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• ACTOS DO PODER EXECUTIVO
'Ministerio da Guerra

CAPITAL • FEDERAL

nisterio da Fazesict
.. _ a '
RECEBEDORIA ,

Requerimentos despachados
Diit. O

Por decretos de 9 do corrente :
Foram promovidos na arma de cavallaria:
10, regimento
- A major, por merecimento, o capitão-ajudante do 9' ,João José da Luz;
A capitães, os tenentes Eduardo Jose Bar.
bosa, J unior, por estudos, Abeylard de Queiroz,
e Pedro d'Artagnan da Silva Monclaro, por
antiguidade;
A tenentes da arma, os alferes, Manoel Augusto Pereira do Carvalho, Candido Forjaz,
Luiz Gomes, Manoel Benedicto de Almeida
Falda- o e Ricardo Cabral da Cunha Golophino..
Quadro extranuinerario—A majores, o major-graduado IN/lanool Antonie da Cruz Brilhante, por antiguidade.;
_Antonio Netto de Oliveira e Silya Faro,
por mereeimento.
— Foi transferido para o 11 0 regimento o
major do 101 Braulio de Oliveira Brandão. .

SECRETARIAS DE ESTADO
MinisteriO da Justiça e Negocios
Interiores
Directciria do Interior
Por portarias de 9 do corrente:
- Foi exonerado, a pedido, o Dr. Joaquim de
Araujo Maia do lagar, que exercia interinamente, de medico das colonias de alienados,
na ilha do Governador;
,
•
• -•
Concederam-se Útsá mezes de licença, com
ordenado, ao Dr. Luiz Antonio de Faria, inspector de sande do porto de Sentes, afim de
tratar da satele.—Remetteu-se a pertaria
presidente do estado do S. Paulo para QS
convenientes.
-Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
- —Directoria do Interior-2° secção —Capital
Federal, 5 do abril de 1894.
De accordo com o que propuzestes em officio
do 3 do corrente mez, resolveu o governo: • •
. • 10, que sejam considerados limpos os portos da•Russia;
. 20, que, depois de rigorosa visita militaria,
sejam recebidos em livre pratica nos da Re--pulslica, os navios sal:idos dos mesmos portos
a contar de 29 de março proximo -findo.
O que vos declaro para os devidos &feitios.
Sande o fraterniolaole.-s.Cassianó do NasciinspecSor-geral de sande dos portos.—Deu-se conhecimento ao Ministerio das
Relações Exteriores e ao da Guerra, e, por
teleborramma aos sovernosdos estados o ao ministro brazileirdo em S..Petershurgos
Direetoria da Instru.:35;:ão

Por portaria de 7 do ' corrente, foram concedidos tres meses de licença, com metade do
ordenado na fórina da • lei, ao Dr. Carlos
Leoncio de Carvalho, lente -cathedra,tico
'Facilidade de Direito de Ss. , Paulo, para tratar
• de Sua sande.
'
•
'
•'
.

de abril de 1851

•

Antonici José de Castro Sal daisha.---Deduzarn-se cinco mezes no 2° semestre de 1892, e
dons meses no 2° semestre de 1893.
Baroneza de Theresopolis. — Deduzam-se
tres Meses nos 2° semestre de 1891, e' dous
mezes no 2° semestre de 1892.
, Branca Tosta da Silva Nunes —Não ha. que
,
deforir:
Manoel Cardoso Jorge:— Deduzam-se troa
tnezes no 1 0 semestre de 1893.
Jesuino Gil Moreira.— Ao fiscal para dizer
si o supplicante -pagou licença de fumo no
'
exercicio de 1893.
, João da Camara, Mello.—Volte ao Sr.. Reli.
Mendes & Almeida.—Transfira-se.
relida Adelina da Silva.— Idem.
Manoel José: Brochado.— Deduzam-se sete
meses, sendo Um no I° semestre e seis no 2°.
.,do eXerdielo de 1803. • •
Antoni6 Metades da Silva Guimarães.—Decluzam-se quatro ninzes no 2° semestre de 1893
e remetta-se ín-CW `leTietaiz
- ntentitergero .
•
Luciano Cardoso .a.0- Me i..eses
de
—Deduzam-se 'tres meses no -24
1893 e remetta-se á Intendencia.
Companhia Saneamento do Rio de Janeiro.
-s-Deduzam-se tres inezes no 2° semestre de
1893 e remettesse á Intendendo.. • • .•
•
Rosa de Amorim Pires García.—Deduzarns.
se tres mezea no 2° semestre de 1893.
Maria Josephina, Duarte de Carvalho. No
ha que deferir'. João Daie — Deduzam-se quatro mezes no
2° semestre de 1893, e remetta-se á MenH oinao.
denc
rio Pinto Pereira do Magalhães.s--Deduza-se o 2° semestre de 1893, e re:netta-se á
Intendencia.
Hygino Thomaz da Silveira.—Exonerado
do exercido de 1893, e remetta-se á Intendencia.
Bernardo -Jacintho da Veiga.—Exonerado
exercicio de 1893, e remetta.-se á Intendencia.
Manoel da Silva Labão.— Exonerado do 2°
semestre de 1893, reá-Jetta-se á Intendencia
para ulterior 'verificação
-•
Joaquim de Almeida Pinto.— Deduzam-se
tres mezes no'20 semestre da 1893, e remettase á. Intendenefa para uherioe -verificação.
Ignacio Claudino Netto d Lerries. —Remetta-se á Intendendo., para ulterior verificação.
João Pores Barboza --o. Não ha que deferir.
Sylvia Aurora de Oliveira.Deduza-se um
mez no 2° semestre de 1893, e remetta.-se á
Intendencia para ulterior verificação. ' .
Manoel Qoadrado.— Não baque deferir.
Antonio do Souza
Remetta.-se
Intendencia para ulterior verificação.
Gregorio José de Abreu.—Deduzam-se dons
mezes no 2° iemesfra de 1893, e remetta-se a
-•
Intendei:eia .
Dom i 'gos da Silva A rnori m .—Deduza-se uni
mez no 2° semestre de 1893, e remetta-se á
Intendencia pares ulterior verilica.ção.
Severino Chayes. de Miranda .—Deduzam-se
tres mezes no 2° semestre de 1893,
Matheus Alves de Souza. — Deduzam-se
cinco mezes no 29 semestre de 182.
Orsini Justo Coelho da Silva e'outro. —Deduzam-se troa meses no 2° semestre de 1893.
Dr. Francisco Salles Rosa.— Deduzam-se
tres mezes no g° semestre de 1893. -

TERÇA—FEIRA '10 DE ABRIL DE

José Antonio Cardoso Martins.—Averbe-se.
Carlos.. Peribanes .& . Irmão . —Averbe-se a
mudança e comniunique-se ao lançador respectivo.
FeliCiano Marques Pires.— Não'ha que de•
:
ferir eni vista-da informação.
Antonio José de Carvalho Guimarães.—
Diga o fiscal sobre a licença de fumo.
Auvray & Guimarães.—Transfira-se.
Aristidas Drumond de Lemos—Restituam-se
360.'
54
Francisco José'Bokel Filho.—Restituam-se
5.'4360. •
José Maria Pinto.— Ao fiscal para dizer_so- bre a licença de fumo.
José L. da Silva Drumond.—Exonerado
do 2° semestre do exercício de 1893.
Antonio Joaquim de Mattos.—Restituam-se
,
924400.
Manoel LoUretiço "da Cesta; Leva . —Deduzase um mez no 2" semestre de 1893, e remetta-se á Intendencia para ulterior verificação).
Dehninda, A. da Motta Riheiro.—Deduza-se
um mez - no 29 semestre do exercieldde•1893,
e remetta-se :áintendencSá. para ulterior 'sserificgão.
•

Ministerio , da . Marinha
Requerimento despachado
, .

-•

'-eira Junior.--Indeferidos
João Martins
s.
-por não eXiStir 'Vaga,

• Ministério . da Guerra
•

•

.expediente de 7 à' abeit d Já 04-

Ao Sr. ministro da fazen da, solicitando expedição de ordens para. gale á alfandega da
Parahyba seja distribuido, por conta do § 27
—Diversas despezas é eventuaes — do atual
o Credito da quantia - 2:414200,
da -despeza -a
afimdc occorrer ao pagatnent'
azar-se com o aluguel do predioque serve de
enfermaria militar na.quelle estado. — Communicon -se á inspectoria tia . mesma 'alfandega:
—A' Repartição de Aj sul teseleneral s
Nomeandopara servir no 6° regimento de
artilharia os 2"s tenentes em eommissão Ray.
mundo "Gens;alves de Siqueira, Affonso Celso
Fernandes, Fruetuoso Mendes; ROdõ
dolpho Amaral de Souza é Amerieo Dias Novaes, alutionoi 0'1° Sla; eSeola militar desta
capital e oS outros da do Rio Grande do Sul,
addidos áquella•— • Cornmunicou-se ao commondante,da,
escola militar .desta capital.
„..
Transferindo para o 60 batalhão de artilharia de posiçao os l os tenentes Augusto
Octavio •Confuelo e Oetavie Augusto Confucio
este do 4° e aquelie do 6° regimento da
mesma arma.
Mandando:
Declarar aos commandantes das respectivas
linhas de vigilancia no lateral desta capital,
da ilha do Governador e da divisão em
operações em Nitheroy que permitte-se á
Companhia Industrial de louca, a navegação
entre esta capital e o porto de Ipuca, na Gua.xindiba, das :lanchas Iptsca.c4araujml e dos saveiros Cometa, Planeta e Meteoro e a Francisco
da Costa Martins o • transporte, no barco &To
Francisco, de generos de sua lavoura em Villa
Nova de Itamby para, o mercado desta cidade,
uma vez que toes embarcações se não cornamniquem por as ilhas que estiveram em. Mor
BXCrelCIO
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Abril (1894)

