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ACTOS DO POI)ER EXECUTIVO
• IVIliti.storio dá Justiça e NegeeiOS
Interioren
Directoria (Ia Justiça
Por decreto do 5 do corrente, foram come;
' (lidas as honras de coronel da guarda nacional
ao tenente-coronel da mesma guarda no estado do Santa Catharina Ernillo Blum. •
nn•••••••••••n•••••nnnn•n

Ministeile da GUerr'a
Por decretos de 4 do corrente
Foi reformado, de accordo com o disposto
nos çlec-retos ns. 193 A, de 30 de janeiro de
1890, art. 4°,1232 E,de.31 de dezembro do moa.
mo anuo, art. 7°, e n. 13, do 17 de outubro
de 1891, ria: 3°, o coronel do quadro extranumerado do exercito -Albino Rosiére
Foram transferidos
P.ára a 2° classe do exercito, do conformidade com a resolução de 22 de setembro de
1892, o major do 13° batalhão de infantaria
José Antonio Colonia,o capitão do 5" regimento
de cavallaria Zeferino Xavier de Moraes o os
tenentes do 8° regimento da. mesma arma
.Jorge Cavalcante de Albuquerque e Acastro
Jorge de Campos;
Na arma de cavallaria : para o 4° esqua
' drão do 14° regimento o capitão do corpo de
transporte Guilherme Angusto da Silva e
para o 1° esquadrão deste corpo o capitão daquelle regimento Alfredo Ribeiro da Costa ; •
_ Na arma de infantaria : para a 2° companhia do 5° batalhão o capitão do 13° Francisco
José do Conto ; para , a l a companhia do 8 ba,
talhão o capitão do 18° Arthur Adacto Pereira
de Mello ; para, a 21 companhia do 13° batalhão o capitão do 28 0 Raphael Godinho Vaidez • para a 4 a companhia do 180 batalhão o
capitão do 8' Ernesto Antonio Cardozo ; para
a 3 a companhia do 28' batalhão o capitão do
51 Benjamim da Cunha Moreira Alves ;
Para o 1° batalhão de infantaria, o major
do 40° Carlos FrecleriCo de Mesquita e para
este o major daquelle Pedro Augusto do Mendonça;
• Para o 6° regimento de , artilharia o major
do 4° batalhão da mesma arma Alfredo Macguines,e para esta o major daquelle regimento
Manoel Portilho Bentes;
—Foram exonerados
Antonio audio Ley do legar de secretario
do Arsenal de Guerra de, Malte Grosso
*João Alves Guerra do logar de officiol da
secretaria do mesmo arsenal
—Foram nomeados.:
João Santiago Arinos para o legar de secretario do Arsenal de Guerra do atado de
Matto Grosso;
Avelino Antonio de Siqueira para o de oflidai da secretária do mesmo 'arsene.d.

Ministerio da -Industria, Viação e
Obras Publicas
Por decretos de 5 do 'corrente, foram nomeados para a Directoria Geral dos Correios:
Primeiro officio', o 2° Francisco Antonio - da Veiga Cabral ; •
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foi resolvido, por despacho de 18 do mez pas.,
sado, que a- solução acha-se nos árts. 559 a
005 da ConsoMlaçao e nas ordens de 6 de junho
de 1871 e 17 de fevereiro de 1876. Sendo es:e
imposto o preço da occupaçâ'o doa cace,
pontes ou dom depandencias da alfândega,
é devido, quer pelo ernba.rque, quer pelo desembarque de mercadorias em toca logaree, ou
sejam eilas estrangeiras- ou naciona,es, como
explicam as ordens citadas..
Em toes circumstancias, devera os chefes
das repartições proceder como entenderem,
-. 1iliniSterló da Justiça é Negócios_ competindo aos que se considerarem prejudicados interpor o recurso nos termos da 13.
Interiores'
Segundos officiaes, os 3"° João Cavalcante
de Araujo, Ernesto Lyrio de Siqueira ó Martim Francisco de Andrada Azambuja.;
Terceiros ofliciaes, os praticantes de 1° classe Francisco Oliva da Fonseca e Ataliba Teixeira Cardoso.
ry

SECRETARIAS DÉ ESTADO!

Directoria da Justiça
Por portarias de -5 do corrente:
Concederam-se tres mezes de licença; cota
vencimentos, nos termos do art. 35 do regulamento n. 1263 A, do 10 de fevereiro do'
anno possado, ao soldado da Brigada Policial
desta capital João Emiti() de -Souza, para
tratar de sita sande ;
Declarou-se que os cidadãos nomeados por
decretos de 23 de dezembro e 18 de maio nltirnos para 05 poStos de major , fiscal do 3° ba. nacibnal
talhão de infantaria da g,usarda
comarca de Pelotas e de capitão da, 5' companhia do 6° batalhão da mestria Orilla da da'
capital do estado do Rio Grande do Sal, chã-mam-áe OdOlberto Ltipi e João liáird, é hão
Adalberto Lupi e Carlos !Hahu, como foi
escripto nos referidos decretos e respecti-.
vas patentes..
•
Direatorik da - Inetrucção
Por portarias de ( do cOrrente, foram noGymriasio- Nameados para o Internato
_ ; do
cional :
Censtantino Ferreira Ilenriques,'' para
logar de enfermeiro ;
Manoel dos Reis Ferreira, pra o .de -roupeiro -;
-Antonio ' Dias de Almeila, para o de despenseiro. '
Requerimento despachado

•Jair panha.-----, Seno o requerimento.

Dia 20

Ao inspector da.- Alfanclega dó Rio de Janeiro; ecinuniiniaandd que o Sr. Ministro í'a

fazenda, p'or despacho de hoje, autorisou a
reexportação de 5.000 caixas com kerózene

para Madahé, como requerérani LOtireiro
Ferreira Moura & Comp., si oquelle inspector
julgar aufficiente para o . córisurno desta
capital o stock de 39.187 caixas dessa mercadoria, declarado em 'Mu officio n. 81, de 15
do corrente. ,
_ —Ao inspector da Airandegá do Rio Grande
do Sul,commanicandó,de cOnformidade com o
despacho do Sr. ministro da fazenda' de7 do
corrente, que à consulta feita polo présideate
da Associação Comutercial de Pelotas dm telegrarnma 'de 31. de: joheiro, a respeito do
prazo para às licénçOSe da taxa a que estão
sujeitos aá negócios de seccds e molhados e
por atacado, que tombem vendem fumo,
acha-se resolvida no art. 16 do regulamento
n. 1.626 de 29 de dezembro de 1893, e que o
prazo para Pagamento das licenças, independente de mina, é de 30 dias contados
daquelle era que na Idealidade se houver
tornado publico b citado regulamento.
. superintendente dá Fazenda Nacional
de Santa Cruz, pari- informar sobre a dosharmonia que se nota entre a Certidão apreSentida Por Thomaz José dos Sánlós, pretend.énte ao aforainento de um terreno neása,
qual coliSta que o terreno requeri- ,
dó tem dó - frente 924 Sendo 50 ,6 situados
â rua da Boa, VISta e 41 n1 ,8 junto ao Matadouro, e a planta levantada pelo engenheiro
da l a secção, que da com 50%6 de frente pela
rua da Boa Vista e89°,95 pela rua em que
ii os bonde de .Sepetiba.
paSaar
Dia 21

•

Ao director da Casa da Moeda para, de ordem do Sr. ministro, da fazeq á, priividenPor portaria de 5 do Corrente, foram con- 'Ciar na serilido de Serern irripreksas nesse _escedidos dons anezes de licença, com Vendi- tabelecimento as seguintes .apoIiceS dá- divida
mentos -na fórma, da lei, ao administrador da publica, do valor, d.e 1:004 cada uma e juro
Imprensa Nacional Antonio NuneS Gaivão, antigo do 6°/a annuaes:_
.
para-tratar de sua .saude on de lhe convier.
201.038 e; 201.039 emittidas em -1870.
7; - 1870
»
r
." 188;479 —
» 1877
»
268.932
Directoria Geral das Rendas, Publicas
pôr terein-se extraviado ' as - primitivas; conforme allégaram os respectivos donos Luiz Al4Dia 19 de fevereiro de 1894.
berto Zudwig e Raul Ernani Pereira Leite.
Expediente - do Sr. director.
—,Ao inspector da Alfandega de Maceió,
cando gila o Sr. mtniatto da fazenda .
Ao inspector da Alfandegádo Penedo—Re- ccinimnni
spondendo á consulta feita a esta directoria approvou; por despacho de 30 de janeiro ulem vosso officio n. de. 20 de novembrO timo,, o acto pelo qual fui nomeado Luiz
ultimo relativamente á exigencia do imposta Vieira de Albáquerqtie para fiscal do imposto
de doca, contra o qual reclama, como dizeis; do fumo na OirctonscripçãO da capital, era
á Companhia de Nayegdção Costeira, allé- Subatituição do 1° escripturario sebastião
gando que em algumas alfandegas não 6 Antonio das Neves, ultimamente nomeado
cobrado, declaro-voá que, subniettendo a con- e já em exercido do logar de guarda-mór
stata á decisão do _Sr. ministro da fazenda, dessa alfandéga.

Ministerio da Fazenda ,.
,
.
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Expediente de 3 de abril de 1894

Passou-se provisão dando quitação ao exadrilinistrador da mesa de rendas geraes do
municipio de Mangaratiba, José da Silveira
Sampaio,. pelas contas relativas á sua gestão
na excrucio de 1890.

