso siada V. -Ex. pela áplendida victoria. Vosso
telegramma do hoje sobre a surfocação da re- nome illastrará a historia. Sois a maior glo- da causa legal. Muito devem as instituições
volta no mar a 13, esta guarniçã,o por mim ria brazi/eira-.-0 director, Ate Ida les Villas republicanas á, vossa coragem e - civismo-A/ame/ Victorino.
vos felicita por tão assigaalada victoria em Boas.
favor da paz e da ordem, aspiração do paiz.
PINDAMONIIANGABA, 16 — Cumprimento a
PORTO ALEGRE, 17—Cordiaes felicitações.—
A guarnição de novo apresenta-vos sinceras
V. Ex. polo explendido triumpho do goFrota.
Marechal
• congratultações.—Viroinio Ramos, tenenteverno, alcançado pelas -armas legaes.—
coronel.
BRUKELLE3, 17—Gloria ao salvador da pa- Iqnacio Marco.a les Romeiro, coronel commandante da guarda nacional.
NazAREt 17—Congratulo-me com V. Ex. Ma,— 3. Franco 111,lanez.
NurirEn0Y, 10—A guarda nacional do Dispela explondida victoria do governo legal e
QuEraiz, 14 —Ante o golpe vibrado nos inicongratulo-me com o paiz. Viva a Republica. trict° Federal, ene faz parte da divisão em migos da Patria, o povo lesta cidade admiraoperações
cai
Nitheroy,
caagratula-se
comViva o Generalissimo Floriam) Peixoto. Viva
dos da vo s sa bravura e CIVISMO, vos sarada
O exercito, Re±p , itosainente saudo a V. E. vasco polo triumphotla, lei o pela consolid.tção congeatul indo-se coal o PIS iatoiro pela terda
Republica.—
Tenente-coronel
CamPbel,
de—Capitão honorario Eugenio ntles, carminsde um t. Dieta fratieids, que atrolegado do cominando superior.— Tenente minação
saldo de policia.
pinava a evolução do nosso progresso. Vós, a
coronel Nuno Bulatio, comniandante do 2 encara:ação
anis viva da democracia braziCUYABA', 10 —Cong ratulo-mo COMVO.SCO pela batalhão.— Tenente-coronel Luiz Go±raal V33
victoria aleatto ela. • Viva a liepublica ! Viva de Barros, cotninandanto do 0' batalhão. — leir.ariteebes do povo Tildar, m33 tv, mais sino Marechal Floriam°. Viva o exercito glo- Major ilarui•tio J.isd di Mello Junier, cominem- ceras felicitações pelo triuiawto da causa
rioso. Viva a esquadra legal.—Capito Can- dant° interino do 0 3 batalhão.— Major Dr, leg tI. Vi va a Itopu l die ! Vivam 03 Iteram da
legalidads ! Viva a Patria Brazileira 1 —Madido Roidon, ongeaheiro-ch:fa do IV districto Th-)inas; Delflao, cirurgião de brigada.
telegrapliico.
LasnIa, 16— Somente agora sou informado no3lFr,ança, prosi lente da carreara municipal.
M nc px5, 11—Os ca lote s e inferiores desta
FoUTALEZA, 15—a Camara Municipal da pelo telegradnm ollIcial do vosso triumplio.
batalhão felicitam-vos pela grande vietaria.
Fortaleza capital do estado do Ceara congra- Saudei de coração.— Consta.
tula-se Oomvosco pelo grande reato patriotico • LISBOA, 16—Saudamos da coração o trium- Viva a Repablica.—TamJ an-liira, tenenteque acabais de conauistar eia favor da Re- pho da legalidade.—Irarp,acc 10ranw.—Conde coronel.
publica. —O presidenteWaldc-nsiro Moreira. de Mettosinhos.—Vieira da Silva.
RECIFE, 15-0 administrador o mais empreCUY.U3.1.', 17—A moci Eido de Cuyabá com- gados do correio de Parnam'mco já conheceNATAL, 15 — Congratulo-me com V. Ex.
polo triumpho obtido em pról da loaalidade, partilhando e interpretando o sentimento do dores da vietaria aluna:adi, centra os inimigos
da ordem e da paz nacional.—Josd de MOracs povo jubiloso pela •suffiração da revolta con- da patria, admiraria) V0330 valor intra usigratula-se comvosco pela ir-imorredoura, vi- ,e' ente ante a lacta fratecida que ensanguenGuedes Alcoforado, chefe do policia.
ctoria alcançada coa nome da Republica Bra- tolu o paiz durante mais de seis mezasjeva,ndo
miseria e o pranto a tolas as elas 0:33 sociaes,
CEARÁ, IG — A.1)20.3311t0-VOI Os meus votos ziteira . Viva a Republica.—Ialefoaa9 Cia-caa.
de congratulações pela victoria que acabes —fatio Peth-o Arrecli,.— Ribeiro Az.:vedo.— exultam da contentamento pelo fitn da rede alcançar com Os VOSSOS' esforços constante- Alfredo 5 ilva.—Joao Pedro Souza.—Felietano volta nefanda o seadatn-vos com enthuslasmo.
—Administrador interino, Deodato Pinto dos
mente ao serviço da Patria e da Republica- Dias.—JoÃo Lourenço Fiyueiredo.
-O intendente municipal, Gu:lherfne Rocha. • Paaamo, 17—Sentindo immenso jubilo pelo Santos.
. explendido alcançado pelas forças
CEARÁ, 11 —Afinal terminou a maldita
Usa, 15 — ACCOit,em. cordiaOS fnlicitiç5es triumpho
le,gaes corsa o anniquilamento da revolta da revolta,
que amargurava nossa patria,- devido
pela pacificação da revolta, restabelecimento da
esquadra
congratulo-me
convosco
cuja
e ordem da Republica .brazileira—Samda,eões. tenacidade o energia deve-se tão importante Is vossa energia berculea, ao aerysolado patriotisMo das forças legaes e da maioria da
ASaltlanha.
feito.-0 inspector, Leoncio Peixoto,