De 30 dias, na fôrma ria lei, para identico Multas por iafracção de
fim, ao 1 0 escripturarie da Directoria de
9 : 376$809
posturas....
Fazenda Beiro Barna° Pereira. e ao medico
do matadouro de Santa. Cruz Dr. Alvaro Multas por infracção de
Caminha Tavares da Silva Filho, com a me119$000
contractos...
tade do ordenado, na fórma da lei, em proroRevisão de nuaação f3 a, que em cujo goso se acha;
101$000
meração
De 10 dias, para identico fim, na fórma da
lei, a Firmino Antonio de Galava, agente do Premio de de18$000
positos
districto de Inhaúma. . .
nte, foi exonerado, Cobrança da diPor decreto de 7 do Corre
12:277a630
vida activa.,
a pedido, do cargo de commissario de hygiene
1.196 : 205$675
e assisteneia publica o Dr. Celestino do Nas- Eventual
13 :894381
Restitti çõcs
cimento Silva.
1.427:343$959
-Saldo que passou do mez de 271:619$661
Requerimentos despachados
fevereiro
Isabel Maria Braga, pealinio pagamento de
-------------vencimentos .que eram devidos no rnez da
1.698:964620
fevereiro a suà filha Augastá Mericia Braga,
pelo eaeraicio, do cargo de professora adjunta
Despesa
na escola do 20 districto da Capital Federal.
Con=elho
—Deferido.
28:318$333
Miguel Vastaies Peres, Antenio Pereira
Peixoto, Francisco Fernandes, E. Johnston & ea.eretaria do con- 12:973$432
selho
Comp., Mimando Pereira Júnior, Manoel
Gonçalves, Domingos Parada Montenegro, Prefeito Municipal
3:747$334
Antonio Pereira dos Sanhas, Liai Caldas, Moraes & Comp., „alarmei Francisco Nunes, Cleef Secretaria Geral
da Prefeitura 21 :458$399
S,ok.fe & A, Timm, A. Thuin, Castro Rocha &
:tinisterlo da Industria, Via0..o e Comp.,
Henrique Germack Possolo, José Pa- Directoria Geral
>6
39:204..4
de Fazenda
tricio da Silva, José Viegas Vaz, José Antonio
•
Obras Publicas
Soares e Thornaz Antonio Soares, pedindo Dita do Patrimo9:644$516
nio. ,
licença para illItOragaroM no trabgo do porto
Directoria coral cias Obras Publicas
diversas embarcações novas. — Apresentem Dita da Instruação Municipal. 283:447$778
Por 'titulo da 9 do corrente, fiei rénovada seus titules de proprielade.
Dita da Hygiene e
or tres meaas, caia vencimeato na fama da
—
Assistencia Pulei, a licença concadhla ao engenheiro Adalph o
Prefeitura dó DiStirieto
89:85E4688
blica
Costa da Cunha Lima em 30 de outubro ulPéderel
Dita de Obras e
timo, para tratar de sua sairia, e em cujo
Secretaria
Geral
38:710$878
Viação
goso não pôde entrar por motivo de serviço
2 sacçao
2.683$447
13ibliotheca
publico.
7:197$025
Arehivo
. -2.0. tieri,nentos , despachados
2 : 699a I 90
Ministerio da Industria, Viação e Obras
Almoxa rifado ...
Dia 5 de ab• il de BD,I
Publicas—Directoria Geral deaViação secInspector ia
A: J. de Mello & Comp., Antonio José da
ção —N, 74 — Rio de Jantara, '9 da abril de
Inattar,forestas
Silva, Antonio Teixeira de Medeiros. Fran4:911$519
1894.
e jardins
cisco
Carlos
Barroso,
Guimarães
Mallet,
BiDeclaro-vos, para os fins convenientes, que
Dita
da
matta
roaá Companhia Industrio., Lavoura e Viação de calho & Comp., José Gabriel de Fanas, Joar itipla e pesca. 9:019$382
Macalá aelxa de ser pago o juro correspon- quim José da Silva Moraes,Machado & Comp., Dita da limpeza
dente ao 20 semestre de 1893 da Estrada de Miguel de Oliveira Noronha, Manoel Ferreira
publica e partiFerro Central de Macahé, até que cila liquide aa Silva Tany, Silvestre Pereira Machado e
7:934895
cular.
o delato relativo á multa de 2 as sobre as T. de Castro & Ribeiro.— Deferidos.
43:937$507
Matadouro
Antonio Fiusa Junior & Coma).— Deferido, Agencia ao imposquantias que ha aecebido de juros, nos termos dos avisos n. 131 de 31 de agosto desse provando o que allegam.
7:86451,9
to de gado
D. Ereilia Antonia dos Santos.— Deferido, Agencias
anno e n. 41 de 5 ae março findo.
cia Prepagando
a
licença
de
1893
e
multa.
S'tudee fraternalade.—Joao Felipp ,3 Pereira.
62:587$808
feitura
José elaria das Neves.— Deferido, pagando Serviço
— Ao inapeator geral de estradas de ferro.
da União 23:921a429
as licenças de 1893 e 1894.
4:559$798
.
José Alves Teixeira e Joaquim Augusto da Contencio
1:456$149
Aposentados
blinisterio da lial ustria, Viação e Obras Costa. — Deferidos, nos termos da infor- Restituições e rePáblica,s—Direatoria Geral de viação-2" see- mação32$200
posições
çãO—N . '73—Rio de Janeiro, 9 de abril de
José Joaquim do Vaie & Irmão, D. Maria Construcção
e
redo Sacramento, Ribeiro e Umberto Coen.—
1894.
construcção de
Ao Sr. inspector geral de estradas de ferro Inaeferiaos.
calçamentos . . 109: 430$849
—Docla.ro-vos para os devidos afeitos que a
Leuzinger, Irmãos & Cornp .'(2) —Apresen- Obras
novas, desCompanhia Estrada de Ferro Rio Claro fica tem as licenças pra registrar as transfeapropriações e
usultad em 590$ par ter inaugurado o trecho rencias.
conservação de
Rodrigues Lapas & Comp. — lnaeferido,
tugias as estações de Guariba e Jaboticabal,
28:550$088
pred
ies
quanto
a
licença.
previo
conhecimento
do
respectivo
enBem
sação
A
mor
ti
P.
C.
Lainothe.—Não
havendorazão
para
genheiro fiscal, cora infracção do art. 29 do
divida passiva . 28:87583l
[aguiamento approvaÁlo pelo decreto n. 1930 a multa, é cila relevada. Planta Cad astral 99:2745914
le.26 de abril do 1857.
Eventuaes....... 33:818$742 1 001 :933$872
Prefeitura Alunleipal
Saud° e fraternidade.—Joao Felippe Pedos voltoaog , consignando-se na licença que
t'or
aqraella companhia e que será
visa ao araram e chegarem em Guaxindiba e nesta capital as referidas -embarcações
6 numere dos etripolantes dellasa—Communicou-se ao capitão do porto do Rio de Janeiro a
,
inspeccionar de saude o medico de 4"
classe do exercito Dr. Virgilio Tourinho de
Bittencourt e o major reformado da guarda
nacional desta capital Rodolpho Chapot Prevast.
Dia .9
A' epartição de Ajudante-General:
Approvando a proposta que faz o cominaisdante elo le aistricto militar do capitão reformado do exercito Delfim Carlos de Cnrvlhe o cargo de secretario daquelie
cominando;
Concertando dons 'inezes de licença ao
*11~}o daaEacola Militatido estado do Ceará
Propercio de Castro e Silva, actualmente Da
enfeardaria da , 'escola desta ,oapital, para
tratar-se de beri-beri naquelle estado .—Comillualeatiage eto commandante da escola militar
desta capital.
•

.

4°•

••,•

..

INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DA PREFEITURA MIINICaPAL DA CAPITAL FEDERAL
EM MA_RÇO DE 1894

Renda do patrimonio.....
Dita da directoria de obras.
BECO.t0
Dita do MataExpe,liera e
douro
.
Federai
Pelo ar. Dr. prefeito do District°
Imposto
doaello
etarn concediam as seguintes licenças, ¡soa -Imposto de in[ta:ratos ela 7 do corrente :
dustrias e
troa mezs. na fôrma tia lei, para trata4
profissões....
a`ento de sande, a Manoel Antonio da Silva; lacençaa de al*vante da agencia de Santa Cruz ;
varás, 30 ly„
De deus IlleZ00, na fôrma da lei, para Hen«
addicionavs..
ice fim, a Miguel Cabral :Dopas lama, candu- Imposto de afetor-auxiliar da directoria de obras e viação;
rição
Secretaria Geral da Prefeitura,

Receita

12:750$255
5:294$545
72:650;15800

5:585$000

104:713$800
25:144$3G4
19:204$500

Saldo que passa para abirl... 697:029$748
1.098 :963a020
Sub-Directoria de Fazenda Contad oria., 7
de abril de 1894.

SECÇÃO JUDICIARIA
Supremo 'Tribunal Militar
34' ACTA DA sESSIO CONSULTIVA EM 9 aa ABRIL
DE 1804 .
Aos 9 dias ao mez de abril de 1894, achando-se presentes os Srs. ministres marechal
Beaurepaire Rohan, almirante Elisiario Barbosa, marechaes Rutin° Gaivão e Tudo Neiva
o general de divisão Bernardo Vasques, o
Sr. presidente abre a BBESÚD.

a.orr, t.894) 102N

DIARIO OFFICIAL

Terça-feira O

S
iniiI niadarvatot-1 1-(“aotni.a,)
Lila e a.pprov,ada, a acta da sessão antecedente, o Sr. Secretario deu -conta, do expe- - ltaanino meteorçaii g ica • do dia-9 de abril
a no livro compe- de 1894.
diente, que foi lançad
tente. .
Em seguida discutiu-se a consulta seguinte,
2
r-• 2
ot
a qual ficou adiada: st o alferes-alumno con,-.
.;„:,- a) o o o L"
amimado a um anno ou mais de prisão, por
tl. 5
R/
gj
falta grave . contraria á disciplina, deve iz
a
g . .i ?.
cumprir a pena como ofilcial, ou na praça ta7A.
l-•
.e
que antes tinha, e si podo ser reformado, de
accordo com o § 2' do art. 9' da lei n. 648 de
18 d.e agosto de 1852.
7 . - . AtaultE. 1 758.21' 22.5 17.03 84.0
4

0

cá '''

HORA

,.1

...,
.

RENDAS PUBLICAS
ALFANDECI A DO BAO DE .71,LNEIRO

Rendimento do dia 2 a 7 de
1.868:384535
•abril de 1894
334:647016
Idem do dia 9 (até ás 3
2.203:028351

Em igual periodo de 1893... 2.700:6641.01
REMEDo111).

Rendimento do dia 1 a 7 de
abril de 1894
• ••
Idem' c10 dia 9. • - --•

141 . 808 353
g2-737259

184 5454.'712
758 ...840 ;670
Em igual periodo de 1893
atgaA" DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NA. CAPITAL FEDERAL

Rendimento .do dia 2 . a 9 de
abril de 1894
IdeM do dia .9

128:028930
11:(-82381

NOTICIARIO
1,b agador ia do osou ro-Paga-

se'hoje a féria da Casa da Moeda..
Correio-Esta repartição expedirá hoje
malas pelos seguintes paquete:
Pelo Ordnoque, para Montevi d éo, Buenos
Aires, levando malas para Paraguay e Matto
Grosso, recebendo impressos até ás 9 horas
da manhã, cartas para o interior até ás 9;4,
ditas com porte duplo até ás 10, idem.
Pelo Karthago, para santos, e S. Pedro
dó Sul e .recabendoimpressos até ás 8 horas
da manhã, *cartas para o interior até ás
8 %, ditas com .porte duplo até ás 9, idem.
Peto Etruria, para Victoria -e Pernambuco,.
recebendo impressos até ás 8 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 8;4, .ditas com •
porte duplo até' às 9, idem.
Pelo Gellizoara, para Buenos Aires, recebendo impressos até ás 12 hora da manhã,.
cartas para o exterior até á 1 da tarde, e objecteis para registrar até as 12, idem.
- Amanha
Pela Thames, para Montevidéo e Buenos Aires, recebendo impressos até ás 7 horas da
manhã, cartas para o exterior até ás 8 e objectos para registrar até ás 6 da tarde do
hoje.