Ao director do Arsenal de Guerra da Capital, determinando queprovidencie para que
sejam feitos, por operarios desse arsenal, os
concertos de que necessita o escalar n. 2 da
fortaleza de S. João, da barra do Rio de Janeiro, e que nesta data se manda remetter
para esse estabelecimento. — Communicou-se
ao commandante da fortaleza de S. João.
—Ao cominando do Collegio Militar mandando matricular nesse collegio, si houver vagas
e satisfizerem as exigencias regulamentares,
os menores Manoel Corrêa de Araujo, Antonio
Corrêa de Araujo e Raymundo Corrêa Rodrigues, aos quaes se pernaitte prestar exames
de admissão, durante o corrente mez de
abril, de acocorei° com a sua informação prestada em officio n. 717, de março findo.
—A.' Repartição de Ajudante-General :
Transferindo :
Para a Escola Militar desta capital a matricula com que frequenta as aulas da do
Ceará o alumno Antonio José de Sant'Anna,
que se acha actualmente addido ao 35° batalhão de infantaria no estado do Piauhy.—
Communicou-se ao commandante da Escola
Militar da Capital ;
Para o batalhão Tiradentes o soldado do
batalhão operaria Joaquim Carlos do Nascimento, que se acha addido ao 240 batalhão de
infantaria do exercito ;
Na arma de artilharia, para o 6° batalhão
o I° tenente do 3° regimento Ticiano Corregio
DceMon e na de ca,vallaria para o 60 regimento o tenente do 14° João Propicio da Silveira e para o 14° o tenente do 6 João Frederico da Rocha ;
Determinando que expeça-se ordem afim de
que se recolha ao 10° batalhão de infantaria,
que pertence, o alferes em comniissá'o José
Pinheiro de Albuquerque Maranhão, que se
acha addido ao 38° da mesma arma ;
Concedendo 60 dias de licença ao 20 sargento do 10° batalhão de infantaria Alberto

.1.110•••••n11•N

RECEBEDORIA

Requerimentos despachados
Dia 5 de abril da MI

Rectifique-se para a 33
Pinho &
classe.
Maria Elisa W. Silveira Pardal.—Deduzase um mez no 2° semestre de 1893 e remettase a intendencia.
Carlos José Ribeiro Braga.— Deduzam-se
tres mezes no 2° semestre de 1893e remettase a Intendencia.
Dr; Francisco Sálles Rosa.— Deduza-se um
mez no 2° semestre de 1893 e remetta-se a Intendencia.
Guilherme Candido Pinheiro.—Deduzam-se
tres inezes no 2° semestre de 1893 e remet tase a Intendencia.
Padre Antonio Joaquim Madeira.—Deduzase dons mezes no 2° semestre de 1893 e remetta-se a Intendencia.
Dr. Augusto'. Souto Maior e outros.— Deduzam-se dona meze.s no 2° semestre de 1893
e remetta-se a Intendendo,.
Manoel Velloso Pago.— O documento não
satisfaz.
Domingos José. Gomes e outro.— Transfira-se.
Jovelina Baptista Martins.—Restituam-te
52$360.
João Alves de Freitas.—Dé-se.
Corrêa, & Silva.— Transfira-se.
Ramos Costa & Comp.— Transfira-se e cobre se a diferença do imposto como se infirma.
Silva & Martins . —Dê-se .
Antonio Muniz Mechado.— Idem .
Albino João Rodrigues de Andracle.—Prove
o allegado.

José Estreita, para tratar de sua sande Pira,
do hospitais a vista do termo da inspecção a
que foi submettido em 27 do mez findo ;
Mandando :
Declarar ao commandante da divisão em
operações na cidade de Nitheroy que é permittido a Matlaienv Lourier conduzir lastro
de uma pedreira no Toque-Toque, na ponta
da Armação, na mesma cidade, para bordo de
navios mercantes estrangeiros surtos no porto
desta cidade, uma vez que as embarcações
que fizerem esse serviço não se communiqueni
com as ilhas que ainda não foram entregues a
seus proprietarios.—Communicou-se ao capitão do porto do Rio de Janeiro ;
Servir no 6° batalhão de artilharia o alferes em commissã:o e alumno da Escola Militar
desta capital João Samuel Mundim ;
Dar baixa do serviço do exercito, por incapacidade pbysica, ao soldado do 24' batalhão
de infantaria Alfredo Lopes da Silva.
-Repartição de Ajudante-General— Rio de
Janeiro, 3 de abril de 1844— Secretaria —
N. 2.667.
A' Secretaria da Guerra— Envia-se á Secretaria da Guerra a inclusa relação dos (AIciaes fallecidos, cujos herdeiros foram habilitados na auditoria de guerra desta capital,
no mez de março findo.—Pelo Sr.ajudante-general, João Antonio de Aviia, general de brigada reformado.
-Auditoria de Guerra— Capital Federal, I
de abril de 1894.
Ao Sr. tdante-general do exercito— Incluso reme to-vos uma relação dos ofliciaes
falleeidos, cujos herdeiros foram habilitados
nesta auditoria, conforme o disposto no decreto n. 785,de 1 de abril de 1892, cumprindo
assim o que me foi determinado pelo aviso do
Mittisterio da Guerra de 31 de maio de 1891, e
peço que vos digneis de dar o competente
destino.
Sande e fraternidade.— ci auditor de guerra; E. de Arrochellas Galeão.

Auditoria cie Guerra
1894 —Mez de março

Relação dos officiaes falleeiclos cujos herdeiros foram habilitados nesta auditoria ao montepio
e meio soldo, durante o me z de março proximo findo

lginisterio da Guerra

•
P
Ministerio dos Negocias da Guerra—Rio de
g
Janeiro; 2: de abril de 1894.
A
Sr'. encarregado do expediente da Reparo
tição de Ajudante-General— Tendo chegado
DATA E LOGIAR HERDEIROS HABILITADOS, ESTABELEt4
a
ao conhecimento deste ministerio a infausta
CIDA PREFERENCIA NA PRIORIr4
OBSERVAÇõES
DO
noticia de haverem fallecido o general de brie'
• a
gada Antonio Ernesto Gomes Carneiro, o teDADE
EM
QUE
FORAM
COLLOCADOS
FALLECIMENTO
ta
-4
nente-coronel Dr. José Aminthas de Barros e
-4
rA
o capitão de cavallaria Condido Dulcidio PeO
Ã
reira, assim vol-o communico para os devidos
aiffeitos.
1
z
- Fazendo-vos esta cammunicação, não posso
deixar de era nome do governo manifestar
ao exercito o sentimento de que se acha posnesta D. Maria José Fernandes e D. Ma- Não pediu certi.
suido,porquanto semelhante facto 'abre elarbs
so2 ‘ Fallecido
Capital Fadem) ria de Moraes Fornandes.
dão.
o
nas fileiras dos bravas defensores da Repuos
em 8 de favablica, 'claros gire difficilinente poderão ser
s,
reiro do anuo
0
..) ao
preenchidos.
ssce
corrente.
rss As,gs
°
O general Carneiro,sue relevantissirnos serO
4
viços prestou ao paiz tanto na paz como na
- -s.8
guerra, pão só contra inimigos externos como
internos, acaba, de ser Victirna de sua dedica,
ção e denodo, offerecendo durante 26 dias na
_s..
cidade da Lapa, estado do Paraná, heroica
resistencia apenas com -500 homens, cercad
Fallecido nesta D. Maria Alzira Contreiras, viuva,
por 3.000, faze& o soffrer aos adversarias perda
Capital Federal e Eteivina, filha.
superior a 1.000 combatentes, e recebendo afio si-,
• o 725
ce
em 18 de fevenal graveleriraento, do .qual veiu a fallecer,
reiro do anno
.enchendo,de luta a Republica, que nelle tinha
ss
o
sS
â.,
..,18
corrente.
Idem.
um dos:seus mais extrenuos defensores.
oca
atenente,coronel Dr. Aminthas -de Barros
c_.
a)
e o capitãe,Dulcidio, mortos aqüelle em como -g
bate e este. em consequencia ae ferimento
lo
s.
.nelle recebido, nãn menos dignos se tornaram
,-,o ,
do reconhecimento da patria, secundando
esforços, do . referido general como commanJustifica
dantes, o primeiro ao batalhão patriotico FloProcessaram-se justificaçães, de accordo com o decreto 11. 1054, de 20 de novembro de
• riano Peixoto e si segundo do corpo policial 1892, das seguintes habilitandas : D. Jovina Nunes da Silva, D. Amabilia Menna Barreto da
-do Paraná.
Costa Motta o D. Francisca Antonia da Rocha Ramalho.
Sande e fraternidade.—Bibiano Sergio MaAuditoria de Guerra da Capital Federal, 1 de abril de 1894.— O auditor de guerra, E.
A
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Corrêa Marques &Comp., Cari
, Mini-sterio da Industria; Viação o Carlos Oe.glio
dose Lopes Sc Comp., • Daniel BoWanave, E.ãObras Publicas .
rico Rodrigues, Francisco Augusto de Cai••valho, F. Ribeiro de Almeida, Francisco Rodrigues & Comp., Francisco Verra, Karl Va, Por portarias de 5 do corrente:
Foi • concedida dous mezes lieença, em iais & Comp., João Dias Garcia, J. Machado
prorogação, ao 30 Official da Directoria Geral & Comp., Jacomo José Alves Dias,
dos Correios, José Rodrigues Leite Pitanga, José Francisco Guimarães;- Maria da Silva
para tratar de sua saude, percebendo os ven- Jesus, Marques '& Soares, Manoel da Silva
cimentos que lhe competirem na ferina da lei; Barreiros & Comp., Mata & Bastos e Reis &
Foi concedida ao estafeta da Repartição . Ge- Dias.— Deferidos.
ral dos Telegraphos Manbel Luiz de Lemos,
-Antonio Neves, 'José Antonio Antunes, Joao Lima Langard e
licença de 90 dias, em prorogação da em cujo quim. Fernandes,
Deferidos, pagoso se acha, com vencimentos na fôrma da Mega, Lamboglio e
lei, para tratar de sua saude onde lhe con- gando as licenças de 1893 o 1894.
vier;
Antonio da Silva Soares & Fonseca-e Magde almoxarife do
Foi exonerado do nos termos da
ral do Brazil,o cidadão dalena Madona.— Deferidos,
prolongamento da Cet
informação.
José Amorico Coutinho da Fonseca;
Daemiker Revault4 Comp.— Deferido", paFoi nomeado o capitão Mauricio Antonio de
Azevedo, almoxarife cio prolongamento da gando a multa.
Central do Brazil, com os vencimentos que . D. Elisa Maria da Conceição Ferreira de
lhe competirem;
Mello.— Deferido, provando o pagamento da
Concederam-se 30 dias de licença„sem venci- licença de 1892. .
mentos para tratar de seus interesses ao pra,José Bello de Andrade, - Joaquim, Lopes de
ticante da Estrada de Ferro Central do Brasil, Castro,
João Pinho Ferreira, José da Fonseca
Arthur Rodrigues Lyra.
Frade e Manoel Dias de Azevedo. — Indeferidos.
Expediente de 4 de abril de 1894
•
Ao Ministerio das Relaç'5es Exteriores acSecretaria Geral da 1 3'recusou-se o recebimento do livro . do Sr. Wifeitura.
'beim Tesch contendo dados estatisticos sobre
diversas industrias da Suecia e Noruega.
la SECÇÃO
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia .5 de abril de 1894

Companhia Metropolitana, pedindo pagamento de 617$500, importancia de passagens
fornecidas a iramigrantes repatriados, com
destino ao porto de Barcelona, no vapor
Espagner.—Autorisou-se o pagamento, por
aviso expedido ao Ministerio dos Negocios da
Fazenda em data de 4 do corrente. José Candido de Almeida, ex-administrador
da hospedaria de immigrantes em Paranaguá,
pedindo pagamento de seus vencimentos, do
mas de agosto do anno proxiino passado.—
Apresente guia da delegacia fiscal do Thesouro no respectivo estado, provando que não
recebeu os vencimentos cujo pagamento re-

Expediente
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SESSÃO DA CA:i.nráA

' 5 nã-Allnif; DE T'+'..)