SUS Domingo ia
'População, que sempre confiou na justiça
causa que o governo defendia, pois era a
honra da naçãoatassalhada por especuladores
e ambiciosos que só queriam o poder, embora
o alcançassem tripudiando sobre eadaveres.
atido-vos marechal par vossa intemeaata.
energia, por vossa mascate, coragem o polo
grande patriotismo, tenacidade e heroismo
que mossas forças dessenvolveram nesses
mezes angustiosos par que o nosso 13razil
passou. Abraço-vos, Marechal. Sal Ve.., Marechal Floriam! Viva o exercito 1 Vivam as
forças patrioticas e guar . la nmeonal ! Viva a
Constituição! ViNS, a pátria! Viva a Roem
blica 1—Henrique Marins, touca-te-coronel.
Rio GRANDF.1. 15—Com indescriptivel prazer
recebi VOSSOS talaram:trilas, dando a galrai Mss.
noticia de achar-se completaraente vanciaa a
revolta da armada. Dignae-vos acceitar,
lustre marechal, as sinceras e enthusiasticas
saudações que, por tão expleadiala victoria,
tem a honra e satisfação de apresentar-vos 03
vossos camaradas e admiradores de terra e
mar que se acham aqui. Reina nesta cidade
extraordinario regosijo. O quartel-general
tem sido muito visitados por officiaes de marinha perfeitamente confraternisados corri os
otliciaes do exercito. Louvo o triurnplia festejado aqui com salvas de artilliiiria,.foguetes,
musicas e manifestações papuiams ; e 'IMA s
embandeirados ; vosso nome aserdama
_Viva a Republica ! —General B.wellar.
Manco, 15 —Felecito-vos pela victoria
Republica.—Cyra.
- BUENOS AIRES, 14 —Sinceros parabens•—
8à Valle.—Raul Amaral.
.
MONTETIDÉO, 14 — A oceitae sinceras talimtações pela explen-lida victaria aevida.unicamente ao vosso inquabrantavel patriotismo
excepcional, energia e amor dedicado á Republica. Abraço-vos. Viva a Republica .—
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DiAnris, °FIM-MAL
ingues de Castro.— AO° de Faria.— Alberto
Satles.— Vieira de 2:loraes. Vido.— B. de
Ca ttlp.).9 , presidente.
Toa. tas, 15—Com &fusão d'alma, possuida
cliS maior jubilo a officialidado do 11' batalhão de infantaria do exercito vos felicita
pelo grande triumpho, conquistando as armas republicanas o golpe exterminador dos
imperialistas desnaturados. A vossa coragem
austera, tino politica e rigidez da aaleacter
devá a nossa pau-ia a paz e tranquilidade.
A vós regenerador do Brasil witi itrrah en1 hnsiastico. Contam com a lealdade de vossos
camaradas e admiradores.—Mietro e &Iva,
capitão-tenente.
BERLIM, 15— Congratulações. A -eommissão
de compras vos muda, pela vietoria da legalidade, e faz ardentes votos pela completa pacificação da nossa patria. — Coronel, Medeiros.

.

