ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL.

REPU3L.IC. FEDERAL
C.E.SRE4'

ANO

DA R.11IP,IIBLIÇA.,;--Df.. 9? • - " CAPITAL FEDERAL,

ACTOS' DO. PODER .EXECUTIR
DECRETO N. 1.692 — DE 7 nn ABRIL- DE 1894a
Rectifica o equivoco dado no art. 10 do decreto n.1.73 B L
de 10 do setembro de 1893, que amplia a organisacao
da Procuradoria do. Republica e Fazenda Federal
-

O Vice-Presidente da Republica dos Estai
Unidos do Brazil; attendendo a que no decret
que amplia a organisação da Procuradoria dai
Republica e . Fazenda F,ederal, promulgada(
sob n. 173 B, em 10 de setembre de 1893;
houve equivoco na,cópia ido art. 10 do mesmo
deueta, quando diz que ao solicitador caber&.
a commissão de 1 0 / 0 das sommas que forem
arrecadadas por via executivodiscal-e custas,
nos termos do art. 80 ia fine,. quando no autographo remettido pela Camara dos Deputadoslê-se « 1 1/2 0/0 das sommas, etc. resolve
que se observe a disposiçã'o constante do referido autographo, ficando assim rectificado o
equivoco acima citado.
Capital Federal, 7 de abril de 1894, 61 da
Republica. FLORIANO. PELIC.0i0,

Felisbello Freire.

Ministerio -da Guerra
•
-

Por decretos de 9 do corrente :
Concedeu-se reforma ao -coronel commandante do 12° batalhão do infantaria Bento
Luiz da Gama, de accordo com t• disposto ne
art. 40 do decreto n. 193 A, de 30 de janeiro
do 1890;
Foram transferidos: para a 4° companhia
do 60 batalhão da mesma arma o capitão do
8° batalhão Antonio Velasco, e daquelte para
este o capitão Braziliano da Silva Barauna,
para o cargo de ajudante*

SECRETARIAS DE ESTADO
Minisitori0 da Justiçaz e Negoeios;

Inteilore's •
-

Direct'oria da Justiça'
Expediente de 9 de abril de 189-1

Transmittiram-se: , • •
Ao Ministério das Relações Exterior"
afim de seis encaminhada a seu destino, a,
carta rogatoria, acompanhada da respectiva
traduçã'o, dirigida ás Justiça da França, pelo
pretor da primeira pretoria, a requerimento
do Paulo Isigmandy, para entrega do espolio
de Henrique Le -Cesne ;
Aos presidente e governadores dos estados
dePernambuco, Pará e Amazonas, afim de ter
o devido cumprimento,sendo opportunamente
devolvidas, as cartas rogatorias dirigidas ás
justiças daquelles estados pelo juiz de direito
da comarca de Vieira, em Portugal, a requerimento do D. Illydia AuguSta Antunes Pinheiro para citação de D.Philomeira do Valho,
seu marichr e outros,D. Maria Luiza do Valle
o D.Anna. Maria de Souza,Hilario José Affonso
Antunes e sua mulher, José Joaquim Alfonso
Antunes e sua mulher.

— Pela, Directoria Geral transmittirana-,se:

.
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. ,
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QUARTA-FEIRA 11 DE ABRIL DE 1194