&Vil. EN I

Presidencia do Sr. dem abarg-tl , r P'4.7-rhybu
de 3fattos-Secretario o Sr. De. E.:poçel

Comparecenini as . Sr. desembargador RI.nandes Pinheiro, Guilherme Cintra, Ribeiro
de Almeida, Lima Santos, Gonçalves de Carvalho é Rodrigues.
, Deixou de --haver sessão por ter se retirado
um dos-juizes por incommodado.
PROCESSOS CO3T DIA
.

Appellaçõe3 eiveis

N. 3, 53—Appellante, Francisco Goursand
Araujo ; appellado, Carlos Vea•rier ; •
N. 472—Appellante; Antonio Luiz de Oliveira ; appellado, .João Baptista de Castro,
successor de. Cornelio & Comp., em "liquidação ;
, N. 498—Appellatte, o conselho do Tribunal Civil , e Criminal ; appellado, Fortunato
Castagnona e Maria Clemencia CaStagnone
1‘1. 503—Appellan te, D.:. Francisca, Carolina
dá Brito Lesse.'; appellado, Fidelis Velloso da
•
Fonseca Lessa.
Appellaçies commerciaes

N. 423—Appellante, Manoel Cosmo Pinto
áppellado, Dr. : José 'de Barros Franco Filho
-'495—Appellante; - Alvaro Pereira Geo vea. ; appellado, a Companhia Nacional de
,
Calçado para Crianças. .

-João Henrique Rosa, pedindo. vistoria pára
Emliargos de nullidade'
••
o predio da rua • Vinte e Quatro de Maio
404—Embargante,
comm.endador João
n. 58, fregiiezia do Engenho Novo.— E' julN.
Leopoldo Modesto Leal e outrós ; embargado,
gado babitavel o, prédio. .
Identico despacho foi concedido em relação Maximiliano Nothmann. . .
ao predio da rua- Dr.. Joaquim Meyer,, canto
da rua Hermengarda, pertencente ao cidadão
Antonio Joaquim de Sant'Anna.

RENDAS PUBLICAS

SENÃO JÜDIC'IÁlifk
o,.

Supremo 'Tribunal Militar

ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO

Rendimento do dia 2 a 4 de
• 856:3214709
abril de 1894
Idem do dia 5 (até ás 3 lis.) .. -340:034222