MaterEviDÉo, 16 — Transmitto o despacho
vindo de Assumpção, do Dr. Amaro Cavalcanti, Peleira, secretario ; Dias, consulgeral ; Sá, vice-consul, vos felicitando pela
victoria da legalidade. Saudações 1— Viciorico Mt»tteiro.
NOVA OftLEANS,

16 —Parabens. — C( P,S`tte
-NITIIE!WY, 14—lnelyto merechal, a airadalidado. do regimento
2'
pilicaal do estado do
Rio, vos sanada e congratula-se comvosco pelo
triumpho cie vosso governo na anniquilação
completa da esquadra negra. Todo o regimento submisso e respei tosamente vos rende
a devida homenagens em prova da sua lealdade e a mais firme adhesão.—Learavlo B ,M(leira, de .3Llto, major caminamlante interino.
—Ao Sr. ministro da fazenda foram expedidos os seguintes
NATAL, 15-0s abaixo assi anados ameac emVietorino Monteiro
1_33 da Camada nesta estada congratalam-se,
com V.Ex. pelo triumpho do governo.—GiaVier...S.1X, 14—A noticia da omitula.ção
revolta causou aqui grande csatantamenta e inanp 31ach.:zzlo.—Jfaywel Zeferitv).—Fernwl9
Carvdno.— Joav.tun Montero.— Jot:To Carlos
enthusiasino. Em nome da cuarineao
vos, congratulando-me cornvosea e povo por xa rie i.. —Fre:tas Costa junior—Manoel iateeloesse brilhante resultado de vosso tino, ener- -Pra:wisco Sanes Nunes.— Cavalcente Ragia e tenacidada. Fino sincero 4 votos para 1 4ad.—.M .citas Saibra 11:1-ello.—Fra.-2ri çe0 Leie
que complete a pacificação da Republica de Carval.!tn.—.Botr? 'ta JOS . - V i t,j;r0S ,— j.?,-7, o vit at modo que possa entrar em breve no reganen pic.— Joaqui)a Peregrino.
de plena paz e ordem de que carecera os
CUMBA, 16 -Congratulamos! comvosco, nós
estados para casarem em sua plenitude as empregados
da delegacia fiscal do Tile3ouro
vantagens do actual systetna. politica. Viva Federal pelo triumpho da ioga -Mala. Gloria
a Republica, -symbolisando a Patria unida, ao invicto Marechal Floria,no Peixoto.— KO 5.forte, grande, generosa e prospera— Mijar Ci,?:Sli 5", delegado fiscal.
Maio, oominandante da guaraição.

Correio— Esta repartição expedirá hoje
malas pelos seguintes paquetes:
Pelo Campiaaa para Bahia, Lisboa o Hamburgo, recebendo impressos ate ás 12 horas
+Ia manhã, cartas para o interior até ás 12 '4,
ditas com porte duplo e para o exterior até
á 1 da tarde, obieelos para registrar até ás 12
da manhã.
--- Amanhã :
Pelo floyarth, para Victoria e Nova York,
-recebendo impressos até á I hora da tarde,
cartas para o interior até á. 1 4, ditas com
pinte duplo e para o exterior até ás 2, objectas para registrar ate á I idam.
Pelo Nula, para Bahia, Pernambuco, Lisboa,
Vigo, Soutliamplon e Antuerpia, recebendo
impressos até ás 9 horas da manhã, cartas
para o interior ate ás 9 !s, ditas com porte
duplo e para o exterior até ás 10, objectos
para registrar - até ás 6 da tarde de hoje.

EDITAES E AVISOS
Secretario da policia do
District° Federal
De ordem do Sr. coronel chefe de policia,
faço publica, para conhecimento dos interessados, que a repartição da visita de policia do
porto passa a funccionar de novo no antigo
edificio do caes Pharoux n. 9.
Secretaria de Policia do Districto Federal,
16 de março de 1894. — O secretario, Manoel
Josd de tS'ouz .a •

(.

1Pagat1oria do Thcsouro
Previne-se ás pessoas que tiverem contas ou
vencimentos a receber nesta repartição, releia coa ao exercido de 1893, que devem reclamar esse pagamento ata 31 dó corrente inez,
afim de nao millirem em exercicios findos.
Pagadoria ido Thesouro Federal, 15 de
março de 1891. —O escrivão, A Pragana.:. .)