Matadouro do @1arkii-a !Cruz -,-,

Concorreram hontem á matança os seguintes
marcbantea, que abateram:
164 rezes.
Carlos Pimenta & CoMp
»
80
Hila.rio Garcia & Comp
47 »
Matheus Garcia & Comp
r.
35
Antonio Matheus Garcia
o
20
Horacio José de Lemos
3+
3
Pimenta Lemos & Comp
2 ai
Souza &_Ramalho
351 rezes.
Total da matança
71.610 kiles.
Peso verificado..
Abateram-se mais:
20 carneiros.
Luiz Camuyrano
»
20
Antonio pereira dos Santos
0 preço da carne de vacca., em S. Dlogo,
será de 800 reis o kilo ; da de carneiro 1$300.
O preço nas açougues, de accordo com o
termo de obrigação tomada ambos retalhistaa
com a adininistraçãO municipal, será de 900
rélb o

kilo.

P

I.

O'

2

. 10 .

.

759.07

25.6 13.07 78.8

3

•

1 .

22.8 17.73 8,3 O

4

•

4

. ta.t. J.3.. 757.75
751.06

11

•

. ....,

.

23.6 17.82 81.6

•anta
-O inuvi

Caia" d

=I

f n:<)-"

n

1a.
5

t,) 130

Miscrleardia; ' dahosp'éio3 de Nç'f-sa: SÃ, ,i
da S,aude, de S. João Baptista, de !Vossa Se4as
nhora- do Spaeorra.i*
Pnb1
Dores em Casetu1 u ca. 1 .01, 110 til.c -1
o seguinte:
„Nac. Ext. 'Mai.'
699 827 1.517
Existiam. ..
75
46
_ .29
Entraram ...,..
32 - 51
- ;19
m
Sahira..
4
12
8
Falleceram
892 837 ,1.529
Existem
O movimento da sala do banco é -dos consultorias. thiblico g foi; no' me g ind dia- , de 379
aonaultantesyipb,ra: os clu.a.a4.- se aviaram 441
,
receitas
Fizeram-se tras extracções de dentes.*

•
Nac. ..lçal t
692 837 1.529
Existiam
36 • 27 -"63
Entraram
32
18
14
. .
Sahiram .
16
8
8
Falleceram .. ' ...
706 $38 1.544
Existem
O nastv mato çla sala do bana° .o 'do$
EstaClo ão cdo
2,81
Oilf°
53.•11t6n9t51.61;
1) 0,4 encoberto pért: cirrUs e cirro-cumulua, aobaultan
barki Cik e4t -se - aviara 301
vento nulle.
receitaã
,• 2) 0,8 encoberto por cirrus, cirro-cumulias e ;
"
m
,5.
cuniblo-ninibtis, vento N 2
3) 0,7 encoberto pOr Cirro-cumulus, cutiaialus e ,cu.nulo rgmbus, vento SE 5rn,2.
4) 0,8 encoberto por cirro-curaultis curma •
1 o-n na b11s vento SE 6 trk 2
Secretaria da Marinba
_•
Exde
agua.Abag teelatouto
aberta
pelo
prazo
de
10
dias,
nesta
á
Est
tracto dos boletins diarios dos engenheiros doa cretaria de Estado, "cobeirrenela',' pára d Sedistriatos da Inspecip Geral dás ObraS Pu- nacirnento
de ipapel, 'patinas; tinta emale ar:-.
blicas, relativo 'ao aba.stecimento de agini:' -• ' tigos de expediente
necessarios.
•
Serão dadas aos interessados talas as exNo dia 31 de março de 1894:
67.'738.000' pliegÕes *que • desejaren1, * ábrindo-se suaà'pro-;•
Tinguá Cominarei°
18.232.000 postas no dia 16 do corrente, ao•. meio-dia.
Maracana e affluentes
.
10 . 938 .000
,Macacos e Cabeça
Seeretaria. do Estado -dos Negocios da Ma3.826.009
Carioca e morro no Inglez
rinha 5 de abril do 1804.-0 director-geral.
Anda,ra.hy e Tres Rios
('
Augusto, José Teixeira cle Freitas ..
"
Al6mtlas outras dirivações antes •
do Pedregnlho, o reservatorio
Çentud9ria da Mitrilulaa
3.648.000 de S. Christovão recebeu
964 000
•
Morro da Viuva
Esta repa,rtição precisando contractar, o
fOttiecimentO de artigo's iiecessarioS 'ao 'Mn
No dia 1 de abril:
69.466.000 I expediente, convida as pessoas lane
.
Tingua e COmmercio
10.13 ). 000 se incumbir 4e ,seritelhante' ãrvieo á ,CiaViar
Maracanã, o afiluentes
5.532.000 suas 'propostas em Carta fechada até ap dia
Nfacacos e Cabeça ......
2.872-000 •9 10 do corrente,ás 11 horas da' Manhã, em queCarioca e morro do Inglez
9.404.000 terá logar a abertura das mesinas:
Andara.hy e Tres Rios
Os proponentes encontrarão' na repartição a
Além das outras derivações antes
relação dos artigos a fornecer ' e honjtmetado Pedregulho, o reservatorio
3.648.000% mente expostas as condiçi5es do fornecimento.
de S. -Christovão :rocebell:
721. go° 1 Contadoria da Marinha, 3 de abril de 1894.
Morro da Viuva
'
- O contador, 11MA-ias Carvalho.
--No dia 2:
6893.0Q0
m
Tinguá e Çommero
Intemlloue,la, :de. (Guerra
12.821.000:
Maracanfi, e affinent'es....
" 4.536.000
Macacos e Cabeça. .
.nannaraçous.
2.453,0(19i,
Carioca e tinirá dó .Inglez
• - 'a . •
.c12.99?'
Andaraliy e Tras Rios
Tendo-se do annunciar brevemente* rece•a*'
Alémdas outras derivaçõesantes
,bimento de propostas para afornecimentO ' ilodo Pedregulbo_, o'reserV.atm;iP
seraelifrn; de J 4 ft
artigos durante o
3.848.000 'diversos
de S. Christovao recebeu.
• CoriVido hã
,1894,
de
ordem
dó
intendente,
786.000 pessoas . que
, Morro da yiuva •
fazei .a a habilitar-à
.previaniente na secretaria desta repartição .. ://- • -No dia 3:
-Para aquelles .que já seaclia.m habilittidoa. rço(„
6$ :947 .000
Tinguá e Commercio
n 15.828.000' bastará exhibir em requerimento dirigido' 00
Maraca ã e 'ai:fluentes
7.199.000, conselho de compras o - bilhete de imposto 9
Macacos e Cabeça
4 .745.000 pago am yhesouro Federal, relativo ao ultimo
Carioca e Morro dolinglez
10.667.000 semestre.
Andarahy e Troa Rios . ; ....
-Rio-de Janeiro, 4 de abril de 1804.-0 seAlém das outras derivações antes
do Pedregulho, o reservatorio
cretario, A. B. cla , Costa 4guiar.
3.648.000
i
de S. Chr stovão recebeu
736.000
Morro da Viuvo
•1:1-~,AV ii Q 4 0 "I t!dlmalars
'. ' '
•
. , ••
No dia 4:
68.947 .000
Tingua e Coramercio
Determina o Sr. ajudante-general. qu:e com- .. 16.984.000 pareçam
Maracanõ, e afiluentes
nesta inartição; com *toda atishn-'
6.597.000 cia para objecto
Macacos e Cabaça
-de ^serviço,'os-Srá; ' COMO.'
Carioça eMorro doiaglez. . . . ...4.522000 Adriano Xavier de Oliveira Pinienter, Capi, 9.567.000 tão -José Beyilaqua e tenente-coronel Ennlio
Andaraby Trea Rios* Além dás outras derivações antes
Brum.
„
dó Pedregulho; O reservatório
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1894....:-Q ma•
3.648.000
de S. Christoyao recebeu
wripturario."
77000 jor Casar Furta& Mendonça,
Morro
• r ; da Viuva
Thermotnetro desabr * gado ao ineia dia: en•
negrecido 42,0, prateado 29,5 "
Temperatura nmxima 26,8.
Temperatura mininia 20,0.
Evaporação 3,0.
Ozone 3.
Velocidade mé lia do vento em 24 horas,3^,,3.

E no dia* 5 dá abril:

EDITAO-S E AVÍS{iS

Intendencia da Guerra
O conselho de compras desta repartição
recebe propostas no dia lodo correate mez até
ao meio-dia, para a compra dos artigos abaixo
especificados :
Para aluennos da Escola Militar

60 Dolmens de panno fino completos.
80 calças dito idem.
600 blusas de fianella azul
600 calças de dita idem.
1.800 blusas de brim escuro trançado fino.
1.200 calças de dito idem idem idem.
1.209 ditas de dito de linho trançado branco
tn).
600 kepis de panno Ano.
1.200 capas de brim branco para kepis.
1.200 pares de botinas de bezerra, a ponto
ou a parafusos iguaes ao type.
1.200 ditos de cothurnos de dito idem idem
idem. •

2^, exame oficial da lingua portugueza e
geographia geral ;
3'. bom procedimento ciil e moral.
Este requisito prova-se com attesta.do do
delegado de policia da respectiva circumscripyie e de duas pessoas de notoria considera
ção social, affirmando todos de modo positivo
o bom procedimento do candidato. Este poderá tambem juntar outros documentos, como
titules de graduação scientifica e deexames
de outros preparatorioe, para observanda ao
disposto no art. 11 do citado regulamento.
As provas do concurso serão escriptas,
oraes e versarão sobre as seguintes meterias:
Línguas franeeza e ingleza ;
Aritlimetica, algebra o geometria ;
Chorographia e historia do Brasil;
Noções de direito publico e administrativo ;
Redacção official.
Directoria da Instrucção da Secretaria da
Justiça e Negocies Interiores, 29 de março
de 1894.-0 director geral, Pedro Velloso

Estes artigos serão fornecidos no menor
prazo possive/. Os proponentes, sob pena de
não serem tomadas em canSideração as suas
propostas, deverão apresentar amostras doa
artigos que pretenderem fornecer, bem corno
as que Tiro forem feitas de accordo com o
art. 64 do regulamento, escriptas com tinta
preta, sem rasuras, com . referencias a um só
artigo, e,finalmente, declaração de sujeitaremse á multa de 5 "/ 0 no caso de recusarem-se a
assignar o respectivo contracto.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1894.-0 secretario, A. B. da Costa Aguiar.
(•

~mim(

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 aquelles que o não fizerem nas multas
regulamentares.
Recebedoria, I de abril de 1894.-0 director, João Paulo da Cruz Romano.
napartição Geral dos
Telegraphom,
Acham-se inauguradas as estações tele-

graphicas da cidade de Propriá e de Villa.
Nova, no estado de Sergipe.
As taxas dos telegrarnmas dirigidos á essas
estações, á partir desta capital, são de 350 e
420 por palavra, respectivamente.
Capital Federal, 7 de abril de 1894. —
Alvae-o de Mello Coutinho de Velhena, vice(.
(. director.