-------------1.196:359$931

quer., do Castro, pedindo indemnisação 59 , ACTA DA SESSÃO DE JUSTIÇA EM 4 DE ABRIL
Em igual periodo de 1893... 1.607:354$993
do que dispendeu com a sua, ida a Chicago.—
DE 1894
RECEBEDORIA
Indeferido .
Empreza O Expresso Fluminense, pedindo , Aos quatro dias .do mas de abril de 1894, Rendimento do dia 1 a 4 de
pagamento de, com transportes achando-se presentes os Srs. ministros almi71:574C22abril de 1894
feitos á commiss ão de Chicago.— Por aviso rante Delfim de Carvalho, marechal Beaure- Idem
24:4251985
do
dia
5
n. 1.985 de 1 de dezembro ultimo ao Minis- paire Rohan e Miranda Reis, almirante Elitarjo da Fazenda já se providenciou para esse stario Barbosa, marechaes Rufino Gaivão e
96:004207
n
Tude Neiva., general do divisão Bernardo
pagamento.
,Em
igual
periodo
de
1893...399:843$559
Cardoso
de
Castro,
Souza
CarDrs.
Miguel Velez, pedindo que se nomeie uma Vasques e
— EIRO
'
DE JA N
commissão official para examinar e dar pa- valho e Bernardino Ferreira, o Sr. presidente MESA pz RENDAS DO ESTADO DO RIO
recer sobra os apparelhos de sua invenção abriu a sessão.
NA CAPITAL FEDERAL
para a fabricação do gaz do madeira.—Inde- : Lida e ápprovada a acta o da sessão antece- Rendimento do dia 2 a 5 de
ferido.
59:1831192
dente, o Sr. secretario deu conta do expeabril de -1894..
Empreza Esperança Maritima, pedindo pa-' diente, que foi lançado no livro competente. Idem
14:028$474
do
dia
5
1.•
gamento de 60$, de passagens concedidas aos
e
O
Sr.
ministro
Dr.
Cardoso
de
Castro
reengenheiros Domingos Sergio de Saboia Silva
.
e Luiz de Souza Mattos, do porto'de Iguape latou o seguinte processo :
ao de Santos.—Não Aia que deferir, porquanBernardo Silveira de Miranda, 1 0 tenente
to já foi paga aquella importancia pelo admi- da armada nacional, accusado de , recusa de
,
nistrador da mesa de Rendas de Iguape, em' Serviço e fazer publicações prohibidas.—Re'I'elegramma-Fo i dirigido ao Sr. mivirtude de requisição do inspector do 5 dis- formam a sentença do conselho do guerra nistro
da
fazenda
o seguinte :
tricto dos portos maritimos, ao agente-da que o absolveu da, accusação que lhe foi ar4
—
A alfande rra rendeu em
MARANHÃO,
empreza em Santos, conforme a pratica se- guida, para condemnal-o, como condeultimo 408: 317$901, mais, cilia em igual
guida anteriormente.
ninam, a 15 mezes e cinco dias de prisão, marçb
yisto consideral-o como incurso no grao mi- m,ez de 1893, 2.505$107.-0 inspector", L. (".
nimo dos arts. 94 e 141 cio codigo penal da Silva.
armada ; devendo ser computado na pena o r : Visita ás fortalezas-0 Sr. eutempo de prisão -preventiva a que tem estado ca,rregado do expediente do Ministerio da
elhos Guarra, declarou aos cominandantes das PortaSujeito o réo. Observam que, nos cons
de investigação, ainda quando a prova do-. ,lezas da ilha das Cobras e Villegaignon que
Prefeitura do District°
cumental soccorrida pela confissão do réo oé permittido ás pessoas decentes visitar as
Federal
seja completa, devem ser inqueridas teste- mesmas fortalezas.
Secretaria Geral
munhas em numero de tres, pelo menos. =
Requerimentos de;pachados'
'Pagadoria do' The'sduro —:PaI Em, seguiria assigna-se , a consulta c• neeDia 5 do abra do 1891
nente ao fiel de l a Classe dá armada Theódo: gam - se hoje as seguintes folhas : Oymnasio
Antonió do Oliveira Martins, Almeida & miro da Gama, que pediu' pagamento de gra- 1 Nacional, Instituto Nacional do Musica,
Silva, Antonio Francisco dapilveira, Antonio tificações e vencimentos - a que' se- julga com' Instituto Surdos-Mudos, Museo Nacional e
•
meio-soldo.
Cardoso Jacques, Cirlaco de Lacerda & Comp., direito.
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Obitunrio- Sepultaram-se ao dia 2 do
4 >h 4orvatura o .<1..-itrouoinico
Resumo meteorologia° do dia 4 de março corrente as seguintes pessoas, falecidas de
de 1894.
Access° pernicioso- os fluminenses Idalina,
filha do Jose Manoel Francisco de Souza, 2 an2
,, 2
o
04
nos, residente e fallecida á rua Ma.ttosa n. 10;
jo ,s'p, 54XO .gg2 tj,O11.O .g [... Inezia, filha de Antonio Carvalho Alvim, 2
g l
unkts
amos, residente e falecida á rua Visconde da
? 1
g .4
LE?:
É 1:1
!
Gavea n. 68 ; Jorge, filho de José Ignacio de
Souza, 20 meus, residente e falecido á rua
Monte Alegre 17. 31; o hespanhol José, filho
de Manoel Martinez, 6 annos, residente e falt
4 7 hs. da nonte.. 757.81 22.5 17.14 78.0 lecido á rua da Ajuda ri. 203 ; o portuguez
21.7 17.6i 85.4 Joaquim da Costa Trindade, 33 annos, casa7. manhã. 756.91
1 w
2
.
do, eesidente e falecido á rua I). Castorina
1
753.70
24.2 16.54 74.5 n. 42. Total, 5.
.
.
..
3
.
Athrepsia --a fluminense Carolina, filha
•
4 . • tarde.. 755.29 24.0 16.08 67.1
4
de Enuardo Luiz, 8 meses, residente e falecida á rua Senador Nabuco n. 24.
sclerose-o africano Luiz Pereira,
T iermonietno dosahrigaslo ao meio dia: era 70Arterio
annos, solteiro, falecido no hospital da
negracido 33,0, prateado 27,5.
Sande.
Temperatura -maxima 26,2.
Beriberi-Paulino Luiz de Andrade, 23 anTemperatura Minima 20,3.
nos, solteiro, residente e falecido na Ilha
,Evaporação 0,0.
das Enxadas ; o brazileiro Luiz de Aguiar,
Qzone 3.
36 annos, viuvo, falecido no hospital da
Chuva:
Santa Casa. Total, 2.
Dia, 3 ás 7 /maga (la, imite inapreciavel.
Bronchits- o fluminense Roldão, filio de
da
manhã
3%8.
_liorfs
7
D i a á ft3
Maria Jaaintha da Conceição 2 1/2 mezes, reVelocidade média do vento am 24 horas,3"),5. sidente
e fallecido á rua do Visconde de Sapucahy n. 225.
&t do cio do
Catarrho gastro duodenal de fundo palus1) 03 encobertos por cirrus, cirro-cumulus tre-o pernambucano Amador da Barros Cavalcante Lins, 42 annos, casado, residente e
e cumulo-nimbUs, vento W 3',1.
240,6 encobertos por cirrus, cirro-eumulus falecido á rua Bernardo de Vasconcelos.
Diarrhéa-a fluminense Maria, filha de Ma.
e cumules, vento NW 31/13.
3) 0,8 encobertos por cirrus, cirroammulus ria Francisca de Oliveira, 2 annos, residente e
fallecido á rua do Livramento n. 18.
e cumulo-nimbus, vento SE 3a,1.
Enterite-a fluminense Feldina, filha de
4) 0,7 encobertos por cirrus,cirro-cumulus e
Joaquim Ribeiro da Fonseca Silvarea,8 rnezes;
eumulo-nirnbus vento SE 5a,3•
residente e fallecida á rua Elias da Silva n. 51.
colite-o fluminense Armando, filho
lilatadouro 1e nna Cruz - deEnter°
José de Oliveira Bueno: 2 (trezes, residente
Concorreram hontem á Matança os seguintes
e falecida á rua da Providencia n. 47,
Matchantes, que abateram:
Castro enterite-a fluminense Judith, filha
brado José de Lemos
112 rezes de Raul Deoeleciano da Silva, 6 meias, residente e falecida á rua Pedregaes n. 33.
Pimenta Lemos &
95
Carloe Pimenta & Comp
27
Febre typholde-o brazileiro Manoel José
Antonio Matheus Garcia
26
Gonçalves, 48 annos, solteiro, falecido na
Hilario Garcia & Com.
16
Santa Casa ; a fluminense Sylvia, filha de
Manoel Cruz
2.6
João da Costa, 12 annos, residente e fallecida
114+,1,116ns Garcia & C.omp
10
á rua de D. Feliciana n. 21. 'ratai, 2.
Francisco Cardoso Machado.
Febre biliosa-o portuguez José Alves de
Custodio Barros da Silva.
. 2
Carvalho, 24 annos, solteiro, residente e fel-tecido á rua Senador Euzebio n. 222 . o sueco
Total da matança
3,37 rezes. Henrique Listron, 48 annos, casado, fenecido
'
Peso total verificado
57.630 kites na Santa Casa ; o portuguez Jorge, filho de
Abateram-se mais:
Affonso Pereira, 5 amos, residente e falecido
Luiz Camuyrano
15 carneiros á rua do Leão n, 8; a brazilaira. Zulrnira,
Antonio Pereira dos Santos
16
filha do Dr. Jose Joaquim Ferreira da Costa
O preço da carne de Taoca, em S. Diogo, Braga, 2 anás, residente e falecido á rua de
sarada 770 réis o kilo; da de carneiro 4300. S. Clemente n. 100. Total, 4.
Febre palustre-o fluminense João, filho de
O preço noa açougues, ,de ace.ordo com o
termo de obrigação tomada palpa retalhistao Maria Feliciana, da Conceição, 12 amuos, resicom a adminiktração municipal, será de 870 dente e falecido á rua dos Voluntarios da
Pateia n. 144.
réis o kilo.
Fraqueza congenita-a fluminense Eulalia,
Correio -Esta repartição expedirá hoje filha de Rita de Jesus, á dias, residente e falmalas pelos seguintes paquete:
lecida á rua dó Riaólnielo n. 1.
Hemorrhagia cerebral - a pernambucana
Pelo liècloc, para Santos, Rio ela Prata e
Paragua.y, recebendo impleessoa até ás 9 horas Francisca, Perpetua, 20 annos, solteira, falda manhã, cartas para O interior até às 9 )4. lecida na fortaleza de S. João.
letericia dos recemnaseidos - a fluminense
ditas com porte duplo e para o exterior até
até ás 10, objectos para registrar ás 6 da Iracema, filha de Bernardina do Couto, 12
dias, residente e falecida á rua do Cattete
tarde de hoje.
155.
Pelo Tifuee , para Bahia, Lisboa, Ham- ri.Insufilciencia
aortica - o fluminense Aureburgo , Gothemburgo e Copenhague, rece- lio Eduardo de Moura,
anuas, solteiro, rebendo impressos até ás 8 heras da manhã, sidente e falecido á rua40General
Severiano
cartas para o interior até ás 8 1/2 ditas, com n. 7.
porte duplo e para o exterior até ás 9, obLesão organióa, do coração a-a africana Guijectes para registrar até ás 6 da tarde de lhermina
Maria da Conceição, 70 annos, solhoje.
teira, falecida na Santa Casa ; o portuguez
Pelo Etraria, para Victoría e Pernambuco, Joaquim Antonio, 55 annos, casado, fenecido
reeabendo impressos até ás 8 horas da manha, no haspicio de S. João Baptista; o fluminense
cartas para o interior até ás 8 ditas com Anselmo Monteiro, 30 annos, solteiro, resiporte duplo até ás 9, objectos para registrar dente e falecido á rua do Consultorio n. 11.
até ás 6 da tarde de hoje.
Total, 3.
Lymphatite perniciosa-a pertugueza, MarPelo Karthago, para Santos e S. peero
Sul, recebendo impressos até ás 8 horas da garida Leonor de Jesus, 49 annos, viuva, remanhã, cartas para o interior até ás 8 a, sidente e fiillecida, á rua do Ouro n. 2.
Marasmo -a africana Felicidade, 70 annos,
ditas com porte duplo até ás 9, objectos para
solteira, falecida na santa Casa.
registrar até ás 6 da tarde de hoje.
-
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Meningite - o fluminensa Carlos, filho de
Francisco Rodrigues Teixeira, 3 anus, reádente e falecido á rua Evaristo da Veiga
n. 14; a fluminense Estephania, filha de 1)ses
Francisco Bartol, 37 mezes, residente e falecida á travessa do Leonardo ri. 30. Total, 2.
Paralysia geral - o bahlano, Severiana
Francisco de Paulo, 40 annos, falecido no
Hospicio Nacional de Alienados.
Peritonite - o portuguez Antonio Marinho
Ferreira, 49 amuos, solteiro, falecido no Hospicio Nacional de Alienados.
Syncope cardiaca,-o oriental Antonio Preta,
40 annos,. solteiro, residente e falecido á rue .
do Espirito Santo ii.43.
Typho-o fluminense Alexandre, filho de
Joaquim Fernandes de Oliveira, 5 amuos, residente á rua Bernfica n. 41.
Tuberculos pulmonares - os portuguezes
Joaquim de Carvalho, 24 olmos, solteiro, residente e falecido nó hospício da Beneficencia
Portuguesa ; Antonio Rodrigues Cardoso das
Santos, 48 annoe, solteiro, residente e falecido á rua Bittencourt n. 1 ; a bauleira
Quintino. Maria da Conceição, 20 anno.e, viuva,
falecida na Santa Casa ; as fluminenses Vicanela Valeria da Silva, 17 anuas, residente
e falecida á rua do Dr. João Ricardo ri. 21
José Moreira de Mello Junior, 41 annos, solteiro, residente á rua de Luiz Gonzaga n. 14;
Petronilha, filha de Felicidade Maria da Conceição, 2 armes, residente e falecida á rua de
Evaaisto da Veiga n. 39. Total, G.
Tetano dos recemnascidas- Antanio, filho
de Antonio Coelho, residente e falecido á rua
D. Feliciano. n. 99.
Variola beniorrliagica- a brazileira Josepha Maria da Conceição ; 10 mima; falecida
na ilha do Santa Barbara.
Fetos- Doas filhos de João da Silva Pedreira, residentes e fallecidos á rua Luiz de
Camões il. 64; uni dito, filho de Deolinda Bertrand, residente á rua Presidente Barroso
n. 51; um dito, filho de José Jordon, residente
A rua Estado de Sá n. 12; um dito, filho de
José Antonio Martins, residente á travessa
Barão de Guaratilia n. 31. Total, 5.
Febre amarela-os italiana> Luis Romano,
25 annos, solteiro, residente e falecido á rua
General Caldwell n. 45; Antonio Aló, 40 annos, casado, residente e falecido á rua do Alcantara n. 27 ; Emana Mondo de Tamborine,
17 asnos, solteiro, residente e falecido á rua
S. Francisco Xavier n. 83 ; Vietor, 14 annoe,
residente e falecido à rua General Caldwell
n. 97; os poiauguezes Antonio Cardoso, 18 annos, solteiro, residente e falecido á rua da
Ganibeia n. 141 ; Angelica Peixota 27 annoe,
casada, residente e falecida á rua V,sconde
de Sapueahy n. 317: Manoel Corrêa da Silva
26 annos, solteiro, residente e fenecido á rua
5: Luiz Gonzaga n. 33; Francisco Antonio, 20
amos, solteiro, residente e falecido á laa
(leira João Homem ri. 14 ; Manoel. filho de
José Pinto Prata, 9 armes, residente a faltechio á praia Flamengo ri. 22 ; Maria Comstança Ferreira Drummond, 24 amos, casada.