Foram remettidas á delegacia fiscal de
-Porto Alegre as- patentes dos seguintes &IIAo coronel conunandante superior interino ..cisres
da guarda nacional desta, capital; para iaformar, o requerimento em .que,o tenente-coroComarca elo Rio Grande
, nel João:Franeisco Prées, da Cruz, pede ser reJosé Joaquim de Godoy.
domado no pasto de coron0.;
José Mineira da Cunha._Silveira. „
. Para Delegacia Fiscali de-; porto-Alegre a
Edmundo Leopoldo Miner.
• seguinto patente, de alojai:
Virgolino Jose Porciuncula Junior. •
• João Luiz Vianna,;
Frederico Augusto oanntuna, pias.
Guilherme:Barmen.,
Para a 1MEAS9, de ,Rendas de,Pelotasa foram
João da Costa Goulart.
remettidas as seguintes patentes de offIciaes:
Menandro: Terry.
R'osaLvo deAzevedo,
ES'TADO DO. RIQ .GRANDE. DO .SPL.
Francisco Jo sé,Pereira. ' 1
Leopoldin.a, Jpsé, Dm:mujo ,de Magos.
Com4ca de Peictas .
Antonio Pereira. Pireis.
_ ,
•
Arthur, Bareellos d 15r09111-41S •Joeto de. Montenegro
• CoMarca
.. .
.
Urbano Martins Garcia.
Jos41 41ves. Pereira de Moraes.,
Carlos Klinger de Oliveira:
11.1"uniciPio de Pirating
Franklin Augusto do.A,rnarah
José Lopes de Oliveira"
Jose Delphino da Costa,.
.
1.,icinto de Oliveira Mendes.
Francisco Gonçalves da Costa.
Attilano Antonio cla. Costa.
Manoel Joaquim da Rocha Junior.
Miaria Alves Baptista.
Requerimentos despachados
'Manoel Ignacio da Silva.
Dia 7 de abril de 1891
Ernesto Orlando:de Móraqs.
Rosalvo Gonçalve$-Meirelles:
Manoel dal Silva, Ma,fra, jpiz de-Tribunal
Firmino Alves Pereira,.
Civil e Criminal.—Não proceie a reclareaé,*ão
Oliveira Septemfirino Victoria.
havendo sido a antiguidade, do reclamante
Luiz Iriaste.
contada segundo a lei, os precedentes e.a
Modesto dos Santos Valerio.
.prop,r4a doutrina do,aviso de ,30 de janeiro de
Raul Lucas de Oliveira.
Virgilio Antonio Alves.
Lucitida da Silva Adão.— A' vista das inAanabilio Xavier da Silva.
formações; não tem logar o que requer.
ROMÃ° Garcia de Vasconcello,s.
Branco de Vasconcellos Flor.•
João José da Silva Filhe.
Turibio Lucas. POLICIA: DO DISTRICT° FEDERAL
Hercllio Maréellino de 'Souza.
Per, portarias de 10 do corrente:
Antonio Dias de Castro;
Isaltino Joaquim de Bittenconrt.
Foram exonerados a pedido :
Florencio Lucas de. Oliveira.
José Lopes Bastos, do cargo de inspector
Bernarelo Alves Pereira.
interino da 7° secção dt 4° circumscripção UrHenrique Alves Pereira.
bana;
Dia 10
José Saturnino do Lago, do cargo de inspector da 6a secção da 16' circumscripçã,o ;
- Pela Directoria . Geral:
• Foram nomeados:--- -:
Augusto Meirelles, inspector interino da 70
Devolveu-se ao coronel commandantesu
perior da. guarda. nacional, das- comareaside :secção da 4° . circumscripção urbana ;
Jaguary e Caffibuhy, no estado de Minas
José Alexandre Pereira, inspector interino
Geraes, afim, da; seriem corrigidas„aa proposta da 8A secção da 4° circumseripção urbari,a.
que acompanharam O officio do 29 clo mez
findo, visto não, eXistin naquelle commando
•
batalhão da activa com o n. 44, e não desiDirectoria
Geral 4.Cont,24ilidade
gnarem as mesmas para qual dos dous balar
lhões de reservai devem ser feitas as nomear
Expediente de 6 de abril de 1894
ções indicadas; Transmittiram-se:
; Solicitou•se- do Ministerio da Fazenda a
- As chefe de .policia, para informar, o r,is expedição de ordem para que
querimento documentado em que o inspector • Sejam pagas-:
da 100 secção da Is circumscripção urbana,
As folhas de vencimentos e salarios relatiManoel Albernaz da Silveira Bulcão, pede vos ao rnez de Março lindo ;
trcs meses de .licença para- tratar de sua
Dos serventes da Repartição da Policia, na
sande ;
importância de 334332.;
Ao coronel cem:undante superior da guarda
Do da arte de Appellaçã,o, na de 60$000 ;
nacional da comarca de,Iguassú, no estado do
Rio d.e Janeiro, para informar, o requeriDo pessoal subalterno do hospital de Santa
mento em que o-cs.pitão do 130 regimento de BarbaPa, na dó 2:176$129 ;
ca,vallaria Antonio Carlos Ortraa.n, pado dir
Dos einprega,dod e operarias livres e presos apensa do lapsd de -tempo decorrido para soli- da divisão-criminal, da Casa de Correcção r na .
citar a respectiva patente;
de 4:45%174 ;
,1