Rebelde).
Para praças de cavallaria

Arreios campeiros.
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enein Medico-legai
de Alienados

De ordem do Sr. Dr. director geral da As-

Repartição Geral dos
ifelegraphos
Acham-se inaugurarias as estações telegraphisas da cidade de Pesqueira e da villa
da Alagiia de Baixo, no estado de Pernainbuco, sendo 420 réis por palavra, as taxas
dos telegrammas para as referi ' 1 a estações,
a partir desta capital, addicionando-se mais
a taxa da Estrada de Ferro Central de Pernambuco na razão de 1$ por 20 palavras, e
mais 100 róis por cada palavra em excesso.
Capital Federal, 7 de abril de 1894. — Al-

sistencia Medico-legal de Alienados, faço publico que, era virtude do disposto no art. 7',
§ 2' do regulamento annexo ao decreto
n. 1559, do 7 de outubro do anuo findo, a
contar desta data e por quatro meus, acha-se
aberta na secretaria da mesma _assistencia a
inscripção ao concurso para provimento de
deus legares de medicos do Hospieio Nacional,
num das Cobaias de Alienados, na Ilha do varo de Mello Coutinito de Villtena, viceGovernador.
(.
director.
As provas do concurso serão: pratica, oral
e escripta„ e versarão sobre as meterias da
Directoria de Fazenda
cadeira de clinica psychiatrica e molestias
Municipal
nervosas das faculdades de medicina, havendo
Pagam-se
hoje
as seguintes folhas :
InaitItuto Nacional de- ilusica arguição a respeito das duas ultimas provas
Guardas das freguezias urbanas, escolas
da commissão examinafeita
pelosmembros
De ordem do cidadão director, faço publico
rubvencionadas, cursos nocturnos, professoqu . do dia 2 de abril em deante, estará dora.
os cidadãos ses addidos e subsidiados.
.adraittidos
A'
inscripção
serão
aberta Mata Secretaria, a inscripção para os que estiverem no goso dos direitos civis e poSegunda Secção de Fazenda Municipal, 10
cindidates á matricula no corrente anno le- liticos e forem graduados por qualquer das de abril de 1894. — O 1" escripturario, J.
ctivo de 1894; e bem assim a inscripção faculdades de medicina da Republica, ou que Gudoy.
para os exames de admissão provisoria. São tendo sido por escola estrangeira, si houverem
convidados a pomparecer neste Instituto, habilitado perante alguma das nacionaes.
Agoaeltit da 'Prefeitura
daemestna data em deante, tradOs os alumnos
Secretaria
da
Assistencia
Medico-legal
de
2' DisTRIcTO Do ENGENa0 NOvo
Os, cursos de instrumentos, canto a Saio e de Alienados, 19 de janeiro de 1894.-0 director,
harmonia que tiverem coneluido o curso pre- Horacio de Gusmão Coelho.
De
ordem
do cidadão agente Antonio de
(.
paratorio em 1892, afim de reclamarem as
Oliveira Porto Junior, ficam intimados os mo—
espectivas guias de matricula.
radores e proprietarios de predios e terrenos
Laboratorio Nacional de deste
districto para no prazo de 15 dias cumSecretaria do Instituto Nacional de Musica,
Anal
pses;
prirem o que determinam os§ 1" tit. 3" see 2",
31 de março de 1834.— O secretario, Artltur
soc. 1, que dizem
Todentino da Costa.
De ordem de S. Ex. o Sr. ministro da fa- e5 2 0, tit. 3"
(.
O L" 03 moradores desta cidade e seu terzenda, acha-se aberta, a datar de hoje, neste
••nn•n•
laboratorio a inscripção, que será encerrada mo serão obrigados a ter limpas as testadas
suas casas, cha,caras e fazendas até ao
Externato. do iG1-3",rinnala10 Na- 80 dias depois, para o concurso a um dos le- de
gares de chimicos de 3 3 classe, a que se refere meio rua. Os infractores serão multados
cional
o regulamento que acompanhou o decreto em 10$000.
O 2.° Aquelle que tiver algum terreno
EXAMES DE ADMISSÃo
n. 1257 de 3 de fevereiro de 1893.
Só serão admittidoa á inscripçã,'o os ca.nde proprio ou aforado, deverá tapal-o no prazo
De ordem do Sr. director faço publico que dates, que além dos respectivos diplomas di que lhe marcar o fiscal, de maneira que no
todos oa dias utels, das 9 horas ás 2 da tarde, medicos e pharmaceuticos e dos documentos mesmo terreno não se possa fazer despejos. O
começando desta data até 16 do corrente mez, comprobatorios dá sua iddn
eidade como chi- infractor será multado em 24000.
Agencia da prefeitura do 20 districto do Ense acha novamente aberta, a inscripção para micos, apresentarem folha corrida do legar
os exames de admissão ao 1° anno e aos di- do domicilio.
genho Novo, 7 de abril de 1894.— O escrivão
(.
versa- anais adeursér deste gymnasio.
O concurso versará sobre questões de an- Antonio C. Cordeiro.-- •
Externato do Gymnasio Nacional, 2 de abril alyse chimica, relativas especialmente a subPrefeitura do Ditatricto
de 1894.-0 secretario, Antonio Joaquim Ro- stancias alimenticias e medicamentosas,e será
drigues Junior.
Federal
•
(. feito conforme as instrucções publicadas no
Diario Official de 22 de fevereiro de 1893.
DIRECTORIA DO PATRIMONIO
- Directoria. da lIcustrueção
Capital Federal, 7 de abril de 1894.-0 di20 secção
(•
rector, Dr. Borges da Costa.
CONCURSO PARA- UM: LOCAR DE AMANUENSE
De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
-District° Federal, convido ao Dr. Rodrigo
Recebedoria
De ordem do Sr.. miá/etre fica aberta, com
Antonio Barbosa de Oliveira ou a seu reprecom o : prazo de . 30 dias, a, contar de 2 do
IMPOSTO DE VEH1CuLo
sentante legal, a comparecer nesta directoria,
proXiMo mez de abril, a inscripção para o
Previnem-se as companhias de bonds que no prazo de 15 dias, a contar desta data,
concurso a que, na, conformidade dos arts. 9', deverão
pagar os impostos de seus vehiculos, afim de provar com documentos, o direito
10 , ,e 11, do regulamento annexo ao decreto
relativamente ao exereicio de 1893, antes do que lhe assiste ao dominio util do terreno á
,L160 4.e 6 4.4 dezembro de 1892, tem de se
reMetter a divida para o executivo, e bem rua do Humaytá as . 27 e 29, requerido por
proceder-se para o provimento de um legar, assim
que deverão pagar aquelles impostos, José do Couto Dias por aforamento, em 12 de
de- amanúense . desta directoria.
relativamente ao exercido corrente até ao novembro de 1893. Scientificando de que,
NeriliUm candidato poderá inscrever-se sem fim do corrente mez, incorrendo na multa de ando o referido prazo, á nenhuma reclamação
que, por meio de requerimento, de seu proprio 10 '1/4 as que vierem depois daquelle prazo.
se attenderá.
punho e eiliboalettra, ao director geral tenha
Recebedoria da Capital Federal, 1 de abril
Directoria do Patrimonio, 27 de março de
provado COM documentos ter:
de 1894. — O director, João Paulo da Cruz 1894.-0 director, Luiz Antonio Navarro de
(. Andrade.
Romano.
1°, 18 annos de idade, pelo menos ;
.••n
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EDITAES
De terceira praça elnz abatimento de 10°10,
na fôrma abaixo

0.Dr. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, juiz da Camara Commercial do Tribunal
Civile Criminal da Capital Federal, etc.
Faz saber que por parte do Dr. Alberto da
Silva Nazareth lhe foi dirigida a petição do
teor seguinte : Illm. e Exm. Sr. Dr. juiz
da Camara Civil — Diz o Dr. Alberto da Silva
Nazareth, que tendo sido levados á duas praças os bens penhorados a Francisco Garcia
Castanheira no executivo hypothecario que
corre pôr este juizo, cartorio do escrivão Sr.
Côrte Real, acontece que taes bens não acharam lançador ; á 'vista disso requer o supplicante sirvasse V. Ex. de ordenar sejam expedidos novos editam com abatimento legal e
marcado o novo dia para ter logar a terceira
praça, afim de serem os bens vendidos de conformidade com a lei. Pede deferimento. Rio
de' Janeiro, 26 de fevereiro de 1894. — O advogado, Milciades Mario de Sá Freire. — Está
collada uma estampilha de 200 reis, inutilis.
sada. Em cuja petição dei o despacho 'do teor
seguinte :Sim, em termos. Rio; 2 de março
de 1894. —Montenegro. Em virtude deste
despacho o porteiro dos auditorios desta
camara ha de trazer a publico pregão de
venda e arrematação, a quem mais der e
maior lance offerecer, ás portas da casa da
rua da Constituição n. 47, no dia 10 de abril
proxirno futuro, depois 'da audiencia do estylo, que &intim:ia a ter Iogas ás 111/2 horas,
os bens seguintes: dons predios, n. 6 (antigo
n. 2) e n. 16 (antigo n. 4), á rua do Porto
de inhaúma, freguezia desse nome; o do n. ti
tem do frente uma norte, e quatro janellas,
portam de tijolos e reconstruido, e o de n. 16
tora uma porta e tres 'janelas, portaes de
tijolo; ao lado desse prediô sete chalets meio
e dum janellas
assobrad ados, Com uma portalos
de frente cada um, construi • de pedra, cal
e tijolo ; tanto os predios como os chalets
estão construidos em deus terrenos que medem
um, 60 metros de frente para o lado da mar,
69m ,8 do largura nos -fundos e . 33 metros de
comprimento da frente ao fundo, confrontando ao norte com terrenos de José Marques
da Silva, ao sul com a praia, a obste com
terrenos de Albino José Pinheiro e a este
com os de Antonio Lobo de Souza Bastas,
e o outro terreno mede 162 m ,35 de frente,
igual largura nos fundos e de comprimento 33 metros, confrontando por um lados
norte, com o mar, ao sul com o terreno
acima descripto, a este como mar e a oéste
com - o mesmo terreno acima descripto, avaliados tanto os immoveis como as suas depen(lendas, servidões e mais , benifeitorias em
150:000$, corno tudo consta da eScriptura de
hypotheca nos autos, Os bens aeima foram
penhorados a Francisco Garcia Castanhedo e
vão a 3' praça com o abatimento de 10 ./0,
para pagamento de uma acção de executivo
hypothecario, n importancia do 18: 000$700
que lhe movo o referido Dr. Alberto da Silva
Nazareth. E quem os quizer • arrematar deverá oomparecer no dia, hora e Iogas acima
indicados. Para constar mandou passar o
presente o mais deus de igual teor,quo serão
publicados e affixados na forma da lei. Dado
o passado nesta Capital Federalda Republica
dos Estados Unidos do Brazil, aos 27 de março
de 1894. E eu, Francisco de Borja d'Almoida
Corte Real, o subscrevi. — Caetano Pinto de
Miranda Mdntenegro.