residente e falecida á ladeira . Alies; Manoel
Pereira, 25 annos, casado, residente e falecido á rua da Constituição ri. 30; !Manoel
Gonçalves Cruz, 27 amuos, solteiro, residente
e falecido a. travessa do Bomjardirn it. 62;
José Gonçalves Aranha, 23 antros, solteiro,
residente e falecido á rua do General Pedra
n. 46; José Dias, 25 anuas, solteiro, residente
e falecido á rua de Miguel de Frias n. 41;
Henriqueta, Augusta, 17 amos, solteira, arssilente e fallecida á rua Theodoro da Silva
O. 58; Antonio Braz, 44 annos, casado, falia.
eido na Santa Casa; Bolores Lopes Mein°, 28
amuos, casada, residente e falecida á rua
Vidal de Negreiros n. I ; os hespanhoes
Henrique Artigas, 11 annos, falecido ao
hoapicio da Saude ; o alemão John Bal.
damas, 21 annos , solteiro ; o italiano
Francisco Baralho , 34 aniles , casado
o hespanhol Antonio Pavia, 25 armas, soltoiro; o hollandez Diniz Salonion, 41 annos,
solteiro, residentes á rua General Bruce n. 1
o inglez Richard Abevens, 22 rumos, solteiro;
o fluminense Manoel Saturnino de Oliveira,
11 anrioa, residente á rua de S. Pedro n. 150;
os portugueses Joaquim Antunea, 43 anuas,
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Manoel das Santos -Gonçalves, 20 annos, annos, solteiro, residente e fallecido á rua Lesão cardiaca-o italiano Nicoláo Kastrea
solteiro ; Luiz Teixeira, 29 annos, casado ; Barão de Guaratiba n. 3 ; Antonio Marques lucho, 30 annos, casado, residente a falecido
José Simões, 23 annos, casado ; Oormasso For- Coelho, 28 anuo, casado,residente e fallecido á- rua. dos An iradas n. 71- ; o fiuminense
reira da Costa, 11 anos, residente á, praia á rua Theophilo Ottbni n. 63; Antonio Alves, Claudino Antonio, 31 aanos, solteiro, reei- Formosa n.• 241 ; Fulgeneio Pereira dos San- 23 annos, solteiro, residente e tallecido á tra- depte á rua dos • Invalidoá n. 133 ;' Samuel,
tos, 42 annos, casado, o fallecidos tados no vessa de S, Sebastião n. 2 A : •Rita Domingas 30 annos, residente e fallecida á rua da Alde Souza, 36 annos, casada, residente e fale- fandega, n. 293 (verificado no necroterio) e
Hospital de S. Sebastião. Total, 31.
No numero dos. 81 sepultados estão inclui-. cala a. rua de S. Cleménto n. 64; Amorico Al- o portuguez José RcalrigUes Carneiro, 6-1 andos,oito indigentes, cujos enterros foram gra- vês Pereira, 15 annos, solteiro,residepte á rua nos, casado, residente e fallecido á rua do
• tuitos.
TheOphilo Ottoni n.26, &Resido no Hospital da Rezende n. 116. Total, 4.
Mal de Bright- o portuguez Antonio da
Penitencia ; Antonio Martins' Monteiro, 42
-E no dia 3:
•
aunos, solteiro, residente e falleciao á rua Vis- Oliveira Soares, 61 annos, casado, residente e
. Accesso pernicioso - o maranhense João conde de Itaana n. 343 ; Antonio de Souza, 30 fallecido á rua do Theatro n. 7.
Franklin Maciel Aranha, 53 annos, casado,
Meningite-os fluminensesFrauktina, filha
Xa- annos, solteiro, residente e f diecido á rua D.
residente
á rua S.Brazilio,
Francisco
vier n. 119e;falecido
oá fluminenses
'filho de Affonso n. 31 ; Noé Soares, 16 annos, solteiro, de Manoel Tertuliano de Carvalho, 19 amos,
residente e fallecalo á rua S. Nicoláo n. 62; résidente e fallecida á rua dos Voluntarlos da
Aminthas José
Jorge,
8 mezes,
ó ,
Adrian], José
da Costa Couto Sobrinho,
35 annos, sol- Patria residente
n. 142 ; Agenor, filho da Innocencia:
fallecido
á aliaHenrique
do HoSpicio
n. In4;.annos, 'reá- teiro, residente e fallecido á rua Evaristo da Maria de Siqueira, 14 annos, resi lente e toafilha
de José
Aderne,
dente e fallecida á praia do Coari n. 35 ; os Veiga n. 39; Adriano Marques, 24 annos, lecido á traveSsa Silva Guimarães n. 1; Franportuguezes Januario Baptista Salgueiro, 18 solteiro,residante e fallecidó á rua. Sant'Anna„ cisco, filho do José Antonio de Carvalho; 18
rua da Quitanda n. 9 A - Marcelliao arattos, 45 annosacasado, annoà, residente e fallecido á rua do Senalor•
annos, solteiro, residente á
residente e fallecido á • rua S. Bento a. 58; Pennpeu n. 288. Total, 3.
n. 813 e fallecido no hospital da Penitencia ; Maria Flora Rodrigues da Silva, 20 annos,
Marasmo senil-as africanas Maria Carlota,
Domingos,
filho
de
Francisco
Braga,
7 annos, residente e fallecido á rua Senador casada,
residente
e falecida á, rua do La- 70Martins
annos, solteira ; Rosalina,
80 asmas, --soa.'
•
vra,dio n. 113 ; Francisco José Marques, 30 teira, fallecidas na Santa Casa. Tbtal, 2.
Pompeo n. 151. Total, 5.
Phlegnaão da perna-o fluminense Alcides,
atino; solteiro, residente á rua Jardim Boaahrepsia,- o fluininenàe Cenobelino, filho tanico n. 1:1; Pompilio Francisco Aleixo, 15 filho de Guilherme Bernardino OOliveira, 7 ali de MariaéJoaqiiina,
G InezeS,
re- annos, residente á rua , S. Joaquim n. 108 ; noS, residente e fallecido á rua Quarta n. 9, •
sideate
fallecidodaá Conceição,
travessa das
Mangueiras
-José FranciSco Marques, 44 annos, casado, (Quinta da Boa Vista). n. 58.
,
Tuberculos pulmonares-a fluminense Oreresidente á rua Senador Euzebio n. 35 ;
Bronehite
capillar-o
fluminense
S
alvado
r,
filho de Luiz Martins Braga, 2 annos, resi- Antonio Francisco da Costa, 31 annos, casado, goria Maria da Silva, 25 annos, solteira, reCalosa. 5
dente e fallecido á rua Boulevard 28 de Se- residente á rua General Ginjas) n . 22 ; asa- sidente e fallacida á rua do S. Ca
quirn dos Santos Junior, filho de Joaquim Os -portuguezes José Anionio de Magalhães
tembro n. 13.
dos - Santos. 3 annos ; Antonio Peixoto, 25 Machado, 46 annos, solteiro, residente á rua
Catarrho saffocanse_ afim-anemi a Albina, annos, casado ; 03 hespanhóes Francisco Ser- do Rosario, n. 48, e falleeido no hospital da filha do José Bento Gomes, 2 112 mezes, resi- rano, 27 aanos, solteiro, residente á rua Sil-- Penitencia ; Manoel Joaquim da Silaa, 50 andente e fallecid.a á rua Babilonia n, '7 A.
veira Martins n. 52 ; Thomaz Paschoal Pe- nós, viuvo '• os liespanhoes Jósè Maria FerContusão do thorax - o lieepo,nhol Thomaz tiro 29 annos, solteiro, residente á rua da nandes, 38 anuas, viuvo, residente á rua
Cavalheiro. 44Sande
annos,
casado,
fallecido
n. 111 ; Salvador Cruz,
20 manos, resi- dos Invalidos
n. 72 ; Maria Vargas,no
15 annos
Hospicio da Saude.
adio n.' 12 • João Rodri- solteira, fallecidos na...Santa Casa. Total, 5.
Congestão pulmonar- Manoel Vicente For- dente á rua do Lava
Syneope cardiaca-a brazileira Isabel Mon'
reira, 30 anus presumiveis, verificado o obi- gues
Gonçalves,
20 annos
; os residente
italianos Pedro
Vacanço,
27 anhos,
casado,
á 'rua toiro Fortes, 36 annos, casada, fallecida á rua
to no Necroterio.
Paula abalos n. 89 ; Enrico Giovani, 27 an- do Mundo Novo n. 1.
Fétos-um do sexo feminino, filho ile Luiza
Dysenteria - o hospanhol Manoel Mann° nos, casado, residente á rua da Lapa n. 47 ;
Rodrigues, 52 annos, casado, residente e fal- o austriaco Laxandi Borlamo, 30 anuas, sol- Maria- da Conceição , residente . á rua do .
tecido a ladeira, da Misericordia n. 2.
toiro, fallecidos em S. Sebastão ; o francez Barão de Capanema n. 153 ; outro do
Diarraéa-o africano João, mina, 70 annos; Pierre Montauban,, 44 annbs, casaao, resi- do mesmo sexo, filho de GraailianaMaria;
solteiro,
de Mendigos.
fallecido
Asylo
dente e fialecido a rua Guimarães n. 401 no
; residente á rua
Conselheiro Paranaguá a. 1 ;
Dilatação da aorta
o22portu,guez
Manoel
Marinha Ferreirade Sá;
annos, sólteiro, outro filho de José Luiz
da Costa, residente a
Ferreira, Nunes,
solteiro,
na
Santa
residente
e fallecido á rua 24 de fallecido
inalo n. 43 ; fila de S. Roberto
n. 10 ; outro
do sexo inasCasa.
Febre biliosa - a) fluminense ()atavio, filho a rio-grande do sul Adelia Bonosino Jorge, culino, filho de Antonio Paiva (verificado o 18 annos, casado, residente e fallecido á rua obito no cemiterio de S. Francisco (avier);
dó capitão-tenente
Francisco
alariani
outro do sexo feminino . Wanfilho de Guilherme
rua S. Luiz Gonzaga
n. 226. Total, 36.
derley, 2 annos, residente e fallecido á
Gastro-enterite palustro - a fluminense Pèdroso de Albttquerqae Brandão, residente
Haddok
Lobo
n. 31falleeido
• o francez
Donat Casa
Lavène,
68 anno$,
viuvo,
na Santa
; o Leonor, filho de Antonio Januzzi, 5 mezes, re- á rija Alice n. 8.
.
e
Total, 5.
sitiante e fallecido á rua Monte Alegre 11. 42.
hespanhol AugustinGastro-hepatite
Muso- de
Busto,
50
annos,
No
numero
dos
93
sepultadosasetão
incluidos
, ..
a fluminense Adalbesa
viuvo, residente e fallecido á rua S. Christo- tina, -filha de Maria Luiza da Conceição, , 28 indigentes,cujos enterros foram gratuitos.
vão n. 329. Total, 3.
2 annos, residente e fallecido á rua da Ame.... E no dia 4:
.
Febre perniciosa- a portugueza. Estopim- rica n.- 168.
Access°. pernicioso - a mineira Joaquina ,
Gangrena - o portuguez Manoel Feráira
nia, 26 annos, solteira, residente e falle -cida, á
rua de $. Pedro n. 231 ; o fluminense Oscar, Ormonde, 38 annos, fallecido no Hospicio de Maria da Conceição, 20 annos, solteira, faliacicia na Santa Casa ; a fluminense Herminia,
filho de Manoel Pereira, 8 mezes, residente e Alienados.
nemorrhagia cerebral- o brazileiro Anto- filha de Antonio Coelho de Moura, 10 mezes,
fallecido á rua Haddock Lobo n. 154. Total, 2.
Febre gastrica-o portuguez' Adriano Do- nio Corrêa de Mendonça, 22 annos, solteiro, residente e fallecida á rua da Drugua,ya,no,
mingos Pinto, 12 annos, residente e &Reciclo residente á rua S.Clemente n. 28, e fallecido n. 164; Virgolina Carlota de Malho, 13 annos,
residente e fallecida á rua de S. Francisco
á rua Delia de 8. João n. 88.
na Santa Casa.
Febre puerporal-a fluminense Innocencia
Hemoptise a-o alferes Manoel Praxedes de Xavier n. 175. Total, 3.
13ronchite capinar- a fluminense Cleopbaa,
Pereira da Cunha, 28 annos,casacia, residente Magalhães Leal, 44 nonos, viuvo, residente e
filha de Venancia Estevão Rosas, 6 dias, resie falecida á rua Visconde de Itauna ri. 277. fallecido á rua Bellán. 8.
Intoxicação alcoolica - °pernambucano Si- dente e fallecida á rua Firmo de Moura n. 13•;
Bronclio-pneactionia-a fiuminenae Amelia,
filha de Isabel Eva da Cunha, O annos, resi- mão Manoel Araujo da Cauz,42 annos, viuvo, Alzira, filha de -João Affonso Santos, 1 anno,
residente e faIlecido á rua Pedro Amaria° residente e fallecida á rua Barão de Mesquita
dente e fallecida á rua Humaytá n. 75.
ri. 24 ; o portuguez Antonio Joaquim, 58 anConvulSiaes-a fluminense Isaria, filha de n. 8.
Conecto, Maria (alegaria, 3 amos, residente o . Impaludismo-os fluminenses Leonor, filha nos, viuvo, residente e fanadas) á rua Curuga
de Marianna dos Prazeres, 45 dias, residente n. 12. Total, 3.
fallecida, em Copacabana.
Beriberi - o pórtuguez Manoel Loureiro
Febre araarella - a hespanhola Maria Se- e fellecala á rua da Assembléa ri. 9 e Julia,
gunda, 52 annos, casada, residente e faRecida filha de Manoel Serrão, 2 1/2 annbs, residente Ferreira, 33 annos, solteiro, residente e fala rua Ipiranga n. 50; os fluminenses José, e fallecida á rua do Navarro. Total, 2. tecido á praia do Flamengo' n. 22 ; o haitiano
filho de Antonio Fernandes Teixeira,3 a,nnos, . Insuffieiencia mural a- o portuguez Pedro Alfredo de S. João, 29 annos, solteiro, faneresidente e fallecida á rua D. Julia n. 1; Garcia, 25 annos, solteiro, residente e falte- chio na enfermaria do Copacabana.
Guilliermina Valle,53 annos, viuva, residente cido á ilha das Enxadas ; o , fluminense João Caelsexia cancerosa - a portugueza Fran() fallecida á rua Cosmo Velho n. 28; o co.- José Teixeira Guimarães, 47 annos, solteiro, cisca José de Freitas, solteira, 59 annos, faltharinense Antonio João Rodrigues Silva, 25 residente o fallecido á travessa S. Salvador tecida no Hospicio S. João Baptista.
Congestão pulmonar - a brazileira Maria
anuas, casado ; João Falas, 49 annos, casado, n, 9 e Pegaratto Juan, 49 annos, casado, falFelizarda da Conceição n. 39 annoe, solteira,
residente á rua da Ajuda n. 64 e fallecido lecido na Santa Casa. Total, 3.
Inviabilidade-una recto do sexo masculina, fallecida no Hóspicio Nacional de Alienados.'
na Santa Casa ,•' b liespanhol Ricardo Artilho
Congestão hepatica -a fluminense Aurea,
3 112 annos, fallecido no hospicio da Saude ; filho de Emilia Branca, residente e fallecido
-filha do Manoel Ribeiro, 30 dias, residente e
os portuguezes Alfredo Julio Ralello Feio, 28 á rua Tonres Homem n, 57.
Ferimento penètrante do cerebro- um lio- fallecida, á rua Miguel do Frias n. 23.
annos, solteiro, residente e fallecido a rua
Convulsões- o fluminense Felippe, filho de
Santo Amaro ri. 30 ; Alfredo Duarte Franco, mem desconhecido, 45, aunoa presumiveis,
14 anos, residente e fallecido á rua Theo- verificado o . obito no cemiteria de S. Fran- Manoel Machado da C,osta„5 mezes, residente
e fallecido á rua de S. Christovão n. 13.
,
philo Ottoni n. 21; Manoel Dias da Cunha, 22 cisco Xavier.
-