1082 Quarta-feira 1 1
As contas correspondentes aos mezes de
janeiro a março ultimes:
De 25$, de reparos feitos no predio em que
ftuicciona a Bibliotheca. Nacional e de concertos de alguae moveis da mesma repartição;
De 4:331$, de fornecimentos e obras realieadas no externato do Gymnasio Nacional ;
De 51:877$860, de fornecimentos extraordinados feitos ao Hospital de S. Sebastião ;
De 225$ da restauração ee mappas da Bibliotheca Nacional ;
De 1: 075$583, da despeza effectuada coro o
material da Repartição da Policia ;
De 276$100, de objectes de expediente fornecidos a Secretaria da Presidencia da Republica;
De 3:004 da conducção de e 'deveres e enfermos;
De 230$ do aluguel do prédio em que faneciona a enfermaria de cirurgia da brigada
policial ;
De 120$ do trabalho de photographar cadaveres de pessoas desconhecidas;
De 222$ de objectas de expediente fornecido
era novembro do anuo findo á secretaria do
commando superior da guarda nacional ;
Seja abonada ao alferes do corpo de bombeiros, Henrique Presgrave, a diferença entre os seus vencimentos e os do logar de coadjuvante da l a companhia, correspondente ao
periodo decorrido de 8 de março 0,31 de dezembro de 1893, em que exerceu interinamente aquelle cargo.
Sejam indemnisados:
O engenheiro Henrique José Alvares da
Fonseca da quantia de 1:234$350 que despendeu com pagamento de salame aos operarios
que em março findo trabalharam nas obras
do edificio da maternidade ;
O agente thesoureiro da Escola Polytechnica,
capito Antonio Teixeira de Sampaio, da de
50$800, em que importaram as despezas de
prompto pagameutà por elle effectuadas no
referido mez.
—Rernetteram-se ao Ministerio da Fazenda:
Conforme solicitou em avisos na. 14 e 24 de
19 de fevereiro e 30 de março ultimes, a tabela do resumo das despezas ordinarias deste
ministerio para o exercido de 1895, na impertencia de 15.674455$612 ;
Para os fins convenientes, cópia do decreto
de 31 do mez findo s pelo qual foi reformada
a praça do corpo de bombeiros Bernardo Toado.
Dia 7
Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a expedição de ordem, para que :
Sejam pagas :
As folhas de vencimentos e selaries rotativos ao mez passado
Do pharmaceutico da Casa de Correcção,
na importancia de 150000;
Do servente da Inspectoria Geral de Sande
dos Portos, na de 100$000 ;
Dos desinfectadores de navios, de 300$300
Das tripolações das lanchas empregadas no
serviço das visitas sanitarias do porto, interna e externa, na de 1:646$689
,Das praças reformadas do Corpo de Bombeiros, na de 172$334;
Dos guardas e serventes do Museo Nacional na de 808$000
Dos trabalhadores do mesmo museo, na de
I :485$000 ;
Dos serventes da Escola Nacional de Be"las
Artes, na de 400$000
Das pensões dos ex-empregados e operario3
invalides da Casa de Correcção, na de 220$;
Das gratificações concedidas ao pessoa/ subalterno da visita sa,nitaria externa do porto,
feita Rira da barra, na de 280$000.
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A$ contas
, De 32$, de-objectos da expediente fornecidos
'ao Tribunal Civil e , Criminal, em fevereiro
ultimo
De 5:588$350, de fornecimeutos e obras
realisadas no Hospicio Nacional de Alienados,
em fevereiro e março,findos
De 2:144$065, de fornecimentos á Escola
Polytechnica, feitos no dito mez de março
Sejam indemnisados
O porteiro cio Tribunal Civil e Criminal,
da quantia de 7$; o director da Bibliotheca
Nacional, da de 35$160; o director do Instituto Nacional de Musica, da de 68$500; e o
porteiro do Pedagogium, da de 19$, provenientes das despezas de prompto pagamento
que fizeram, o primeiro em fevereiro e os
outros em março ultimo ;
O engenheiro Henrique José Alvares da
Fonseca, da de 4:726$475, que despendeu com
o pagamento de solamos aos operarios que,
em março findo, trabalharam nas obras da lavanderia do Hospicio Nacional de Alienados,
do edificio da Camara dos Deputados e do pavilhão em construcção no hospital de S. Sebastião ;
O escrivão do Externato do Gymnasio Nacienal, da de 692$902, despendida com o
pagamento das gratificações do pessoal de
nomeação do direc,tor, correspondentes ao
referido mez de março.
Se entregue ao director da Secretaria do
Senado, Dr. José Bernardes da Serra Belfort,
a quantia de 4:800$, destinada no orçamento
do actual exercido, sonde 2:800$, para papel
e outros objectes de expediente, e 2:000$,
para compra de livros, jornaes e outras
publicações.
—Declarou-se ao director dolntbrnato do
Gymnasio Nacional, em solução ao officio
n. 23 de 31 de março ultimo, que fica autorisado a despender até á quantia de 2:700$
com a acquisiçã'o de biombos necessarios aos
melhoramentos de umo sala de aulas e estudos e do gabinete de physiga.
Directoria do Interior
Expediente de 7 de abril de 1894