O cidadão José Vicente do Amaral Leite,
juiz de direito 1 0 substituto em exercido nesta
cidade e comarca de Avaré, etc.
Faço saber que por parte sle Antonio Lopes
Coelho o sua mulher, capitão José Leal de
Carvalho e sua mulher, me foi feita a petição
para ter Iogas a citação com o prazo de-0O
dias, a qual é do teor seguiute: •111m. Sr
juiz de direito em exercido.— Dizem por seus
procuradores • abaixo assignados Antonio Lopes Coelho e sua mulher, capitão Josraeal de
Carvalho e sua mulher, que são senhores e
possuidores de partes diversas na fazenda de,
nominada—Veados—deste municipio, havidas
por herança de D. Barbara Fé do Nascimento
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edital para os que resiClirem ém legar
e compra feita a outras herdeiras, razão esta 1,sabido
e certo de outros estados ; estideterminativa da communhão. Não lhes con- verem ausentes
em Iogas ignorado ou ina,
sua
propriedade
permavêm, porém, que certo, ou forem desconhecidos e pára os que
neça por mais tempo pro indivizo havendo se acharem em paia estrangeiro, sendo aquello
recursos na lei -para sua pretençã,o. • Estando
o prazo de 30 dias e este com o .da
a dita fazenda, demarcaria judicialmente con- com
dias, tudo de accordo com o regniamento
forme se vê dos autos respectivos, veem os 90
o decreto de 5 de setembro
supplicantes requerer unicamente sua divisão que baixou com
1899. E:, R. M.— Instruem esta petição
para que possam tirar seus quinhões cada um de
documentos incluida a lista dos condode per si. A fazenda em cominurn cuias divisas nove
Avaré, 13 de julho de 1893.— Angelo
vão adiante traçadas é de terras de cultura, mines
Machado.— Gabriel de
-que em grande porção estão occupadas por Gomes Pinheiro
veira Rocha. Estavam $400 de sello em escafezaes de diversos condomines. As bemfeito- tampilhas
devidamente inutilisarlos. No qual
rias nella existentes pertencem a diversos dei o despacho
seguinte : Distribuida e aus
condominos e não estão em communhão, isto toada. Como requer.
Avaré, 13 de julho do
é, as do condomino B. estam separadas das
Leite . Ao primeiro orneio. Avaré,
do consocio A. As divizas da referida fazenda 1893.—A
1893. Pelo distribuidor Alsão as seguintes : principiam na Barra Gran- 13 de julho de José
Vicente do Amaral. Leite.,
Carvalho,
de, nos veados, sobem por esta acima até a fredo
Em virtude do que, cito, chamo e requeiro ô•
barra da Agua . dos Negros e por esta acima comparecimento
dos condomines : Feliciana
até fron ear a cabeceira da agua de José José de Sours, José
Vieira da Silva, Angelo
Rodrigo e desce por essa até a Barra do Maxirriiano
de Souza, Francisco Antonio da
Corrente; neste ponto volta a'direita a 'linha Silva, Silverio
Fagundes de Almeida, Salvadivisoria e sobe pelo espigão dividindo a es- dor Antonio Rodrigues,
Rodrigues de •
querda com Salvador Ayres e José Feliciano, Mello, Francisco VirissimoJosé
Machado, 1). Maria
e com D. Maria Umbelina, subindo a serra leopoldina de Souza, D. Anna
Cruz, vulgo
pelo tombo comprehendendo a vertente que Moringuinha, José Villas Boas Simões,
Luiz
foi occupada por Antonio Ramos, dividindo a Fortunato , Eduardo Lopes de Oliveira,
esquerda com Manoel da Costa Lima ; volta Lucio Pereira de Andrade, Indalecio José
a-direita e segue pelo espigão da divisa diviAndrade, Theobaldo Pinto sie Camar- .
dindo com Francisco Lopes e outros até en- de
Mello, José Ignacio de Oliveira .ou José
contrar o espigão-mestre pelo alto da ser- go
Maria de Oliveira, Francisco de Oliveira Matra, que contraverte para os rios Paranapa- tos,
Rodrigo Pereira de Mello, José Silvestre
nema e Rio Novo; e seguindo por e,ste es- Domingues
Candido, Francisco Silvestre Dopigão em rumo ao nascente mais ou menos
mingues,, José Silvestre Domingues, José Pea passar por tres morrinhos que estão na reira
Mello, Mandei Pinto de tal, Ferlinha divisoria. Seguindo a direita pelo nandode
de Camargo Mello, Francisco Piedaespigão que contraverte para agua gran- de de Oliveira,
Joaquim. de Carvalho Basde o das bicas e mineiros, desce por este tos, Virgilino Thomaz
de Aquino tutellado
até dar na ca,beceira da agua que, acima da
alanool l Joaquim dos Santos, Manoel de
Barra Grande faz barra nos Veados ; e se- dõ
Carvalho Bastos, tutellale do requerente caguindo pela dita agua até aos Veados e por pitão
leal de Carvalho, João Pinto de
este abaixo até á Barra Grande, onde come- AraujoJosé
Novaes Bello, residentes neste termo;
çou o traçado das divisas. E para que se rea- Domingos
de Paiva e Oliveira, como represenlise a divisão referida torna-se necessario que tante da firma
extincta de Paiva Azevedo &
V. S. ordene a citação de todos Os condomi- Comp., residentes
na capital do estado ;, Annos e mais interessados do qualquer modo tonio Ferreira de Carvalho
Ta.dio, residente
sejam,
para'
na
audiencia
a
que
seseque o
em
Santa
Maria
Magdalena,
estado do Rio de
guir a accusacção da ultima citação, neste
juizo virem se louvar em agrimensor e ar- Janeiro e José Leal Gomes e as mulheres dos
bitradores, que procedam a divisão, abonan- condominos que forem casados residentes em
do-se reciprocamente das desposas, 'verem legar incerto e ignorado e todos os interesna dita divisão. Pelo praso de 30 dias
propor-se-lhes a; competente: acção e assignar sados
o prazo da lei para contestação da mesma, aos que residirem em outras comarcas deste
estados e no , District° Federal. Pelo
tudo sob pena de revelia e ficando desde logo e outros
90 dias aos que residirem era togar sacitados para todos os actos e termos judiciaes de
e certo de outros estados ; estiverem
da causa até final sentença e sua execução. bido
em legar ignorado ou incerto, ou
Os supplicantes inflitam, como fazendo parte ausentffi
forem desconhecidos; e para os que se achadesta, uma lista em que estão declarados os rem
em paizes estrangeiros, a virem na prinomes dos demais condominos; sua residenandiencia que se seguir a accusação da
das e tutores, dos menores e que servirá de meira
citação neste juizo, virem-se louvar
base para as citações. Podendo acontecer que ultima
que procedam a
não. obstante os esforç'os dos supplicantes em em agrimensor e arbitradores
colherem informações, em virtude de suêces- divisão abonando-se- reciprocamente da S desverem propor-se-lhes a competente
sivas vendas e mesmo anterior retalha- pezas,
da lei para contesmento das propriedades, existam além dos acção e assignar o praz,)
da mesma, tudo - sob pena de revelia,
mencionados na l ista junta, outros in- tação
teressados, condonainos ou que • taes se ficando desde logo citados posa -todos os actoa
julguem otnittidosmella por serem desconhe- e termos judiciaes da causa até final sentença
sua execução. Tudo na fórma, do requericidos dos supplicantes, RR., estes que, por emento
supra. As audiencias deste juizo teem
editaes e com ' o prazo de 90 dias e para, a Iogas todas
segundas feiras, ao meio dia,
audiencia que se seguir á da accusação da no Paço da' as
Camara Municipal. E pára que
citação, ordene y. S. a citação dos mesmos chegue ao conhecimento
de todos se passou o
para o fim acima declarado e sob a mesma
e mais quatro de iguals teor, que
pena de-revelia:e cfue devem comparecer por presente
si ou por procurador competentemente habi- serão affixados nos legares publicas do coslitado. Por esse,mesmo edital serão citados os tume, publicado no Diario Official do capital
estado. Dado e passado nesta cidade do
que porventura na lista, junta constem residir do
em outros estados, em paizes estranheiros ou Avaré má 16 de agosto do 1893. E eu, Maausentes, em logar incerto ou ignorado; Nestes noel Vieira da Cunha, escrivão interino
termos os supplicantes, avaliando a presente escrevi.—Jose Vicente do Amaral Leite. Estavam mil e quatro centos reis de sellos em
causa em 30:000$, P. P. que, distribuida esta, estampilhas
devidamente inutilisadas. Estava
mande V. S. appensar a mesma aos autos da mais a margem
um mil réis de sello, de assidemarcação da, mesma fazenda, já mencionados e aos quacs estão juntos muitos titulos gnatura do juiz; devidamente inutilisada,.
mil róis. Está
de . propriedades dos supplicantes e outros Estava mais o custo de tres
O escrivão, Mznoel Vieira da
condominos que se julgarão documentados conforme.—
Era o que se Continha em dita cópia
offerecidos 'com esta além dos que a acom- Cunha.
panham offerecidos pelos supplicantes que que para aqui, em virtude de petição do
protestam outros offerecer em tempo habil, e Dr. Galeno Martins do Almeida e despacho do
mais que V. S. mande pasmar o mandado juiz, extraia conforme o original, mo re10 de marpara citações dos condominos residente neste porto aos autos ,o dou fé. Avaré,
termo, lavrando-se edital para os que residem ço de 1894.—O escrivão, Manoel Vieira da
em outras comarcas deste estado e outro Cunha. ^:
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De declarago de fallencia da firma Alp .cdo 7 Nacional move a Roaalina Ameba Ribas,
Villela (4; Comp., repretentala por Alfredo ti prodio da rua Margas.% de Pombal n. 51. o
Ernesto Corrêa Vi/leia.
qual é terno, de porta ejanella, rotula,

Abril (1894)