Alfande:gn. do Rio de Janeiro
EDITAI. COM O PRAZO DE CINCO DIAS

Pela inspectoria desta alfandesa se faz publico que, achando-se as mercadorias contidas
nos volumes abaixo mencionados no caso de
serem arrematadas para consumo, os seus
donos ou consignatarias deverão dospachal-as
e retiral-as no prazo da cinco dias, sob pena
de, findo este, serem vendidas por sua imita,Matadouro
de
Santa.
Cruz
—
13EaÉm, 16—A vietoria não surpreliendeu. Concorreram hontem á matança os seguintes nos termos do tit. 5" ea,n. 5 da ConsolWacito
das LC*3 das Alfandegas e orlem do nasalara
Contava com alia. Viva a Republica ! Viva a marchantes, que abateram:
n. 44, de 29 de março de 1392.
Constituição 1— Temente .4,1riano :St. R., com- 1
Marca CD: 110 caixas de, azeitonas, vindas
mandante do batalhão Benjamia G)nstant.— iSouza & Ramallio
73
rezes
na barca Awboi,2, no 131a. 8 do junho de 1893, e
Le,oncio, conameaniante de artilharia.— Bap- ¡ Mamata Lemos sa cama,
a
-43
pertencentes a C. Abranches Comp.,- detista, capitão.— doo Pra fp, commaialante
coarem Pimenta & Coral)
5.2
.»
positadas no trapiche Coreão.
batalhai) General Tiburcio.—atederieo, com- Antonio Matinas Garcia
»
51
Marca ARD: 53 tinas com bacalhão, descarmandante do batalhão Quinze de novembro. Manoel Orne
122
regadas
do vapor inglez Galileo, entrado em
—Aure./iano Guedes, commandante do bata- Malhem Garcia & Comp
49 a
setembro proximo passado e consignadas a J.
lhão General Gusmão.— Lauro siírè.
Horacio José de Lemos......, 133
»
R. Veubegh, depositadas no trapiche Corção.
Cardoso Machado
»
2
Tonam, 15 -a A divisão do centro, com o Manoel
Allandeca do Ria de Janeiro, 17 de março
Francisco
Cardoso
Machada
»
20
maior enthusiasino, sauda em V. Ex. o ver- lidaria Garcia ,a aomp
89 1.-0 inspector interino, A. Hasselde 180
»
.
.
II
dadeiro defensor da Republie,a, e o patriotismana,
mo de maxima energia. Vae, finalmente,
Abateram-se7ma is:
descançar o valente povo do Rio de Janeiro,
h yarographieo
Manoel
Cardoso Machado,
1
vitella
que não inveja bravura e patriotismo a ne48 carneiros.
nhum outro. Foram adrniraveis esses recru- Laia Ca,muyrano
N. 10 — COSA DO CgAni.
Antonio Pereira dos Santos
47
»
tas patriotas.
3 porcos
Defortnacao do porto da Fortalext
Viva a esquadra republicana! Viva o Rio Manoel Cerdosa Machado
4
_ de Janeiro 1 Viva a Republica ! — General Irrandse 1 Caid co e:achato
Luiz Cama:ermo
.. . 6
De accordo com a informação que me roi
Arthur Oscar.
Custo.lio Barros Silva ... ,
4
prestada pelo capitão do porto do estado do
S. PAULO, 14— Interpretando o enthusias- Antonio Correm Avil
3
Ceará., recommendo aos navegantes que co
mo patriotice+ da representação paulista vos
dirigirem ao porto da Fortaleza, capital desse
felicitamos grande , e baliu:teria) brazileiro Total da matança .....
550 rezes. estado, que não invistam a barra sem o aupela viatura% que traduz a consolidação da
xilio da praticagem local ahi estabelecida.
• Rapublioa, a paz e o progresso da nossa que- Peso total veritleadoa,.... 1:0.019 kileS
Esta recommendamilo é motivada pela deforO
preço
da
calme
da
vacca,
em
S.
Diogo,
rida patrita— Alfredo Ellis.— feli9 A1-4:5 pita.
mação que está ee operando nesse porto, e que
será
do. 800 réis o kilo; da de vitella 1$000; só- é conhecida por aquelles que diariamente
— Dotningos de Moraes.— Paalino Carlos.—
Moraes Barros.— Carlos Garcia.— Alvaro de da de carneiro 4300; e da de porco 1$350.
acompanham a mudança nos bancos, trazida
Carvalho.—Alinteida Nogueira.—Casinkiro Ro.
O preço nos açougues, do acomia° com o pelo actual regimen das aguas.
cha.— Costa Janior.—Gustaao Godoy.—Dirto termo de obrigação tomada pelos retalhistas
Repartição da Carta Maritima, do Brazil, 11
Buano.— Adolpho Gordo.— Padua 8(Átles.— com a administração Municipal, cera de 900 de março de 1894.— Francisco Calheiros da
Herculano de Freitas.—Ciácinato Braga,—Do - réis o ki10.
Graça, capitão de fragata, chefe interino. V.
JemPeame

OFFICIAL

Domingo 18
Intendencia da Guerra
ASSIGNATURA DE C0NTR./1;0'T0

Os Srs. Pinto o Madureira., Azevedo Alves,
Carvalho & Comp.. José Ignacio Coelho e a
Invencivel Companhia Manufactureira- de Cal,
çado, são convidados a comparecer na secretarla desta repartição afim de firmarem o
contracto dos artigos que lhes foram acceitos
em Sessão do conselho de compras de 16 de
fevereiro proximo passado, incorrendo na
multa de 5 °I aquelle que não o fizer até ao
dia 18 do corrente.
Rio de Janeiro, 16 de março de 1894.— O
10 official Joaquim Zo zimo Ribeiro, servindo de
secretario.