Solicitou-se ao Ministerio da Industrie a
expedição de ordem afim de que, conforme
solicita o director do hospital de Santa Barbara, por intermedio do director geral do
Instituto Sanitario Federal, se proceda com
urgeneia aos concertos de que carece o cabo
telephonico submarino daquele hospital, o
qual se acha partido desde o dia 14 de setembro do anno proximo findo.
Dia 9

Communicou-se ao 1° secretario do Senado,
afim de o fazer sciente á mesa do mesmo Senado, que, em telegramma de 5 do corrente
mez, o presidente do estado do Ceará, participou ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores ter falecido, em o dia anterior, na
cidade de Quixeramobim, onde se achava em
tratamento, o senador pelo estado do Pará,
Dr. Raymundo Nina Ribeiro.
Ministerio da Marinha
Requerimento despachado

Commissario de 2' classe, capitão-tenente
José Francisco da Conceição.—Estando completo enumero de aspirantes a cammissarios,
aguarçle opportunidade.
Ministerio da Guerra
Por portaria de /0 do corrente, foi nomeado o capitão do corpo de estado-maior de
artilharia Honorio Vieira de Aguiar para o
legar de secretario da Escala, Pratica do Rio
Grande do Sul.

Abril (1394)
Expediente do dia 9 de abril de 1894

Ao cominando da Escola Militar da capital declarando, em solução ao seu officio
n. 76 de 3 do corrente, que são approvadas
as nomeações interinas que, na thrma do
art. 144 § 40 do regulamento dessa escola,
fez para os seguintes cargos: de commandante
do corpo de alumnos o capitão Digno Elysio
da Silva Freire, de irandante o capitão Antonio José Pinheiro Tupinambá, de instructor
de cavalaria o tenente Augusto Ignacio do
Espirito Santo Cardoso, de commandante da
2a companhia do mesmo corpo o alferes Albino Gorçalves Teixeira e de subalternos da
l a companhia o 2° tenente Manoel de Oliveira
Braga e o alferes Isaac-da Silva Lemos.
—A' Intendencia da Guerra, mandando fornecer á Escola de Aprendizes Artilheiros e,
com a rnaxima brevidade, ao 6° regimento de
artilhariaos artigos constantes das notas e do
pedido que se transmittem.
— Ao commando da Escola Militar da capital, mandando adnaittir resse collegio,
como alumno interno contribuinte, si houver
vaga e satisfizer as exigencias regulamentaras,
o menor Francisco Xavier Carneiro da Cunha,
conforme pede o Dr. João da Cunha Lirmatutor
do referido menor.
— Ao commando superior interino da
guarda nacional da Capital Federal, declarando que é approvada a deliberação que
tomou de conceder ao alferes do 6', batalhão
de infantaria da guarda nacional desta capital
Manoel Carlos Cesar de Andrade e Silva a
.transferencia que pediu para um dos corpos
que tenham de seguir para o suI.—Communicou-se ao Ministerio da Justiça e Negocies
Interiores.
— A' Repartição de Ajudante-General :
Apprevando aproposta "que faz o commandente do 2° districto militar do 1° tenente do
5° batalhão de artilharia Melchisedeck de Albuquerque Lima e do tenente do 9 regimento
de cavallaria Alfredo Pretextato Ma-ael da
Silva, este para ser ajudante de campo e
aquele para ajudante de ordens, os quaes
exercerão essas connuissões até qun sejam
abertas as aulas da Escola Superior de Guerra
da qual são alumnos.
Prorogando por seis meses sem vencimentos a licença em cujo goso se acha o tenente
do 1° batalhão de artilharia da guarda nacional desta capital Arthur Pereira de Carvalho.—Commuricou-se ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores.
Dispensando do serviço militar o alferes do
240 batalhão de infantaria da guarda nacional da comarca de Nictheroy Antonio Rodrigues Moderno, conforme solicita o presidente
do Tribunal da Relação do estado do Rio de*
Janeiro, onde è einpregado aquelle
Determinando que:
Expeça-se ordem para que se recolha, com
urgencia, ao corpo a que pertence o capitão do
3° batalhão de infantaria Belatnio Augusto de
Athayde;
Providencie-se para que se recolham ao
.8° batalhão de infantaria o alferes em commissão Emygdio Augusto Pompeu de Barros,
conforme pediu, e a esta capital o major graduado do corpo de engenheiros Democrito
Ferreira da Silva, _que deverá' ser de novo
submettido inspecção de sande.
Concedendo as seguintes licenças
De seis meses, ao capitão honorario aggregado ao comma.ndo superior da guarda nacional desta capital José Bittencourt Amarante,
para tratar de negocies do seu interesse fora,
desta capital .—Communicou-se ao Mi nisterio
da Justiça e Negocies Interiores
Para no corrente anuo, se matricularem,
si houver vagas e satisfizereni as exigencias
regulamentares
Na Escola Militar desta capital
O soldado do 240 batalhão de infantaria Alfredo Si/verio Pereira do Couto e o paisano
talthazar Souto Maior. — CommuniNm-se ao
commanda.nte cl escola:

b-

Quarta-feira 1 1.
Na Escola Militar do Ceará

Benjamin Baptista Lins do, Albuquerque,
que deverá assentar praça préviamente e ficar
desde logo á disposição do commandante da
escola.
'Mandando:
Par á, disposição do commando da Escola Militar desta capital o 2 0 cadete, sem corpo designai°, Affonso Dutervil Ferreira da Silva, e
assontando praça préviamente 'a ex-praça
do batalhão Benjamin Constant Hildebrando
Amorico do Carmo.—Communicou-se ao cola,
mandante da escola;
Declarar
Ao commandante da divisão em operações
cm Nietheroy, para os fins convenientes, e em
solução ao seu officio n. 476 de 29 de março
/Indo, que se permitte aos habitantes das
ilhas que foram oceupadas pelos revoltosos e
que ficam proximas ao littoral daquella cidade, irem occupar as suas residercias, mediante, porém,arrolamento o sob a guarda geral de um official o de guardas parciaes de
um cabo de esquadra e tres soldados em cada
ilha;
Para os fins convenientes, aos commandantes das respectivas linhas que se concedo liconta a John A. C. Nouhebel, socio da firma
William Samson & Comp.'desta praça, para
Ir a bordo . do paquete inglez Magdalena, asperado brevemente, afim detratar de negocios
de sou interesse.—Communicou-se . ao capitão
do porto do Rio de Janeiro;
Aos commandantes das respectivas linhas
de vigilancia., da ilha do Governador e da divisão em operações na cidade de Nictheroy
que: Da conformidade com o que solicita em officio n. 209 de 6 do corrente o inspector da
Alfandega, do Rio de Janeiro, é permittido o
transito, durante o dia e a noute, das embarcações da mesma encarregadas do serviço de
rendas o fisealisação. —Communicou-se ao capitão do porto e ao inspector da Alfandega do
Rio de Janeiro;
E' permittida a navegação entre a ilha de
Paquetá e esta capital, da falda Aldeicia e do
barco S. Sebastião, para dahi conduzirem cal
para armazons de materiaes nesta eidade,conforme pedem Marques Gonçalves & Comp.,
estabelecidos com fabrica de cal naquella ilha,
uma vez que pelo animalidade da mencionada ilha se fiscalizo oserviço de modo que taes
embarcações não tragam passageiros nem
carga diferente da qua ora se permitte..—
Communicou-se ao capitão do parto dá Rio de
Janeiro,
Sn concedam as seguintes licença:
Companhia Estrada de Ferro Leopoldi na,
para que a barca bollandeza Gerhordus descarregue em rebocadores e chatas 30 toneladas- de carvão no Porto da Madama em
Nictheroy para o trafego da mesma estrada
ferro;
Companhia Transportes Maritimos Conrelaão, para mandar buscar,- na ilha desse
Inme, pedra preparada para lastro de navios;
A Felix dos Santoa Criai & Sobrinho, estabelecidos á rua da Saude . n. 101, para retirarem, em embarcações por alies fretadas, uma
partida de madeira que se acha na estação de
Sant'Anna de alaruhy da Estrada de Forro
leapoldina;
A Poixoto Marques & Comp., estabelecidos com fabrica de fogos artificiaes á rua
de Sant'Anna n. 1-19, em Nietheroy, para continuar os trabalhos em sua fabrica;
A Alves, Magalhães Comp., proprietarios da fabrica formicida na ilha do Pontal,
para conduzirem, em. embarcações da (a-- ao-an':
panhia Conceição, o nece.ssarl y^ pa ra aiiin
ttar a fabrica;
Gertrudes Maria da Conceição Flores,
para transportar cal, em barcos de sua pro.
priedade, da ilha do Ferro, archipelagca das
Jurubahybas, pa,ra esta capital;
Ao Dr. Jacintho Bernardino Pinto da Fonseca, para conduzir tijolos, em embarcações
de sua propriedade, do Suruhy para esta ca.,-
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pital, devendo a respectiva licença ser visada
todas as vezes que for utilisada, mencionandose nella o numero do tripolantes da embarcação; e
A Januario Pereira da Costa, proprietario
da lancha Santa Maria n. 361, para occupal-a
no transpOrte de tentas, do Suruhy para
esta capital, sendo a respectiva licença visada
todas as vezes que for utiliaada, mencionando-se a natureza da carga e o numero de
tripolantes. —Estas licenças são com a clausula de não podarem as embarcações de que
se trata dammU n iaaa com as ilhas que ainda
não estejam entregues dos competentes proprietarios.— Communicou-se ao capitão do
Porto do Rio de Janeiro. •
R,equerimentos de pachados