PARTE COMMERCIAL

rales de pedra e cal e tijolo, meando de
s'..asiaaairaa
O Dr. Salvador Antonio Monizparreto de frente 4 metros e de fundos . 8a , 80, sua foraragão, juiz da Camara Commereial do Tri- mação- de pedra e cal e tijolo, portadas de
CURSO ~IMA!. DO CAMBIO
mal Civil e Criminal nesta Capital Federal, madeira na frente, ?liviilalo em sala, quarto e
ste.
d vUta
Praças
dív
cozinha e arêa, forrado e assoalhado, necoaPaz saber aos que apresente edital virem aita de concertos e avaliado em 400$, acha-se Sobre Londres
8 1516
9
1/8
pie, a requerimento de Alfredo Vi Ilel a & Comp. o dito vadio edificado em um terreno com
Pariz
1.065
1.045
lirigido a este juizo foi declarada aberta a 4 metros de frente e de fundos 14a, 10 e
1.318
Haraburgo
1.292
rallencia da firma commercial Alfredo Vil- avaliado em 1:000a. Importando o' total da
Italia
983
ela & Comp. representada pelo unico sacio avaliação em 1.400a; sendo penhorado a me463
Urrado Ernesto Corrêa Villela por accôrdão tade do dito predio a alia do valor de 700a,
Nova York
5.475
ia Camara Commercial do 16 de fevereiro ul- e foi á praça com o primeiro abatimento de
timo, fixando o termo .legal para os devidos 10 aa pela quantia de f30$, e vae novamente
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS PUBLICOS
Bffeitos, a contar do dia 15 de dezembro de á praça com o segurai abatimento de 10
PARTICULARES
1893, cujo accórdão mandou que este juizo sobre a quantia de 630$, pela quantia de
26$290
procedesse nos demais termos de direito, paio 557a, cuja praça terá lagar ao meio-dia, ás Soberanos.
que nomeei syndicos da massa os credores portas do predio onda funeciona o Tribunal
Apolice-s
tadolpho Ornellas, e José Martiniano Ma- do Jatar, á rua da Cmistituição.
lheiros de Saldanha em substituição de José
E não havendo arrematante, com o novo
gemas de 1:000$, 5 °as 1:012a000
Martius de Toledo, que se acha ausente e de abatimento de 10 ^ai, e oeste caso será arre- Apalaces
1:1214000
Brandão Saraiva & Comp. que não acceitou. matado pelo maior preço que fôr offereeido, Ditas conv. de 1:000$, 4 elo
Para constar mandou passar o presente e mais sem que em hypothese Illgumaseja perinittala
Bancos
troe do igual teor para serem, um affixado a acção de tu III alada por lasão de qualquer esps'ia
125a500
na porta do fallido, um á porta deste juizo e cie. E quem no mesma quizer lançar deverá Banco Republica, 1 0 serie—
57a000
dona publicados na imprensa,na forma aa. lei. comparecer á praaadaa juiza,quo ha de fazer Dito idem, 2" serie
Dito
Fuceionarios
25$000
Dado
e passado nestados
Capital Federal aos
7 de no dia acima designado. E para que cheguePublicas
215$000
abril de 1894. E eu, Francisco de Borges de ao conhecimento e notiiiia de todos, o presente Dito do Commercio, 1" serie
3a$0a0
Almeida Corte Real. escrivão, o subscrevi.— edital será publicado pala imprensa e affixado Dito Franco Brazileiro
20a$000
Salvador A. Moniz Barreto de Arvela.
nos lagares do costunie péla porteiro dos audi- Dito Commercial
100,a000
torias, que deverá lavrar a competente certi- Dito Rural Hypothecario, 2° série
32$000
De praça
dão para ser junta aos autos. Dado e passado Dito Credito Movei
O Dr. Aureliano de Campos, juiz seccional na Capital Federal dos Estados-Unidos do
Companhias
Brasil aos 9 de abril da 1894. E eu, José
do District° Federal, etc.
Faço saber a quantas o presente edital com Braulio .Ludolf, escrivão, que o Subscrevi,— Comp. S. Chrisaisla
194()00
o prazo de oito dias virem que. no dia 17 do Auretiano deCiMpos.
26$0 )0
Dita alalhoramenias no Brazil
corrennte, o porteiro dos auditorioa trará
62$a00
Dita Tronco Sorocabana ......
a publico praga° de venda e arrematação,
10$500
Dita Viação Sapucahy
e entregará a quem mais der e maior
De praça
Debentures
lanço °Irarem" na execução que a Fazenda
O'Dr. Aurellano de Campos, juiz seccional
Nacional move a Rosalina Amelia Ribas,
59$000
Debs.
Sorocaba
na
o predio da rua Marquez de Pompa! n. 56, o do District° Federal, etc.
qual é termo, saa porta e janella, rotula,
Faz saber a quantos o presente edital com
Consolidados
paredes de pedra e cal e tijollos. algumas o prazo de nove diasa sa pata que. no dia .18
cabidas, portadas de madeira, devidido em ao corrante, o paria-arar ` ãO3 anditorios trará Do Banco Credito Movei...
34$000
sala, um pequeno quarto, saleta, cozinha, a publico prégão de venda e arrematação
Lettras
ama, Porrada e assoalhado, me 'e de fren- e entregará a quem mais der e maior lanço
ta 4 metros, de tundas 5 metros e 30 cents. atrancar tia execuçao que a Fazenda Nacional
avaliado em -250$. O terreno tem quatro inove con t ra Christovão Coelho a e Araujo Ladras ao- Banco Credito Real'
do Brasil,- papel
52$000
metros de frente e de fundos 8 metros e successor de José da Silva Oliveira, o predio
avaliado em 1:00$. Importando a avaliação da rua Senador Euzebio n. 208, o qual é
Vendas por cavard
em 1:250$, daqual a metaie penhorada
termo tendo na frente cinco portas, sendo
avaliada em 625$, e foi á praça com o wra reais larga, com portadas de cantaria 200 acções da Comp. Geral de
primeiro abatimento de 10 °J., pela quantia aberto em grandes-salaes, servindo de iabrica.
34000
Seguros... ......... ...
de 562$a00, e vae novamente á praça com de moogem, construido de peara e cal me- 100 ditas da Seguros alliaaça ,
12aa00
sobre
a
quano segundo abatimento de 10 ^is
45.000
dindo de flaute 100i,a0 com uma divisão de 100,50 ditas da Integridade
tia de 564500, pela quantia de 566$250, msdaira no centro; nas fundos ha um predio 1(10 ditas da Seguros Confiança..
27$000
cuja praça terá Jogar ao meio•dia, ás par- que faz comannaleação com a fabrica, tendo 100 ditas da Seguras Previdente
41a000
tis do predio onde funceloaa o Tribunal do na frente uma porta e uma janella com por- 14 ditas da Seguros Garantia.
162$000
Jury, á rua da Constituição.
tadas de madeira e dividido em sala e 25 ditas da Seguros Argos PluE não havendo arrematante com o novo quarto avaliado em 8:000$, e vae á praça
Millense
330$000
abatimento de 10 p a, e neste caso será ar- no dia acima designaa o para pagamento 100,25 ditas do Banco Franco
rematado pelo maior preço que for offere- do imposto predial, cuja praça terá 1)gar
Brazileiro
30$000
eido, sem que em hypothese alguma seja por- ás portas da juizo, á rua da Constituição,
raittida á acção de nulliaarle por lesão de qual- no edificio do antigo museu ás 12 horas da
.Ria de Janeiro, 9 de abril de 1894.— J.
quer espe,cie. tuao na fórum do art. 1.9 capi- manhã.E não havendo arrematante pelo preço (":'1,awii,) da Silva, ayndico.
tulo 5° do regulamento que baixou com o do- da avaliação voltará o immovel á praça
ereto n,. 985 de 29 de fevereiro de 1888. com o intervalo de oito dias e com o abatiE quem no mesmo quizer lançar, deverá
mento de 10 ; si nesta ainda não encontrar
comparecer á praça deste juizo, que hei de lanço superior ou igual ao valor determiat
d4J
s;11
, kl a, ir /541
as a < s Ce
fazer no dia acima designado. E para que nado pelo dito abatimento, irá á terceira
chegue ao conhecimento e noticia de to- praça com o mesmo intervallo-e novo abati- Mercadorias entradas no dia 7 de .abril de
1894 nas estaçaes de S. .Diogo, Central e
dos, npreaente edital será publicado pela im- mento de 10 sa, e neste caso será arrematado
21faritima.
prensa e aftixado nos log,ares do costume pelo pelo maior preço que far ofra7ecido, sem que
porteiro dos auditorias, que deverá lavrar a em hypathese alguma seja permittida a acção!
Deado 1 do rnez
competente certidão, para ser junta aos autos. de nullidade por lesão de qualquer especie.
Dado e passado na Capital Federal dos Esta- .na forma do art. 19, cap. 5' do decreto n. 9885i Café •
234.073 1.211.158 kalaga.
dos-Unidos do Brasil, aos 9 de abril de que baixou com o regulamento de 29 de feia: Carvão vegetal. 68.840
525.700
1894. E eu. José Braulio Ludolf, ' escrivão, vereiro de. 1888. E quem no ~mo quiser Fumo
.25 380 w
4.800
o subscrevi.--* Aureliarto de Campos.
lançar deverá comparecer á praça deste Queijos .... „
25.360 a
4.920
—
juizo, que se ha de fazer no dia manada- Toucinho . .„.
41.120 r
5.840
De praça •
signado. E para que chegue ao conheci- Diversas
96.084 a
17 100
mento e noticia de todos, o presente ediO Dr. Aureliano de Campos, juiz seccional tal será publicado pela imprensa e affixa.do
— E no dia 8 de abril de 1 -894:
io Diatricto federal, etc.
nos Jogares do costume pelo porteiro dos au938.492 1.449.65a kilogs.
.
Faz eaber a quantas o presente edital com ditorios que deverá lavrar a competente cer- Café,
62.880
587.580
3 prazo deado dias virem que, no saia 17 tidão para sor junta /LOS autos. Dado e pas- Carvaa acostal.
29.520 is
4.140
ao corrente, o porteiro dos auditorias trará sado na Capital Federal dos Estados Unidos Fumo .....
29.400 >
4.010
a publico pregão de venda e arremata- do Brasil aos 9 de abril de 1894. E eu, Queijos
43,960 »
2.840
ção e entregará a quem mais der e maior Iclirerieo Narlyal . Pamplonaa o subscrevi .— Tosiainho..
111,224 a
15.140
Diversas..
lanço offerecer na execução que a Fazenda ~ aloto cie Campos,
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Pedindo a palavra o Sr. M. O. Braga de"
qnando tal serviço devia ser feito gratuitamente por qualquer director e a quem os clara que, sentindo-se isolado na sociedade,
faz doação á irmandade de Nossa Senhora
Jockeis deviam maior respeito e obdieneia.
Turf-Club'
Pede a palavra o Sr. tenente-coronel Paiva das Neves de suas acções, e retira-se do reJunior e diz que seu desejo de prolongar esta cinto.
ACTA DA. ASSEMBLEA GERAL ORDINÁRIA. DA. SO- _discussão, que no seu entender e tola pessoal,