Collegio

Devem comparecer neste collegio, no dia 19
do corrente, RS 10 horas da manhã, afim de
fazerem a prova escripta do exame de habilitação a que .se refere o art. 25 do regulamento vigente os seguintes candi latos a matricula:
José Gabriel de Albuquerque.
Gastão de Andrade.
Edmundo Michel.
Augusto Montaneis.
Joaquim Antonio Dias de Amorim.
João Josselin de Oliveira Trindade.
Clodarniro Freire de Carvalho.
José Augusto de Souza Camisão.
José Pereira de Souza Barros.
Secretaria do Colle,gio Militar, 17 de março
de 1894.— Carlos Cavalcanu de Albugaerque,
tenente-secretario interino.
(.
De ordem do tenente-coronel commandante,
são pela ultima vez convidados a comparecer
neste collegio, no dia 10 dó corrente, ás 10
horas da manhã, afim de prestarem o exame
do admissão de que trata o § 3" do art. 23
do regulamento vigente, os seguintes candidatos á matricula:
Sylvio Bittencourt Costa.
Luiz Fernandes da Silva.
Rodolpho de Souza Rego.
Francisco Carvalho de Souza.
Raul Carvalho de Souza.
Rubens Carvalho de Souza.
Ernesto Adalberto Susan°.
Oscar Meirelles da Silva.
João Brazilio Ferreira, da Silva.
Eduardo Allonso de Moraes.
Alvaro Luiz Ro lrigues da Silva.
Gilberto Guimarães.
Clelesniro Ba.cellar.
Antonio Joaquim Mello Fernandes.
Manoel Corrêa do Araujo.
Antonio Corrêa de Araujo.
Raymundo Corrêa Relrigues.
Casar da Costa Valioso.
Octa,vio Ferreira de Oliveira.
Durval Ribeiro.
Arthur Ribeiro.
José Augusto de Souza.
Armando. Franco.
Miguel Ribeiro da Cruz.
Raul Hesse.
Mario Murtinho dos Reis.
Luiz Clemente Porto.
Henrique Pereira de Souza.
Anselmo Barreto da Silva.
Italolpho Sinegalia.
Lucio Corrêa o Castro.
Ary Benelicto Poma' do M. Azevedo.
João ' da Motta Villaça.
Balneio Moutinho Cunha.
Bernardõ José F. Ruas.
Secretaria do Collegio Militar, 18 do março
tio 1891. .-Tenente Carlos Cavaleanit de Albuquerque, secretario interino.
(•
••n••nn•••••n••

Directoria Geral d os Correios

Para conhecimento dos interessados faço
publico, que as propastas recebidas em virtude do edital desta directoria de 22 de fevereiro ultimo, para fornecimento de objectos
de expediente e mataria ! , serão abertas nesta
divisão no dia 21 do corrente ao meio dia.
Divisão Central da Directoria Geral dos
Correios, 16 de março de 1894.— O sub-direc(.
tor, Affonso do Rego Barros.

Março (1894)
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Inspectória. Geral de Sande Estrada de Ferro Central do
Braztil
dos portos .
s SERVIÇO SANITARIO MARIT1310
De ordem do Sr. Dr. inspector geral e para
conhecimento dos interei:sados, communico
que :
1° a visita sanitaria externa do porto está,
desde o dia 15 do corrente, installada no caos
Pharoux n. 9, 1° andar ;
20, a secretaria da inspoctoria geral voltou
a funccionar no 2^ andar do mesmo predio
desde O dia 16 tainbem do corrente ;
30, a visita sanitaria interna do porto será
feita, desta data em deante, duas vezes par
dia, com toda a regularidade, áS 9 horas da
manhã e ás 3 da tarde, como determina o
§ 20 do art. 10 do regulamento sanitario,
havendo uma embarcaçao apropriada para a
conducção dos doentes acommettidos do febre
amarella a bordo para o hospital maritimo de
Santa Isabel, na Jurujuba
4°, finalmente, para guia dos ditos interessados, vão abaixo transcriptos os artigos do
regulamento, annexo ao decreto n. 1558 de 7
de outubro de 1893, que se referem ao mesmo
serviço :
«Art. 18. Si em algum navio ancorado se
manifestar um caso de molestia, seja qual
for, deverá o commandante içar o signal de
doente a bordo.'
Este signa! consistirá no, bandeira da nacionalidade do:navio no mastro da prôa.
Art. 19. Nenhum commanaante poderá
enviar para terra, nem conservar a bordo,
doente algum ,que appareça em seu navio,
sem prévia licença da autoridade sa,nitaria, a
qual deverá ser informada da natureza da
molestia.
Ficam exceptuados os casos de accidentes
traumaticos.
Art. Nenhum me lico poderá ir -á
bordo de navio . fundeado, para examinar e
tratar qualquer doente, sem licença prévia
da autoridade sanitaria, a- qual deverá ser
informada da natureza da molestia.
Paragrapho unieo. As infracções dos artigos precedofites serão punidas com as penas
do art. 79.
Art. 79-2'—sonegar doentes a bordo, de
qualquer molestia que seja; rernettel-os para
hospitaes do terra, sem prévia licença da autoridade saudaria; chamar medico sem a
mesma licença, multa do 200$; e si a molestia for pestilencial, multa de 500$ por
doente.
•
Será possivel da mesma penalidade o administrador da hospital ou casa de sisudo,
que receber doentes sem as formalidades
legaes.
Secretaria da Inspeatoaia Geral de Saude
dos Portos, 17 de março de 1894.— O secretario, Dr. J. Pereira Landim.