Capitães Arthur Balthazar da Silveira o
João da Silva -Nazareth, 2' tenentes Adalberto, Pula Pinheiro e Mario Barbosa Carneiro, todos do batalhão Benjamin Constant, e
soldado do batalhão academico Domingos Xavier Martins .—Os batalhões já foram licenciados.
Alferes lionorario do exercito Antonio Maria
dos Passos a Itenrique Vellasco da Silva.—
Indeferidos:
Maneei Boento.—Requeira o proprieta.rio.
Companhia Lloyd Brazileiro e Companhia
de Navegação Norte e Sul.—Opportunamenta
•
.
serão attendiaos.

Ministerio da Industrio., Viação e
Obras Publicas

eAgor

Caudato Augusto Maria Calheiros, Castro
Maia Comp., Carvalho & Barros, Chagas
& Comp., Daniel Lopes Trigo, D. F. da Azevelo Junior & Filho, Domingos Fernandes
Pinto & Comp. Dcolinda Amelia de Oliveira
Guimarães, Elida) Augusto de Andrade,
Freire de Andrade & Comp., Francisco Credor, Francisco de Sonza, José Teixeira Dantas, João do Rego Viveiros, João Machado
Homem da Silva, José doa Santos, José . de
Magalhães, José da Rocha Borges & Comp.,
João Gonçalves Paes, Julia Messick, Jorge &
Fernandes, Julio Antonio cio Mendonça, „João
Fernandes dos Santos Terras, Jeronymo Antonio de Oliveira, Manoel Pereira da Silva,
Maria José de Jesus,Oliveira Nunes & Comp.,
Paulina Silva & Comp.. Rodrigues & MartinsaSinhorinlia, Maria dos Santos Silva. Serafim Cassidim e Soares & Carneiro.— Deferidos-.
Francisco Alexandre da Cruz, José Joaquim
do Valle & Irmão e João Aguiar de Souza.—
Deferidos, pagando a multa. .
Francisco da Silva Pacheco. — Daforido, pagando as licenças de 1892 e 1893.
Dr. Eugenio Augusto de Miranda Monteiro
de Barros.--Concedida a licença, pagando o
supplicante o respectivo imposto relativo aoa
annos de 1892, 1893 e 1894. ,
•
Eleuterio Berodia Sanei" —Deferido. provando o pagamento da licança do armo do
1892..
alaaoe I de Andrade. —I nd e fe t . ido.
Directoria de Obras e Viação
2" sEcçXo

Directoria Ccral de Viação

Requerimentos n'espachados

Expéáiente de 9 de abril de 1894

Dia O do abril lo 18;4

Remetteram-se ao ministro plenipotenciario
',TOA do Araujo Ferreira., -- Deferi ! o, nos
do Brazil em Londres os dacumentos da tomada de contas do • 2 1 semestre de 1893, da termos da informação.
Carlos Catalg ro dl Grava.— Marido, nos
Estrada de Ferro do Recife ao S. Francisco,
para os effeitos da liquidação final das contas termos da .informação.
dessa estrada.