1101S Sexta-feira 6

a

— a fluminense Rosalina filha
visEntero-colite
Oscar Arthur Maciel, 16 mezas, residente e
fallecida á rua Humaytá n. 69 ; Laura, filha
de Francisco da Cunha, 3 mezes, residente e
fallecida á rua Frei Caneca n. 311 ; o portuguez João Leonardo, filho de Antonio Pereira Machado, 4 annos, residente e falecido
á rua da Prainha n. 50.
Enterite—a fluminense Magalalena,, filha de
Angelo, 10 mezes, residente e falecida, á rua
do Senado n. 4(31; o bahiano Hygino Martins de Almeida, 58 manos, falecido no Hospiei° Nacional de Alienados.
Embolia cerebral — a italiana Maria Guernele, 70 annos, vimas; falecida no Hospicio
da Sande.
Febre rem jun te — o par tuguez Antonio
Joaquim Ramos, 21 annos, solteiro, residente
e falecido á rua de S. Christovão n. 27.
Febre biliosa—o brasileiro Victor do Nascimento, 60 annos, solteiro, falecido na Santa
Casa.

Febre perniciosa — os brazileiros José M.
Felgas, 61 annoa, casado, residente e falecido
á rua do Engenho de Dentro ; Palro, exposto
n. 40.298, residente e falecido á Casa dos
Expostos e o portuguez Antonio Joaquim
Coelho, 3(3 annos, viuvo, falecido no Hospício
da Sande. Total, 3.
Fractura das costellas--s o portuguez Antonio Joaquim Madeira, 45 annos casado, fal'acida á rua Frei Caneca.
Fraqueza congenial — o fluminense Manoel
filho de Antonio Gomes, 21 horas, residente e
fallecido á rua Assis Bueno n. 9.
Fraqueza congenita — a fluminense Izabel,
filha de Blaz Alvaro, residente e falecida á
ladeira do Castello n. 14.
Gastrite — o fiumense Waldemar, filho de
Miguel Ribeiro, 9 mexes, residente e falecido
á travessa Souza Pinto n. 1.
Intericia—a portugueza Margarida do Coração de Jesus, 48 annos, casada, residente e
falleaida á rua do Imperador n. 22.
Lesão cardia.ca — a pernambucana Rita
Maria da Conceição, 32 annos, solteira, faliacida na Santa Casa • o brasileiro Antonio
Pedro M. de Souza, 52 annos, casado, residente e falecido á rua do Aqueducto n. 112
a portugueza Angelica Emilia Jacintha,41
annos, viuva, residente e falecida á rua do
Lavradio 166.
Marasmo— Narcisa Pereira Duarte, 80 annos, solteira, falecida no Asylo Santa Maria.
Pneumonia— Romain Martins França, 28
annos,fallecido a bordo do paquete Aquitaine.
Syncopo cardiaca— o brazileiro Pedro José
Barreto, 56 annos, solteiro, residente e falecido á rua da Provi• lencia n. 73.
Tisica mesenterica— a brazileira La.ura, filha de Manoel Pereira de Souza, 14 mezes, residente e falecida á rua Pereira de Almeida
n. IS; Antonio, filho de Manoel Custodio da
Cunha. 4 annos, residente e falecido á rua
Pinto Figueiredo n. 10. Total. 2.
Tuberculose pulmonar— a brazileira. Juneta da Conceição, 3) annos, solteira, fallecida
no Hospicio Nacional de Alienados; o braziloiro alferes Manoel Lemos de Vasconcelos,
22 annos, solteiro, resi lente e falecido á rua
Paula Mattos n. 69; o mineiro Antonio Pereira Bayão, 35 manos, solteiro, residente e
fallecido á rua Itapu n. 5. Tolal, 3.
ra Mal de Brigth— o brazileiro João Paz Soares, 30 annos, solteiro, falecido no Hospício
Nacional de Alienados.
Febre amarela-- o: brazileiros José, filho
de Joaquim C. Be a 20 mares, residente e
falecido á rua dos Coqueiros n. 21; Minarvina, filha de Anna Affori s n, 5 annos, residente o falecida á rua S. Leopoldo n. 1(35
Maria Alves de Macedo, 13 mezos, residente e
fallecida á rua Barão de SsrLario n. 10;
os portuguezes Antonio Francisco, 16
anuas, residente e falecido á rua São
Clemente n. 29; David Dias, 24 amuas,
solteiro, residente e fallecido á rua Marques
de Abrantes n. 13; José Romeiro Lourenço,
19 anuas, solteiro, residente á rua da Saude
n. 195 e falecido no Hospital de S. João do
Deus ; Manoel Pereira, casado, 43 annos, residente o falecido á travessa das Partilhas
n. 21; João Hortencio Bastos, 25 annos, sol-
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teiro, residente e falecido á rua Miguel Angelo n. 28 ; José Alves, 36 annos, casado, residente e falecido á rua da Harmonia n. (38;
Joaquim José Ferreira, 16 annos, residente e
falecido á rua, S. Luiz Gsmazaga n. 246; Julio,
filho de Antonio Monteiro, 4 annos, residente
e falecido á rua Senador Pomposa n. 170;
José Ramos, 21 annos, solteiro, residente e
fallecido á rua Senador Pompeu n. 30; Antonio Jose Soaras, 23 annos, casado, residente
e falecido á ruas Senador Euzebio n. 256;
o italiano Caetano Vittola, 42 armas, casado, falecido á rua das Laranjeiras 11. 29;
os hespanhoes Julia Pery, 14 manos, solteiro,
falecido em Copacabana ; José Regis Fernandes, 60 annos, casado, falecido á rua do
Mundo Novo n. 1; o fra,neez Joseph Angule,
41 annos, casado, residente e falecido á. rua
24 de Maio n. 53; os hespsnhoes Bartholoineu
Rodrigues Cortez, 10 annos, falecido na Santa Casa; Antonio Ignacio Gago, 46 annos,
viuvo, falecido no hospital de S. Sebastião ;
a suissa Fenda Mareta, 35 annos, solteira, residente e fallecida á rua Malvino Reis • ra. 19;
o brazileiro João Evangelista Estavas, residente á rua da Alfandega n. 117; o hespanhol José Ganello, 22 annos, solteiro; o italiano Guje Bravo, residente á rua Bambina
n. 7; os portugueses Joaquim Henrique
da Silva, 24 amos, solteiro, residente á
rua da Sande n. 75; Abilio José Soixas,
44 a.nnos, residente á rua de S. Joaquim,
n. 41; Maria Rosa da Silva,casada, 33 annos,
residente á rua do 'Visconde do Rio Branco
n. 57; Antonio Joaquim Veiga, 33 annos,
solteiro, residente á rua do Hospieio n. 195;
Antonio Lopes, 33 armes, casado, residente á
rua Nabuco de Freitas rt. 52 ; José Rodrigues
Talhado, 20 °Anos, solteiro, residente á rua
S. Clemente n. 20; José de Freitas, 26 annos,
casado, residente á rua da Sande n. 75 todos
fallecidos no hospital de S. Sebastião. Total, 30.
Fetos—um do sexo masculino,filho da Maria
EulaLa de Macedo, residente á rua Machado
Coelho n. 88; outro do sexo masculino, filho
de Manoel J. Martins, residente á rua do
Lavradio n. 166.
No numero dos 72 sepultados estão inclui los
22 indigentes.

(1894)

Escola 1Pol7technica
De ordem do Sr. Dr. director interino desta
escola, faço publico, para conhecimento dos
interessados, que serão abertas no dia 2 de
abril proximo futuro as inscripções para a
matricula nos diferentes cursos desta escola,
devendo encerrar-se troe dias depois de terminados os exames a que se tem de proceder
á partir de 1 de maio proximo futuro.
Para esses exames vigorarão as inscripções
feitas para os que deviam effectuar-se em novembro de 1893 e foram adiados por aviso de
18 desse mez; e bem assim, quanto ás matarias dos cursos da escola, as que se fizerem do
dia 2 a 16 de abril paoximo futuro.
Secretaria da Escola Polytechnica, 30 de
março _de 1894.—Bacharel Josd Joaquim, de
Miranda e _Horta, secretario.
(•

IE terna to do IGyrnnasio ri
acionai
EXAMES DE ADMISSÃO

De ordem do Sr. director faço publico que
todos os dias uteis, das 9 horas ás 2 da tarde,
começando desta data até 16 do corrente mez,
se acha novamente aberta a inseripção para
os exames de admissão ao I° anno e aos diversos annos do curso deste gymnasio.
Externato do Gymnasio Nacional, 2 de abril
de 1894.-0 secretario, Antonio Joaquim Rodrigues Junior.
(•

Instituto Nacional

de

Musica

Da ordem do cidadão director, faço publico
que, do dia 2 de abril em deante, estará
aberta nesta Secretaria, a inscripção para os
candidatos á matricula no corrente anno lectivo de 1894 ; e bem assim a inscripção
para 03 exames de admissão provisoria. São
convidados a comparecer neste Instituto,
da mesma data em deante, todos es . almnoos
dôs cursos de ins truinentos, canto a saio
e de
harmonia que tiverem concluido o curso preparatorio em 1892, afim de reclamarem as
respectivas guias de matricula.
Secretaria do Instituto Nacional de Musica,
31 do março de 1824.— O secretario, Arthur
Tolentino da Costa.