Corpo de Bombeiros

CORRIDAS NO TURF-CLUB

De ordem da directoria se declara para aonhecirnente do publico, que, domingo, 18 do
corrente, por occasião das corridas no Turfa
Club, haverá trens especiaes directos entre as
estações Central e da Mangueira, desde ás 10
horas da 'manhã até ás 2 horas da tarde e
depois de Concluida,s as corridas.
Estes trens não pararão nas estações de
S. Diogo e. S. Christovão. .
O preço de cada passagem de ida e volta,
sem distincção de classe, e da, 500 reis.
Escriptorio do trafego, 16 de março do 1894.
—J. Rademalter, chefe do trafego.
(.
—

Museu Nacional

Da ordem do Sr. director-geral interino do
Museu Nacional, faço publico que se acha
aberta na secretaria desta repartição, por espaço de tres meses, a contar desta data, a inscripção ao concurso para preenchimento da
vaga de naturalista ajudante da secção de mineralogia, geologia e ,paleontologia.
O concurso constarádo dissertação escripta
e oral e da prova pratica sobre pontos tirados
á sorte.
São requisitos fiecessarios para a admissão
ao concurso
1^, a qualidade de cidadão brasileiro
2°, capacidade profissional provada por titrilos scientificos dos estabelecimentos de ensino superior do Brasil ou de academias ou
institutos scientificos estran
. egeiros, devidamente reconhecidos;
3°, da moralidade provada por folha corrida:
A prova escripta constará de um ponto tirado á sorte e durará tres horas.
A exposição oral será publica, durará uma
hora e constará de um assumpto importante
sobre qualquer das mater ias comprehendidas
na respectiva secção, e tirado á sorte com
atas horas -de antecedencia.
As provas praticas serão feitas de conformidade coin as disposições estabelecidas nos programmas especiaes.
Museu Nacional do Rio do Janeiro, 22 do
fevereiro de 1894.-0 secretario interino,

Hermillo LiGurguy Maculo de McildOilra.

Museu Nacional
De ordem do Sr. Dr. director geral interino do Museu Nacional, faço publico que se
acha aberta na secretaria desta repartição,
por espaço de tres meses, a contar desta data,
a inscripção ao concurso para provimento do
cargo de naturalista ajudante da secção de
anthropologia, etimologia e archeologia.
O concurso constará de dissertação escripta
e oral e da prova pratica sobre pontos tirados á sorte.
São requisites necessarios para -a admissão
ao concurso:
1°, a qualidade de cidadão brasileiro
2^, Capacidade profissional provada por titulos sciontificos dos estabelecimentos de ensino superior do Brasil ou de academias ou
institutos scientificos estrangeiros, devidamente reconhecidos ;
3', .da moralidade provada por folha corrida.,
A prova escripta constará de um ponto
tirado á sorte e durará tres horas.
A exposição oral será publica, durará unia
hora .go constará de um assumpto importante
sobre,i qualquer das matarias comprehendidas
na respectiva secção, e tirado á sorte com
duas, horas de antecedencia.
As provas praticas sarã3 feitas - do conformidade coai as disposições estabelecidos nos
program mas espociaes.
Museu Nacional do Rio de Janeiro. 22 de
fevereiro de 1891. — O sacretario-interin,o

Recebem-se propostas em carta fechada,
até ás 11 horas do dia 19 do corrente, para o
fornecimento de 500 blusas e 500 calças de
brim pardo, 590 camisas de morim, 500 gravatas de seda preta, 500 pares de botinas de
bezerro, 50 blusas e 50 calças de pasmo o 100
capacetes completos (com emblema), tudo
igual ás amostras existentes na secretaria
deste corpo, onde se informa acerca das condições- do fornecimento, nos diasute,is, das
10 horas da ananhã ás 2 da tarde.
Por occasião da apresentação das propostas,
cada proponente rara um deposito de 100$,na
secretaria do corpo, para garantia da assigna.tura de seu contracto e, depois deste
assignado, :dará a caução de 10 0/0 da importando de seu fornecimento.
Capital Federal, 14 de março de 1894.—
T/enrique R:tomai° de Assis Loureiro, tenente- Rem:tino l3ourguy 111acelo de Mendonça. (.
(.
secretario;
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Repartição Geral dos Teleg ara pisos