CÂMARA DOS .DEPUTADOS.

DIRECTORIAGERAL_DOS CORREIOS

Requer!ment9s *Tacha' dos

Heraclydeá de Mirani g. Manad o, pedindo
pagamento :de vencimentos..—Procede a duvida da Contadoria.
Pedro Ratis da 'Fonseca, polindo nomeação
de carteiro . —Não ha vaga.
leweome.Sas••n•••

wa*......**••••

n

Para con.liecimmto . do; interessados, soro
mençionadas no Diario Offloial as actas recebidas diariamente sobre a eleição a que ao
proceaeu no aia 1 de março do corrente
anno para députadoa faaeraes á segunda
legislatura. • , •
l,, de •;*
(Continuado d n. Sn do .Diari . 1 Otlicia
•abril de vai

DIA 6 . DE ABRIL

INTENDERIA MUNICIPAL
Prefeitura do 'District°
• Federa!
Directoria d)

DISTRICT° FEDERAL

disuicto S. Christovão (1' secção).

S. ,José (5, secção do ld districto).

SECÇÃO
.

Requerintentos despadvalos
. pia 7 de' abil de PIM

distrieto

Engenho Velho (3 , secção do 2" districto).
ESTADO DO RI'). DE JANEIRO

•

Manoel José Machado, D. Noomia do . Aquino Pinheiro (2), João Pereira .Cardoso (2), José
Vaz da Motta o D. &iliba Julicta do Araujo
Teixeira Deferidos.
Antonio Manoel Fernandes . da Silva. --71)iferido, nos termos da informação do Sr. dia
•
reator:averatarA a3aa
2' sacçao

•

districto

parta daa Caixas (secaao unea).
• E'T ADO DE S. PAULO

districe.)

(secção unica),,

•

Requerintentos deTae1tado3
Dia 10 de abri de 1804

Antonio da Rocha Lopes, Albano Abrantes
de Macedo, Antonio Viaira Monteiro de Oliveira, Augusto Pinto da Silva, arotta, Anta"
Ferreira, André Otero, Dr. aaaa

.
aiJ4i ••••• n
Settãozinho ,(5, secçãó).
Ribeirão Preto (31 secção).
ESTADO DE PERNAMBECA

.aistr le"
t.-Fieà •
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ESTADO DE MINAS GERAES
1"

districto

S. Simão (lia secção).
Antonio Dias (3' secção).
70 districto
S. Pedro do Alcantara (4' senão).
districto

•

Santo Antonio dos Patos (7" e 8' secções).
ESTADO DO MARANHX0

1° districto

Monção (3a secção).

Porto Alegre (1 , e 22 secções).
S. José de Miplint (1 c3° secções).
. Flores (1" senão).
Assn (5, secção).
Macáo (3, secção),
Mutambo, (1" secção),

3, districto

Amargosa (4' e 5° secções).
Villa Nova de Jequiriçé. (1 a e 2, secções).
Onha (4° secção).
5° districto
Amparo (2' secção).
ESTADO DE GOYAZ

Barro Preto.
Sant'Anna de Antas (1° e 2* secções).
Caldas Novas (3' secção).
DIA 7
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

49 districto
José

do Bom Jardim (6, senão).
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Porto do Cachoeira (5a secção).
Alegre (4' secção).
S. Miguel do yeado (secção unica),
Villa do Rio Pardo (1 a secção).
ESTADO DE MINAS GERAES
7"

districto

Piumby (6' secção).
10" districto
Theophilo Ottoni (4" secção)
2/0 districto
Paracatú (8' secção).
Formoso (I6a senão).
S. Francisco (5° secção).
Santo Antonio (11° sccção).
Flurity.
ESTADO DE PERNA MBUCO

1" districto

Boa Vista (21* secçá.'O).
Recife (151 secção).
Frei Pedro Gonçalves (2' secção).
Busca:tiú (3' secção).
2° districto

Pão de Alho (4' secção).
Brejo da Madre de Deus ( 2' sccção).
.9" districto
Gloria de Golatá (I a,_2' e 3 , secções).
Duarte Dias (41 secçao).
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Flores (2' secção).
S. Miguel do Jacusutti -(13 , secção).
Santo Antonio (I° e2' secções).
Acary (1", 2a 31 e 4" secções).
Luiz Gomes (I"
2', 3‘1 e 4' secções).
Páo dos Ferros (1",
, 20,3a e 4' secções).
Cajá (12" secção)..
Can,guasete,ena (PI e
secções).
Apody (1", 2,3°e48 secções).
1