EDITAES E AVISOS

Córte do Appellação

Directoria da Instrucção
CONCURSO PARA. UM LOGAR DE AMANUENSE

De ordem do Sr. ministro fica aberta, com
com o prazo do 30 dias, a contar de 2 do
proximo mas de abril, a inseripçã.o para o
concurso a que, na conformidade dos arte. 9',
10 e 11 do regulamento annexo ao decreto
n. 1.160 de 6 de dezembro de 1892, tem de
proceder-se para o prováreato de um legar
de amanuense desta directoria.
Nenhum candidato poderá inscrever-se sem
que, por meio de requerimento, de seu proprio
punho e em boa lettra,•ao director geral tenha
provado com documentos ter:
P, 18 annos de idade, pelo menos ;
24 , exame official da lingua, portugueza e
geographiageral
3°, bom procedimento ciil e moral.
Este requisito prova-se com attestado cio
deiegado de policia da respectiva circumseripçã,o e de duas pessoas de notoria consideração social, afirmando todos de modo positivo
o bom procedimento do candidato. Esto poderá Lambem juntar outros documentos, como
titulos de graduação scientifica e de exames
de outros preparatorios, para observancia ao
disposto ro art. 11 do citado regulamento.
AS provas do concurso serão escriptas,
MOS e versarão sobre as seguintes matarias:
Línguas francesa e inglesa,;
Arithmetica, algebra e geometria
Chorographia e historia do Brasil;
Noções de direito publico e administrativo ;
Redacção oficial.
Directoria da Instrucção da Secretaria da
Justiça e Negocios Interiores, 29 de março
de 1894.-0 director geral, Pedro Velloso
Rebello.

(•

(,

Faço publico que as appollações eiveis
n. 358, appellante Francisco Goursand Araujo, appellado Carlos Pereira ; n. 472, a.ppellauto Antonio Luiz de Oliveira, appellado
João Baptista de Castro, succ,essor de Cornelio & Comp., em liquidação ; n. 498, appellante o coaselho do Tribunal Civil e Criminal, appella•lo Fortanato Castagnone e Maria
Clemencia Castagnone ; n. 503, appellante D.
Francisca Carolina de Brito Lassa, appella los
Fidelis Valioso ea Fonseca Lassa, ; cominareles, n. 423, appellante Manoel Cosmo Pinto,
appella• lo Dr. José de Barros Franco Filho
n. 495, appellante Alvaro Pereira de Gouvéa,
appellada a Companhia Nacional de Calçado
para Crianças ; e os embargos de nulidade
n. 404, embargantes-appellados commendador
João Leopoldo Modesto Leal e outros, embargado-appellante Maximiliano Nothmann, achamse com dia; devendo °julgamento das appellações ter logar na sessão da Camara Civil do
dia 9 do corrente e o dos embargos na de caniaras reunidas do mesmo dia.
Secretaria da COA° ' de Appellação, 5 de
abril do 1891.— O secretario, Joaquim Maria
dos Anjos Esposei.

Recebedoria da Capital
Federal
Previne-se aos Srs. mercadores e fabricantes de fumo de Nitheroy, ilhas do Governador e Paquetá que deverão tirar suas
licenças até ao fim do corrente mez, incorrendo aqueles que o não fizerem nas multas
regulamentares.
Recebedoria, 1 de abril de 1894.-0 director, Joeto Paulo da Crua Romano.
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secretaria da Marinha

Directoria de Fazenda
Municipal
•

Está aberta pelo prazo de 10 dias,-nesta secretaria de Estado, concurrencia para o fornecimento de papel, pennas, tinta e mais artigos de expediente necessarios.
Serão dadas aos interessados todas as explicações que desejarem, abrindo-se suas propostas no dia 16 do corrente, ao meio-dia.
Secretaria do Estado dos Negócios da Marinha, 5 de abril de 1894.-0 director-geral,
Augusto Josd Teixeira de Freitas .

Bonfim, Major Avita e Visconde do Ramaraty.
Directoria de Obras e Viação, 4 do abril de
1894.-0 1° official, Joaquim Pereira de Souza

Pagam-se hoje as seguintes folhas:
.)
Professores do '1 0 grão (5°, 6°, 7° e 8° diz- ('aldas.
trictos), adjuntos (lettras II a L), -professores
do 2° grão, irispectoria de jardins publicos,
Prefeitura do District°
arborisação e caça, pessoal subalterno da casa
Federal
de S. José e Necroterio.
DIRECTORIA DO PATRIMONIO
Segunda Secção de Fazenda Municipal, 6 de
(• abril . do 1894.— O '1° escripturario, J. Go2 a SeCrao
doy.

Intendencia da Guerra

Prefeitura do District°
Federal

HABILITAçõEs

Tendo-se do annunciar brevemente o recebimento do propostas para o fornecimento de
diversos artigos, durante o 20 semestre de
1894,s de ordem do intendente, convido as
pessoas que queiram fazei. as a habilitar-se
previamente na secretaria desta repartição.
Para aquelles que já se acham habilitados,
bastará exhibir em requerimento dirigido ao
conselho do compras o bilhete de imposto
pago' no Thesouro Federal, relativo ao ultimo
semestre.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1894.-0 secretario, A. B. da Costa Aguiar.,
'

Contadoria Geral da Guerra
CONCURRENCIA

De ordem do Sr. general ministro da guerra,
acceitam-se, na Contadoria Geral da Guerra e
na Delegacia Fiscal do estado de S. Paulo,
propostas, até ao dia 8 do corrente, em carta
fechada, para o fornecimento de. etapa ás
forças em operações nos estados do Paraná e
Santa Catharina constantes dos seguintes generos :
Carne verde do vacca, kilogramma ; carne
saem, idem ; café torrado moido, idem ; essucar de 3° qualidade, idem ; banha, idem;
bolacha, idem ; fumo em rolo, idem ; arroz,
idem; farinha fina, litro ; sal, idem; aguardente, idem ; vinagre, idem ; papel para cigarros, milheiro.
Todos os generos deverão ser de primeira
qualidade e entregues nas localidades em que
se acharem as forças em operações, dentro
dos prazos que forem indicados nos pedidos.
A falta dos fornecimentos ou a recusa dos
generos pela sua má qualidade, sem prompta
substituição, importará para os fornecedores
na multa de 25 0/0 sobre o valor total dos
mesmos. •
Para garantia do contracto depositarão,
como caução, na Contadoria Geral da (luerra,
a quantia que . fôr arbitrada em relação ao
valor dos artigos que forem contractados.
Os pagamentos dos fornecimentos serão lei-,
tos á vista das contas, certificados os recebimentos pelas autoridades competentes, nesta
Contadoria Geral ou na Delegacia Fiscal do
estado de S. Paulo..
Contadoria Geral da Guerra, 1 de abril
do 1894.-0 director, Carlos Corrêa da- Silva
Lage.

-

--

lEstrada do Ferro Central
NOVOS TRENS

DIRECTORIA DE OBRAS E VIAÇÃO
2 a secça0

De ordem do Sr. Dr. director-geral, faço
publico, para conhecimento dos interessados,
que no dia 21 do corrente, ao meio-dia, nesta
secção, á rua do General Camara n. 312, se
receberão propostas, que serão abertas em presença dos proponentes, para os reparee da
ponte destinada ao desembarque de inflammaveis, na Prainha.
As propostas, que devem ser entregues. em
carta fechada, indicarão a moradia do - . proponente, assim como o preço da unidade escripto
por extenso e em *algarismos.
As obras serão executadas de conformidade
com o orçamento existente nesta • secção,
onde poderá ser examinado pelos interessados.
O deposito para• garantia da assignatura
do contracto é de 5 °/, da quantia de
1:783$205, era que está orçada a obra.
Os propanentes devem observar e cumprir as disposições da resolução de 19 de fevereiro de 1874.
Directoria de Obras e Viação, 20 secção, 5
de abril de 1891.—GastiTo Silva, 1° official. (•

Prefeitura do District° .
Federal
DIRECTORIA DE FAZENDA

De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
Districto Federal, convido a D. Luiza F. Barbosa de Oliveira ou a seus herdeiros, caso
seja a mesma fallecida, a comparecer nesta
directoria, no prazo de 15 dias, a contardesta data, com documentos que provem o
o direito de emphiteuta do terreno a rua doa
Voluntarios da Patria em Botafogo, requerido
por aforamento por Antonio Vicente Danem.
berg, em 19 de março do corrente armo,.
Scientificando de que, findo o referido prazo,'
a nenhuma recla,maçao se attenderá.
Directoria do Patrimonio, 30 . do março de
1894— O director, Luiz Antonio IVavarro de
Andrade. -

(•

,

E.:ditues
De praça

O Dr. Aureliano de Campos, juiz secciona/
do Districto Federal, etc.
Faz saber a quantos o presente edital com
o prazo de oito dias virem que, no 'dia 6
de abril futuro, o porteiro dos auditorios
trará a publico pregão de venda e arrematação e entregará a quem mais der e maior
lanço offerecer na execução que a Fazenda
Nacional move a Rosalina Amalia Ribas,
o predio da rua Marquez de Pombal n, 56, o
qual é terreo, de porta, ejanella, rotula, paredes de pedra, cal e tijolo, algumas calndas
em parte, portadas de madeira, dividido era
sala e um pequeno quarto, saleta, cozinha e
área, forrado e assoalhado, mede de frente 4
metros e de fundos 5%30, é avaliado em 250$.
O terreno tem 4 metros de frente e de fundos
8 metros, é avaliado em 1:000$000. Impertendo tada avaliação em 1:250$000, da qual a
metade cio cito penhorada é avaliada em 625$
e vae á praça com o abatimento de . 10 0/0,
pela' quantia de 562$500, cuja praça terá legar
ao meio-dia, és portas do pre,dio onde faneciona, o Tribunal do Jury, á rua da Constituição.
E não havendo arrematante, com o abatimento de 10 0/0 , irá á terceirapraça
mesmo intervallo e novo abatimento de
10 0/o, e neste caso será arrematado pelo
maior preço que far offerecido, sem que em
hypothese alguma seja -permittida a acção de
nullidade por lesão de qualquer e„specie.
E quem no mesmo quizer lançar deverá comparecer á praça deste juizo, que ha de fazer
no dia acima designado. E para que chegue
ao conhecimento e noticia de todos, o presente
edital será publicado pela imprensa e aflixado
nos legares do costume pelo porteiro dos auditorios, que deverá lavrar a competente certidão para ser junta aos autos. Dado e passado
na Capital Federal- dos Estados-Unidos do
Brazil aos 29 de março de 1894. E eu, José
Braulia Ludolf, escrivão, que o subscrevi.—