Passando-se á 2., parte da ordem do dia, o
CIEDADE ANONYMA TURF-CLUD REALISADA EM não pôde porém deixar passar em julgado as Sr. presidente convida aos Srs, accionista
g6 DE MARÇO DE 1894.
procederem á eleição para preencher os
injustas accusações feitas ao digno stater e os pára
cargos vagos da administração, nomeando
Presidencia do. Sr. contmendador Thomaz da actos da directoria remunerando quem 'Item escrutadores OS Srs. Xavier de Barros e
desempenhado o cargo com todo o criterio e a
Costa R.abellO
contento de todos, o que é publico e notorio e Faria Homem.
Procedendo-se á eleição, são recolhidas á
Aos 26 dias do méz do março do anuo de confirmado pela propria imprensa.
lê opiniões valiosas de autores Conhecidos urna 67 cedulas representando 201 votos, os
1894, ás 8 horas da noute, achando-se reunidos no salão do Real Club Gymnastico Por- em materia do sport, que demonstram a ne- quaes apurados dão o seguinte resultado :
. •
Para presidente
tuguez, á rua do Hospicio n. 233, accionistas cessidade daquella medida, e .com o que está
Votos
representando por si e por seus procuradores convencido de ter prestado um relevante ser414 acções, ou mais de uma quarta parte do viço aos Srs. proprietarios, ao Turf-Club, em Tenente-coronel Manoel José de Paiva .
200
Junior
capital social conforme se verifica do livro de particular e ao publico em geral.
Pede de novo a palavra o Sr, M. O. Braga Manoel Joaquim Valladão
1
presença, o Sr. tenente-coronel Manoel José
de Paiva Junior, presidente interino do Turf- que ensiste no sên desejo para que a sua proPara secretario s,
Club, tomando a palavra diz que se achando posta seja posta votação.
Votos
O Sr. capitão Darnasio propõe o encerra- Manoel Joaquim Valladão
presente numero legal de accionistas para de199
deliberar, declara aberta a sessão convocada mento da discussão.
Bernardino Lobato Pereira
Submettida, a votos é esta proposta unani- João
para apresentação das contas da adminis1
Era branco
tração do anno de 1893. Em acto continuo memente approvada.
Para directores
O Sr. presidente diz que vae submetter á
pede a _palavra o accionista Augusto Casar
Votos
Guimarães o propõe para presidir os traba- votação as conClusões do parecer do conselho
,90st
lhes da presente reunião o comtnendador fiscal, antes, porém, declara que dará á vo- João Bernardo Lobato Pereira
199
Thomaz Rabello, o que é acceito unanime- tação as o 4' -Conclusões, resolvendo para as Francisco Xavier Pinheiro
2a e 3' o direito de nova diecussão por se lhe Frederico Meirelles Duque Estrada
mente pela assembléa.
Meyer
2
assumpto de matima ,importa.ncia.
O Sr. commendador Thomaz Rabello to- afigurar
Antonio da Silveira Serpa
1
E
dada
a
votação
á
..conclusão
que
é
mando assento ria mesa diz que não se re- approvada, abstendo-se de votar a directoria
Para
o
conselho
fiscal
cusará a acceitar o cargo para que tinha sido e o conselho fiscal e contra o voto do Sr. Barão
Votos
eleito porque já estava acostqmado a contar
ovaes.
,
Antonio da Silvara Serpa
200
com a indulgencia dos Srs. accionistas, mani- deE''Nigualmente
apel^ovada
a
4"
conclusão
do
festada erri anteriores assembléas, no • entre- parecer, ainda com exclusão da directoria e Major Carlos Frederico de Oliveira.., 200
Luiz Arthur Valioso de Araujo
199
tanto pedia á illustre assembléa que o aju- conselho
fiscal.
Commendador Thomaz Rabello
dasse nesse espinhoso encargo não difficulde dar a votação às 2" e 33 conclusões Augusto Cesar Guimarães
1
tando a ordem dos trabalhos com discuss5es doAntes
parecer, usa da palaVra o' Sr. presidente
prolongadas e sem proveito pratico para a da
;
Para
supplentes
mesa Thomaz • Rabello que faz coesiderasociedade, e em seguida convida para o coadVotos
juvar os accionistas Augusto Cesar Guima- ções com o fim de esclarecer 'aos -Srs. aedo- Frederico Meirelles Duque Estrada
nistas
sobre
a
mataria
da
2"
parte
da,
conrães e Francisco José Calmon da Gama, os clusão do parecer, porquanto lhe parecia que
Meyer
200
quaes acceitando tomam assento na mesa.
Cordeiro da Graça
190
em vista do disposto no art. 49 dos estatutos Carlos
184
São lidas e sem debate approvadas unani- a proposta contida naquella parte feria de Dr. Alfredo Magica de A. Maio,
João Teixeira do Carvalho
28 .
memente as actas das a,ssernbleas geraes rea- frente o estatu que é claro' e terminante .
I
lisadas em 29 de março e à de abril de 1893.
Pede a palavra o -Sr. Marloel Valladão, re- Francisco Calmon da Gatna
Em vista do resultado da apuração feita o
gris seguida pede a palavra o tenente-co- lator dó p trocei' e diz que acima das disposironel Paiva Junior, presidente interino da ções dos estatutos do Turf-ClUb estasta a lei Sr. presidente proclama eleitos para directo*sociedade, que explica os motivos que leva- das sociedades anonyrna,s pela qual 'se rege - a res do Turf-Club os seguintes senhores :
ram a sociedade a realisar a presente sessão sociedade, e cuja:lei no . art.116 « poPresidente, tenente-coronel Manoel José de
no Real Club Gymnastico Portuguez gentil- derão fazer parte dos dividendris das 'socie- Paiva Junior.
mente cedido ao Turf-Club e procede á leitura dades anonymas ,os lucros liqtridos prOyindos
Secretario, Manoel Joaquim Valladão.
do relatorio e balanço apresentado pela dire- de operações effectivamente - concluidas' noDirectores:
semestre.»
ctoria. E' igualmente lido pelo Sr. Manoel
Que a Sociedade Turf-Club até esta data não
José Bernado Lobato Pereira.
Valladão, o parecer do conselho fiscal.
teve
lucros
liquidos,
porquanto
não
conseguis'
Francisco Xavier Pinheiro. Submettidos á discusáão o parecer do conseliquidar o seu passivo fitictuante ;
Membros
do conselho fiscal:
lho fiscal e o relatorio,pede a lavra o accionista, ainda
Que os lançamentos em questão são origiHermenegildo José Alves, e qual declara que Darios
Antonio
da
Silveira Serpa.
da administração de 1891-1893, á qual
não tendo sido o relatorio e respectivo pa- pouco preccupava
Major Carlos Frederico de Oliveira.
esto
assumpto
;
recer publicados nas folhas diarias, e só agora
Luiz Arthur Vel'oso de Araujo. Que como membro do conselho fiscal declara
sabendo que o fôra no Diario Official, e encer- esses
creditados individos, .tem
Supplentes
rando quer um quer outro daquelles traba- desse dividendos
modo salvaguardado a sua responsabilhos mataria de alta indagação financeira e dada. A'
Frederico Meirelles Duque Estrada Mayer.
assembléa
cumpria,
porém,
em
seu
as que não podiam ser resolvidas sem ma- alto criterio e soberania , resolver -como enCarlos Cordeiro da Graça.
duro exame por parte dos accionistas, pro- tendesse de melhor, tendo em vista o nome
Dr. Alfredo Magioli de Azevedo Mala.
punha que fosedistribuido um exemplar do
Turf-Club.
Por proposta do Sr. commendador Thomaz
telatorio em avulso a cada um dos 'accionistas daOSociedade
Sr.
presidente
Thornaz
Rabella
diz
que
Rabello
a-assembléa votou por unanimidade
e quem marcasse novo dia para a•convocaçãó está de pleno acCordo -com o relator da com- que se confirmasse
na presente acta o voto do
• assembléa no qual serão discutidos os actos missão de contas, julga, porém, necessario pesar consignado do
relatorio da directoria
da directoria.
chamar a attenção da assemblést para as duas pelo passamento do prestimoso presidente José
Pedindo a palavra o relator do conselho conclusões, nas quaes se tratou de annullar Pinto de Cargueira de saudosa memoria.
fiscal o •Sr. Manoel Joaquim Valla,dão, de- dividendos creditados aos accionistas, e a àsTambem por proposta do Sr. Faria Homem
monstra ao accionista que a directoria pro- sembléa, soberana como é, podia resolver foi approvado pela assembléa um voto de lou-cedeu como determina a lei,, publicando o re- como melhor lhe parecesse aos seus inter- vor a mesa pela maneira correcta cerni que
latorio nó Diario Official de 25 do corrente esses.
presidiu os trabalhos da presente sessão, assim
,mez, e pondo a disposição dos Srs. accionistls
Não havendo mais quem pedisse a palavra como se consignou ta,mbem nesta acta um
um inez antes, na secretaria, todos 'os doeu- são dadas á votação as 2a e 33 conclusões de voto de agradecimento a illustre directoria
'mentos concernentes ao balanço,não julgando parecer, que são approvades com exclusão da dó Real Club GYmnastico Portuguez pela gede utilidada o addiamento sem que o mesmo directoria e conselho fiscal.
nerosidade da sua offerta cedendo os seus saaccionista justifique ao menos um dos graves
lões para a presente reunião. -(1)
Pedindo
novamente
a
palavra
o
Sr.
M.
O.
assumptos que necessitam maduro estudo.
Nada mais havendo a tratar o Sr. presi• Braga justifica e manda á mesa a seguinte. dente
encerra a sessão ás 11 1/2 horas da
Faliam ainda sobre o assumpto os accionis. proposta
noute. E eu, Augusto Casar Guimarães,' sertas tenente-coronel Paiva Junir, Luiz Valioso
«Proponho para que ojuiz de partida seja • vindo de secretario, fiz a presente acta *que
e -Herminegildo Alves que declara não fazer illiminado, sendo este preenchido por qual- aSsigno
com os demais' membros -da Mesa.—
proposta no sentido do addiamento.
quer director da administração. •
Tiranias de Castro Rabello.—Augusto Casar
Continuando a discussão pede a palavra o
Rio, 26 de Março de 1894- Braga.» Guinzarães.—Francisco Josd Colman da Gama.
-Sr. M. O. Braga, e diz que não acha regular
Submettida a votos a proposta é alta, rejeip procedimento* da directoria estipendiando tada, tendo votado - a favor o autor • e o Sr.
(1) Por proposta do Sr. Luis Volloso e approvada foio Sr. Joppert como Stater cifildidI da soCiedade Motta. •
a mesa autorisada a assignar a aota.