MÁRIO OPPICIATs

PARTE COMM11CTAL

Março (1E194
ft; ss _•1 ai:9, (r: ,', _Anonyana Moinho
VI Sinli gIC I:',SC

Acha-ee inaugurada a eatação telegraphica
De conformidade com o disposto no artigo
da vinil de Coroatá, no estado do Mara,II 211 do decreto ta. 603 de ' 20 de oatubro de
nhãs).
11891, declaro que se acham á disposição dos
etansia (rastear; DO C411II310
A taxa dos Meg:reanimas para a referida
I Srs. accionistas, desde esta data ate 28-de
estação a partir. deeta capital é de 70 ) Teia
Prasms
á eism março proximo, todas os docuinantas a que
d»,
por palavra. •
se refere aquelle artigo re,gulamenta,r. •
911/16'
929/32
Capital Federal, 15 de março do 189.1.— Sobre Londres
Rio de Janeiro, 23 do fevereiro de 1804.Alvaro de Men) Cindia/o de Villbena, vice» Paria
059
934
(•
O director presidente, Carlos Gianelli.
director.
» Hamburgo
1.184
1.211
.
» 'taba,
925 •
» Portugal
540
Instlitssto nesajamin Coustant s> Nova York
tr's'oeiedesde ARIonyma Moinho
51;100
Fluminense
FORNECIMENTO DE CARNE VERDE E CALÇADO
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLIC% E
São convidados os Srs. accionistas a reuDe ordem do Sr. Dr. director, faço publico
PARTICULARES
nir-se em assembléa geral ordinaria,, no dia
que, na secretaria deste instituto, se acceitam
28 de março proximo, ao meio-dia, na sede
propostas, em carta fechada, de hoje até ao
da sociedade á rua do Ouvidor n. 32; sobra-do,
Apaices
dia 21 de corrente, ás II liaras da manhã,
para leitura do relatorio dos negocies aoem que serão abertas em presença dos inter- apolices gatas3 da 190n, 5
ciaes até 30 de setembro do armo findo, paessados, para o fornecimento de calçado e Ditas conv. de 1.004 4 t./,,,,., 1:015t000
1:125$0e0 recer da commissão fiscal e mais documentos,
carne verde, para o semestre fTe janeiro a
conforme o disposto nas- estatutos e na
junho do corrente armo, a saber:
lei das sociedades anonymas.
Bancos
Carne fresca de riem- e de carneiro, preço
Desde esta data, até 28 de março proximo,
por kilo ;
13O s 0 fica suspensa a transfe.rencia, das acaSes noBotinas e sapatos de diversas qualidades, Banco da Republica, 1 serie
Dito idem, 2, serie
57500 minaes e aberto o registro diaa acções ao
para meninas, meninos, homens e senhoras e ' Dito
Constr actor
12$501 portador para legal representação da dita asconcertos de calça d o; preço por par,
2104000 sambiéa.
Serão apuradas &imante as propostas que ; Dito Nacional Brazileiro...
estiverem completas, em duplicata e com os
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1894. O
Companhias
preços por extensa e em algarismo.
irector
presidente, Carlos Gianelli.
Os proponentes deverão achar-se presentes
125'i0Od
ou fazer-se representar por pessoas competen- Comp. Jardim Botanico
26$0.)0 Companhias Tecidos de Malha
temente autorisadas, as (1113.03 exhildrão o Dita delborainentes no Brasil
4 ),'ai)
recibo do imposta pago ao Thesouro Fe leral, Dita Central do BraZiI
Fraueo-Iltrazileira
Capital Federal, 15 de março de 1894.—
Salva tas• . Joaquim Pires, escripturario-archiDebentures
São convidados os Srs. accionistas desta
vista.
companhia a reunirem-se aM assembléa geral
(•
^
Debs. da Comp. Tecidos Casioaa
200)00 oedinaria, no dia 3 de abril proximo futuro,
em seu eseriptorio á rua da Alfandega, n. 57,
Prefeitura do DiAtrieto
á I hora da tarde, para lhes serem apresenLettras
Intederal
I tados o balanço e relatorio da directoria e pa AFERIÇXO
recer do conselho fiscal relativo ao armo findo
Lettras do Banem Credito Real
Do ordem do Dr. director geral de fazenda
45;a500 1 em 31 de dezembro de 1893 ; e bem assim prodo Brazil, papel
da Prefeitura do District° Federal, previne- Ditas da Comp. Geral de Saguros
35$000 f ceder-se a eldão da directoria, membros do
se aos interessados que o prazo para af ,rição