- Gregorio Nazianzeno Dutra, sub-director
da sub-directoria de Rendas.
De ordem do Sr. director-geral, faço saber
que, de conformidade com o que dispõe o
edital de 13 de dezembro de 1844, deve ser
effectuado no decurso do mez de abril proxime vindouro o pagamento dos seguintes
impostos creado pelo a 8° do art. 1° da lei
n. 75 de 6 de fevereiro do corrente anuo:
Toldo e taboleta até cinco metros de extensão..
... 10$000
•
Toldo e taboleta de mais de cinco
metros de extensão
20$000
Placas collocadas 'nos hombreiras
ou exteriormente, cada uma
10$000
Os caixeiros despachantes pagarão
o imposto de
50$000
Esses impostos serão pagos com o adicional
(. de 30 %,visto estarem comprehendidos no
n. 13 do citado art. 1°.
do Capital Federal,'31 de março de 1894. —
G. Nazianzeno Dutra, sub-director.
(. Aureliano de Campos.
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DE SUBURBIOS

Da ordem da directoria se declara, para
conhecimento do publico, que, do dia 6 do
corrente em diante, haverá um trem de suburbios (S U 37.A ), partindo da estação Central ás 3 e 45 e chegando a Caseadura
4 e 40 da tarde, e dons de Cascadura para a
estação Central, partindo o primeiro (S U16 A)
ás 7 e 55 e chegando ás 8 e 45 da manhã e
o segundo ( S 1.144 A), partindo ás 5 e 40 e
chegando ás 6 e 30 da tarde.
Nos domingos não correrá o trem S U 16 A.
Escriptorio do trafego, 2 de abril i 1894.
J. Rademaher, chefe do trafego.

1?refeiturz-4 do District°
Federal
V-

DIRECTORIA.:DE OBRAS E VIAÇÃO
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meça()

De ordem do Sr. Dr. prefeito, faço publico
que, a contar desta data até ao dia 25 do-ccrrente, fica prohibido o transito de vehiculos
pela rua de S. Francisco 'Xavier, no trecho
comprehendido. entre as rifas Duque de Saxe
e Visconde de Itamaraty, podendo os mesmos
transitar livremente pelas -ruas Conde do

De praça

O Dr. Aureliano de Campos, juiz seccional
do Districto Federal, etc.
Faço saber a quantos o presente edital com
o prazo de oito dias virem que, no dia 6 de
abril proximo futuro, o porteiro dos auditorios trará a publico pregão de venda e arrematação, e entregará a quem mais der 'e
maior lanço efferecer na execução que a Fazenda Nacional move, a Rosalina Amelia Ribas,
a predio da rua Marques de Pompa! n. 54, o
qual é terreo de porta e janella com rotula

bexza-W1ra b

A

JJ!
`teaMMI.Dila

e caxilhios envidraçados, medindo de frente
4 melros e do findos 880, sua formação de pedra e cal e tijolos, rortaes de
madeira na frente, devidido em sala, quarto,
cozinha e arca, forrado e assoalhado, necessita de concerto e avaliado em quatrooantos
mil réis (400$). O terreno mede de frente 4
metros e de fundos 14",10 todo abertoe avaliado em um conto de reis (1:000$). Avaliação total um conto e quatro centos mil reis
(1:400$) e sendo penhorada, a metade do dito
predio e terreno é avaliada em setecentos mil
réis. (700$) e vae á praça com o abatimento
de 10 °/0 pela quantia de (630$) cuja praça
terá legar ao meio-dia, ás portas do predio
onde funcciona o Tribunal do Jury, á rua da
Constituição.
E não havendo arrematante com o abatimento de 10 °/„ s irá á terceira praça com o
mesmo interVallo e novo abatimento de 10 '/.
e neste caso será arrematado pelo maior
preço que for oiferecido, sem que em hypothase alguma seja permittida a acção de
nullidade por lesão de qualquer especie.
E quem no mesmo quizer lançar, deverá
comparecer á praça deste juizo, que hei
de fazer no dia acima designado. E para que
chegue ao conhecimento e noticia de todos, o
presente edital será publicado pela imprensa
e affixaclo nos togares do costume pelo porteiro dos auditorias, que deverá lavrar a
competente certidão, para ser junta aos autos.
Dado e passado na Capital Federal dos Estados-Unidos do Brazil, aos 29 de março de
1894. E eu, José Braulio Ludolf, escrivão,'
que o subscrevi. — Aureliano de Campos.
De praça

Era praça do juizo seccional, que terá legar
hoje, ao meio-dia ás portas do predio onde
funcciona o Tribunal do Jury, á rua da Constituição, serão arrematadas com, abatimento
de 10 0/0 as metades dos predios da rua Marquez de nimbai ns. 54 e 56 penhoradas pela
Fazenda NaciOnal á Rolalina Amelia Ribas.—
O escrivão, José Bramlio Ludolf.
De praça coor o pra:to de 20 dias

O Dr. José Mauricio Torres Temporal, juiz
da 151 prataria, servindo no impedimento do
Dr. juiz pretor da 13' preteria censo seu sul)...
stituto legal, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem,
que no dia 25 do abril do corrente anuo,
meio-dia, o (Oficial do justiça do juizo da
13' preteria, que servirá de porteira, trará a
publico po'Jssao onde funcelona a mesma preteria, á rua Goyaz n. 28 (Mayer) para serem
arrematados por quem mais der e maior lance
offerecer sobre o preço da avaliação, os bens
seguintes: uma casa e terreno sita á rua
D. Francisca 11, 1, tendo a casa porta e janella
com duas salas, deus quartos e casinha, coberta de telha, tendo 5 _metros de fronte e
9s1 ,20 de fundo, medindo o terreno de frente
81%20 e de fundo confrontando por um lado
com terras da José Antonio Ao Faria, 85 metros o pelo lado que confronta com terras de
Condido Martins dos Santos Vianna, tombem
85metros; largu j até ao trilho conhecido por
picada bu travesa. do Cabuçü,77 Metros; avaliação da casa e terreno 4:000000. Um outro
terreno por detraz do acima descripto, no
mesmo logar con'aecido picada ou travessa do
Cabuoá, medindo 57 metros de frente, dividido por um lado com terras do Monsenhor Breves o pelo outro lado com terras que foram de
Eduardo Zymes, fundos até as vertentes; a
avaliação 600$, cujos bens portei:toem ao espolio de D. Aniceta Maria do Csireição o vão
a praça a requerimento do inventarianta,
Jose Barboza de Paulo e Silva, e herdeiros
com annuencia do Dr. curador geral d3 orphãos para, o fiui do serem os pagamentos
das legitimas em dinheiro; o predio e terrenos
poderão ser vistos e as avaliai:45w examinadas pelos pretendentes em cartorio a vista

dos autos serem informados sobre os mesmos
SOCIEDADES ANONYMAS
bens. E para conster mandei lavrar o presente edital e mais dons de igual teor para
ser um afixado no logar .do costume e outro Banco de Credito Unira' e
publicado pela imprensa. Capital Federal, 5
Internácional
de abril de 1804.—Antonio Gonçalves de Lima Torres, escrivão subscrevi.— T. TemBALANCETE snx 31 DE 3.1.A.RÇO DE 1894
poral.

Activo

174:972$000
Accionistas
24:000000
Lettras
descontadas.
.....
PARTE COMMERCIAL
...... 1,298:152:1100
L atiras
Contas correntes garantidas: 1.473:553950
3.461:305$296
Acções e debentures
102:669$250
Latiras hypothwariaa
CURSO OFFIOILIP Do OMRSIO
8.906:286$730
Cauções
Deposito da directoria.
100:000$000
90 tifo
à vista
Praças
915:25e000
Titulas caucionados...o-o
9 5/32 Deposito de terceiros........ 3.443:369$000
Sobro Londres
9 11/32
L044 •
8:905$000
1.022
Pariz
Mobilia
115:631$300
1.281
Titulas em liquidação
Hamburgo L255
1,371:750946
958
Diversas contas..
452
Portugal-Caixa:
5.379
'Em cte no BanNova York
co Commercial 300:000000
CURSO OPTIOIAL DOS FUNDOS PUBLICCiS E
Em moeda corPAB,TICTRARES
67:207080
367:207080
2.5s800
Soberanos.
21.763:062$152

Cassz

Apolices

Credito real

1:012$000 Carteira com.c/ do
1:0~00 marcial,
2.000:000$000
capital
1:120$000 Hypothecas
ur128:583$607
banas
1:800$000 Ditas
99:065$685
rumesLettras hypoBancos
theeariasa re11:200$000
127000 e:nittir
.
Banco da Republica, Ia seria...
10000 Valores hypoDito Iniciador de Melhoramentos
410:000$000
198000 thecados
Dito Rural Hypothecario, I s série
2161000 Contas correnDito Nacional Brazi/eiro ......
9:094$838
tes
Di • mas conCompanhias
20:197$153
tas
• 10000
Comp. Viação Sapuoahy
2.738:141$283
14000
Dita Prolongamento Sorocabana
62000
Dita Tronco Sorocabana ......
24.501:203$435
Debentures
-Passivo
Doba. Comp. Santa Izabel do Ria'.
Capital 40.000 anões de 200$ 8.000:000$000
450090 Fundo de reserva
Preto
297:151$894
60000 Contas correntes de ' moviDabs. Sorocabana
831:830$528
mento
Letras
101:000$000
Caução da diretoria
Lettras do Banco Credito Real
8.903:286$730
Valores caucionados
59000 Valores de terceiros
do Brazil, papel - 3.4•1:219$000
48:400$000
Diversas contas
Vendas por cevam
o bonus não re2 debentures Leopoldina, £50,5% • 255000 Dividendos
1.35:171$000
clamados
12 aceões da Comp. Geral Estra$500
das de Ferro, int.: ... .
21.763:002$152
26 acções da Comp. Phosphato de
Credito real
7000
Cal.
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