SOCIEDADES ANONYMAS

O 80
aa Franco

Terça-feira 10

do% Inmecionarios
IPublleos

DIARIO OFFICIAL

PáDru

Secretaria da Junta Commercial da Capital
acta, que é assignada pela mesa que dirigiu,
1 os trabalhos e os accionistas acima indicados. Federal, 5 de abril de 1894.-0 oficial-maior,

Frederico Augusto de Souza Nogifeira.-João Manoel do Nascimento Silva.
Logar da sede da Junta Commercial
logd Fernandes da Silva Sobrinho.-Vicente
laudo .-Dr. Arthitr illareiminiana da Rocha.- Capital da Republica dos' Estados Unidos do
Brazil, em carimbo de. tinta.
Aos 10 dias do mez• de março de 1894, ás l'honiaz Antonio de S,mta Neiva.
—

ACTA DA AMMBLEA GERAL °AUNARIA DE 10
DE MARÇO DE 1894

12 1/2 horas da tarde, no edificio do banco, á
ruft 'Gonçalves Dias ris 55, presentes, por si e
amuo procuradores de accionistas, 18 accionistas, representando 10.324 acções com
605 votos, como consta das a•ssignaturas
livro de presença havendo tambein comparecido o fiscal do governo, o Sr. presidente do
banco, Marechal Jeronymo Rodrigues de
Moraes Jardim, declara legalmente constituida a assembléa geral ordinaria; convocada em 2 do corrente, para os fins do
'art. 37 dos estatutos e propõe para presidir
á, assembléa o accionista Sr. Frederico Augusto de Souza Nogueira, o qual, sendo
acclarnado, toma assento Sia mesa e convida
para servirem como secretarios os accionistas
Srs. João José Fernandes da Silva Sobrinho
e Vicente jatahy, os quaes passam a occupar
os respectivos togares.
0Sr. presidente agradece a escolha feita da
sua pessoa para dirigir os trabalhos da assembléa, e depois de esperar os fins da mesma,
Mandssproceder á leitura da acta da aasambléa geral ordinaria anterior, realizada em
4 dai março do aniso findo.
'Submettida a, acta á discussão é approvaca.
Passando-se á ordem do dia, propõe o accionista Sr. Carlos A. Vieira dispensa da leitura ao relaaorio do anno de 1893, por ter
sido publicado em devido tempo e assim se
resolve por approvação unanime.
O Sr. presidente convida entã,o o'acc'onista
Dr. José Joaquim Coelho de Freitas Henriques,
como membro do conselho fiscal, para proceder é, leitura do porecer do mesmo conselho.
Terminada a leitura, o presidente do banco
julgou conveniente fazer observar que a a,pprovação da se gunda parte do referido parecer não importará em urna autorisaçã,o á directoria de contrahir emprestimos, visto corno
a lei -vigente determina que, para esse fim,
se canvoque unia assembléa geral extraardinatia.
O presidente da assembleia declarou que
lambem assim pensava, e que esta segunda
parte do parecer devia ser considerada enaio
urna simples sugestão para ser opporlaanamente tomada, cm consideração.
Submettido o parecer á votação é app :osvedo unanimemente, deixando de tornar parte na votação os membros da dirretoita e o
emseiho aseal.
Camparece mais um accionista, que assigna
e livro dl prasença.
O Sr. presidente procede em seguida á alaieão do novo conselho fiscal, convidando para
hseru tadores Os Srs. De. Ari hur - Maxiin in i ano
tat Rocha e Carlos A. Vieira, e, verificado o
numero de votos que competia a cada accionista, foram recolhid as 10 cadulas, que, apurad as, deram o seguinte resultado:
Conselheiro Francisco de Paula Mayeinic,
N. José Joaquim Coelho dellrroitas Henrique-a,
capitão-tenente Lauriano José Martins Penha,
cada um 655 votos.
. Parasupplentes:
Dr. Rodolpho de Moraes Coutinho, major
José Ventura Garcia e Francisco do 21:3its
Paula Asaurnpção, cada ura cm. 655 votes.
O Sr. presidente declara esses accionistas
eleitos para aqueles cargos.
Sr. Emílio Rocha propoz que a mesa ficasse autorieada a assiguaar pelos accionistas
D. presente acta o o Se. presidente propoz que,
a *lambem o fosse por mais rl ous accionistas;
tendo, então, o Sr. Carlos A. Vieira indicado
OS Srs. Dr. Arthur M. da Rosilia. e Thamaz
Antonio de Souza Noiva, o que foi approvado
pela assembléa.
O Sr. presidente declara que, achando-se
preenchidos os fins da reunião, eito encerrava
• os trabalhos da mesma, o que se realizou ás
2 1/2 horas da tarde, lavrando-se a presente

flanco Remunerador
ACTA DA ASSEMBLEA amua ORDINARIA EM
31 DE MARÇO DE 1894

A acta a quase refere esta certidão acha-se
já publica no Diario Officialn. 86, de 31 de
março de 1894, a pag. 976. -----

flanco Rrazil e Norte
Aos 31 do março de 1894, ao meio-dia,
America
reunidos na sala do Banco Remunerador, á
rua do Hospicio n. 131, sobrado, 15 accionisBALANGWE EM 30 DE MARÇO DE 1894
tas, representando 7.313 acções, o directorActivo
gerente Manso Luiz Pereira da Silva declaContas
correntes
cauciora haver numero legal para constituir-se
6.366:782$460
m gemblh. geral oreinaria, conforme o an- nadas
minei° i b econvocsção que rei pela segunda Contas correntes com ju592:478$380
ros.
vez, em 26 do corrente, visto não o ter com7:600$000
parecido numero sura:talante para a primeira Titules descontados
reunião, convocaria para aquele dia., e Acções de bancos e compa4.062:066$775
nhias
dando cumprimento aos estatutos do banco
cmvi d a para presidir a assembléa ao Dr. João Acções de bancos e compa827:548E40
nhias c/espacial
Luiz Vianna, que por sua vez convida para
120:000.000
secretaries (primeiro e segundo) ao coronel Caução da directoria
5.332:050, 00
Bornarlino Antonio da Silva Cardoso e Ber- Valores caucionados
113:000$009
•
Fianças
nardo Pedro Monteiro de Souza.
8:652$035
O Dr. presidente agradece a honra de Moveis e utensilios ......
278:638$700
presidir a reunião e pede ao Sr. secretario Edificio do banco
1:250W0
para proceder a laitura do balanço, relatorio Contas correntes simples
4.396:82463u
do director-gerente e parecer do conselho Diversas contas
fiscal, tudo relativo ao armo findo em 31 do Caixa, saldo em moeda cor141:173$095
rente
dezembro proxirno passado. Depois de con- - - aturda leitura, o Dr. presidente po3 era
22.248:068$715
discussão as conclusões do p,arecer do conselho
-------------fiscal.
Passivo
Não havendo quem pedisse a palavra, o
10.000:000$000
Dr. presidente submette a votos o referido Capital
1.860:337$406
parecer, que foi unanimemente approvado, Fundo de reserva
1.377:528a249
abstendo-se de votar o director-gerente o Lucros suspensos.
180:923$180
Contas correntes com juros
membros do conselho fiscal.
(395$78J
O Dr. presidente declara que dando cum- , Contas c xreates
primento á lei que rege, o banco, pede aos Banco da Republica do
400:000$000
Brasil
Srs. accionistas de munirém-se de enlutas
12):000a000
para as eleições que se- vão proceder de di- Acções em canção.
5 332:05($ )00
rector-gerente e conselho fiscal, visto haver Ti tubis ite.pasitados
113:000$030
Afiançados.
terminado o mandato da actual directoria.
Recolhidas 15 cédulas representando 727 1 Dividendos, 1 ao 4. saldo a
12,:847$480
p sarar.
votos, e feita a apuração, deu ella o seguinte
9.850:686$620
Diversas cwi tas
resultado :
Para director-gente Alfonso Luiz Pereira
S. E. ou O. 22.243:068$715
da Silva 598 votes e coronel Luiz Fortes de
Bustamente Sá129 votos.
Rio de Janeiro, 9 de _ abril de 1894. Para conselho fiscal Cometi() H. Vaia de
Lacerda 617 votos, João Fernandes Rodrigues /asa l'iwo For(wira Lste, presidenta.-Carla
de Carvalho 610, Antonio Ferreira Caminha Vieir,4 Liam, guarda-livros.
498, Carlos Vianna Bandeira 199, Antonio dos
litraiiiianische Hank. rije
Santos Neves 147; A. M. Mortal) 110.
Ilkeut.04c1iland
O Sr. presidente declara eleitos: directorgerente o Se. Affonso Luiz Pereira da Silva;
BALANCETE EM 31 DE MARÇO DE 1894
conselho tissal: os SrsaCtirnelio H. NI, de LaActivo
cerda, J. F. R. de Carvalho e A. F. Caminha
e supplentes os Srs. Carlaa V. Bandeies), AnAccionistas
tonio S. Neves e A. M. Norton ; e declarando Entradas a realisar ani ouro 2.007:010000
nada mais haver a tratar vae encerrar a
correntes garantidas. 2.081:067:V303
sessão. Por proposta verbal o Sr. coronel Contas
matriz, filial e agenDuetamante Sá indica os Srs. Dr. Eduardo Caixa
9.l27:987$002
cias
Peixoto e Gustavo Braga para conjuntamente
2.453:750$469
a receber
com a mesa assignisrem a presente acta, para Lettras
1.115 :734356
descontadas
a
que produza os atreitos legaes, o que taanbem
2.012 : 127$200
caucionadas
»
foi unanimemente aprovado.
2.336:7570f}0
Encerra-se a sessão á 1 1/2 hora da tarde. Valores caucionados
6.89G:457$-570
Dr. João Luiz norma, presidente.- Bernar- Valores depositados..
Caixa :
dino Antonio da Sulca Cardoso, 10 secretario.
-ller,,(7;-do Pedro Ato:itiro de Sonza,?.° eacre- Em moeda corrente
6,352 663$822
tarjo. --Por mandato da, aEiseinble!ft, Edurrdo
(1,3
nrayt.
34.3543$122
Comnanhia Grande 'Hotel e
Ciasmino em Caxamakni

Passivo.

4.160:000$000
Capital em ouro
7.7s8 :181$532
C ntas corren tes com juros
1.911 : 971a600
Contas sem juro;
CERTIDX0 Da AnCnIVAMENTO NA JUNTa
983:750$469
contas diversas
COMNIERCIAL
3.4ar : 9rSaasagss
N. 2.166 -Certifico que foi archivada hoje, Depositais a prazo . .....
nesta rapa/dição. sob n. 2.1G6, em virtude Titulas em mação o depo11.215: 342$070
sito
do despacho do. Junta Commercial, a acta da
3.172 : 329$156
ssambléa geral ex ta. ordinaria da Companhia Diversas contas
Gran 'e Hotel e Cassino em CaxambSarealisada
W.383:543$122
S. E. ou O.
na dia lO de manso ultimo, na qual foram
approvadoe as alterações feitas: nos seus estaOs directores, B)et.tgor.- ,K rola.
tutos.
(Logar de duas estampilhas representando
ringrelisa,M olonal - Rio de Janeiro - 1894.
o valor de 5$500, assim inutilisadas).