conselho fiscal e supplentes.
e revista dos pesos, medidas e balanças das
rf,jrt t de
Rio de Janeiro, 16 de março de 1894. —Dr.
casas commercia.es da freguazia da CandelaJ'. Pranklim de Alencar Lima, presidente, (.
ria começou a I do corrente - e terminará no
Vendedor
24:,700
dia 31,Incorrendo na multa da respectiva poe
Compra(' tr. .
24.4:600
tura aquelles que deixarem de Se apresentar no prazo indicado para satisfação daRio do Janeiro,
de na -teça de 1304, -co Itemunerador
nt-xn
quella exigencia da lei.
Cp as lis da Silva, syndieo.
Sub-directoria de rendas, 5' sece"io (ssfaris
134 e-• RUA DO IIOSPICIO — 134
ção), 7 do março de 1894. - Pelo diraatar go_
O abaixa assignado cmvida aos Sra. acciorad de fazenda, o chefe, ,latonio Lopes Troo.so.
Café
nistas do Banco Remunerador a reunirem-se
em
assemlaél geral °rebelaria no dia 23 do
COTAÇ .SS OFFICIAES
Prefeitura do DUtrieto
corrente, ao meio-dia, na sala do banco, à rua
P,n iø kilts
Federal
do Hospicio n. 134, 1^ andar, afim de resolLavada
verem s ibre a gastão e contas da adminisDiractaria d3 (raras e Viestia
Superior
tração e em' seguida alagaram o directorCu
"
2' SECç':À.0
gerente e conselho fiscal.
l a regular• • ''''''''''''''' • • • • Nominacs
De orlem do Sr. Dr, director gemi, Caço 1', ordinaria
Capital Federal, 7 de março de 1894. — A.
ublico, para conhecimento das interessados, 2* bda
L. Pereira da Silva, director-gerente.
no no dia 21 do corrente, ao meio-dia, nesta 2• ordineria
14000
acção, á rua do General Camara n. 312, se
acabarão p:-opostas, que siarão lidas em preCompanhia Ctssennesselito de Arsença dos proponentes, para a construcção de
marinho e Verragens •
m pontilhão á rua de S. Francisco Xavier,
roximo á do Barão de Mesquita, de arcordo
com o orçamento e projecto existentes nesta Canrapastrisiisa A araeiseollas UseassiLIQUIDAÇIO
epartição, calda os interessados paderão
.1..z,Nra
Assemblda oral extraordinaria
A abobada e guardas ;serão construidos 'mio
São convida 'os aa Srs. accdinistas e tamysthema <s união continua ».
A caanniseão liqui 'ante convida as . Srs. anbem os Srs, portadores de dabentures desta
m ser entragaes em companhia
As propostas, que deve
a se reunir em aesemblás, geral ojou istas a mon rern-sa no °seri si toai o' da comrta fechada, indicarão o preço de unidades extraordinaria na dia 27 do corrente moa, ao /inibia, á. rua do Visconde de Inhaúma n. 12,
scripto por extenso e em algarismos, bem meio-dia, em seu tscriptorio á rua de São sobrada, pela 1 hora da tarde de 19 do corcomo a residencia dos proponentes.
sa;nso ia. 40 desta eapi)al, para resolveeem rente, psra, tomar conhecimento do balanço e
Para garantia da assignatura do contracto sabre uma proposta da directoria que ima-se- relataria da aturnissão e parecer do CORS,11:0
arão os proponentes, na secretaria de fa- ta em redisseras da estatutos, e conaeadio de fiscal e dalii :era r altas uma prop ,sta trai:rente
cada municipal, o deposito prévio de 5 % so- autorisação para resgate de debentures,
a mais prom;ita liquideção.
re a quantia de treze contos quatrocentas e substituição dos aetuaes compromissos da
ua,renta e dous mil novecentos e trinta réis companhia, devendo os Srs. accionistas teIV° do Janeiro, 10 de março de 1894.-•-•
13:442$930), em que está orada a construo- ! rem em vista o disposto no final do art. 14 lionorio Pinto Pereira de Mdialhões.— _Henrire R. G. L'r,fga. — 4. Cardem de Sou:m
ião a effectuar-se, juntando ás propostas o dos estatutos.
Loa reis-o.
espectivo recibo.
Directoria. de Obras e Viação, 2' secção, 17
Rio de Janeiro, 18 de março de 1894. —
de março de 1894.— Gosido Silva, l s official. Dr. Manoel Vieira dos S«nios Machado, presidente.
Imprensa Nacional-- RIO do Janeiro— 1894.
•
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