3" districto
Villa do Prado (1" e ,2' secções).
Nazareth (duplicata) (3' secção).
Nazareth (1° secção).
Pé da Serra (5" senão).
49 dis•ricto

ESTADO DA PARAIITBA DO NORTE

Esperança (3, secção).
e C' secções).
Bananeiras
S. João do Rio do Peixe (3" e 4" secções),
Lastro 5" é 6' secções).
Serra da Raiz (7' secção).
Souza (1', 21, 3' e 4' secções).
Araçagy (G' secção).
Cuité (3° secção).
Mulungú (4" secção).
Pirperituba (4" secção).

ESTADO DA BA IIIA

S.
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DIA 9
DIsTRICTO FEDERAL

2° districto

S. Christovão (9' secção).

S. José (4' secção).
Feira de Sa,nt'Anna (1" e 21 secções).
Lapa (1 , secção).
5" distrieto
Joaseiro ( 3 a, 43 o 61 secções).
Santa Sé (I*, 2 , , 3, e 4' secções).
Villa do Raso (1", V', 3' e 4" secções).
Salitre (7' secção).
Itapicurú (1", 2, , 3', 4 ,, 5, o 6" senões).
Mirandelle, (2" senão).
Villa do Pombal (1",e 2' secções).
60 districto
Campestre (I", 2", 31, 4" e 7" secçEes).
Umburanas (4" e 5' secções).70 districto

ESTADO DO CEARÁ

Chique-Chique (I", 2', 3 ' C 4' secções).
Villa do Angical (I a , "ia e 3a secções).
facções).
Formosa (1" ç
Fortaleza (1" secção).
Campo !jogo (I a, 2' e 3' secções).
nr,sa Senhora da Oliveira do Brojinho (1°
districto
d 2, secções).
Macahubas (1 a, 2', 3a, 40 , 51, 6', 7 a, 8a, 9' e
Nova Floresta.
10'
secções).
Boa Vista.
Brejo Grande (secção unica).
Jaguaribe-mirim (1" secção),
Barreiras (1", 2' e '3 , secções).
Bom Jesus da Lapa (I a , C' e 3" secções).
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Brejo Velho (2 1 secção).
Vila do Triumplio (1', 21, 3 1 e_4" secções).
Brotas (I", 2', 3', 40 e 51 secções).
Sitio do Matto (4' secção).
ESTADO DE S. PAULO
Santa Rita do Rio Preto (P', 2* e3 secs
ções).
29 districto
Santo Antonio dal 't7 (irzeas (1" e 2:' secções)
Caçapava (I' senão).
DIA 10
1° districto

ESTADO DE MINAS GERAES

/a districto
Antonio Dias (5" secção).
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Itapemerim (l a secção).
ESTADO DE GOYAZ

S. José de Tocantins (1 a, 2, e 3' secções).
Nossa Senhora do Rosario (2" secção).
ESTADO DE PERNAMBUC)

ESTADO DE MATTO GROSSO

Corumbá ( I a secção).
Municipio de Cuiaba, (1", 2', 3 , , 4', 5', 64,
7 1 , 84 e 9, secções).
Miranda (1" e 4" secções).
S. Luiz de aceres (1'2° e3' secções).
Villa do Rosaro (I , 2 1 , 3" e 4' secções).
Nossa Senhora da Conceição do Aracajú
(3' secçã'n).
Poconé (1", Z a 3" e 4' secções).
Livramento (i°, 2", 3', 4' e5" secções).
Nioac (1" e secções). •
Comp .) Grande (5 3 senão).
EtSTADO DE S. PAULO

1' districto

Olinda (7, senão).
Recife (4', II", 12, , 17' e25' secções).
39 districto

S. Bento ( 2 a secção).
4" districto

Clameleira (3 a secção).
59 districto

Villa Bela (1', C', 3 , e 42 secções).
Leopoldina (2' secção).
Salgueiro (1" secção).
Floresta (1" secção).
Afogados de Ligaseira (1", C', a' o 4' secções).
Petrolina, (3' secção).
ESTADO DA • RAMA.

1° distric:o

Xiririca (2' senão).
RIO GRANDE DO NORTE

Nova Cruz (3' secção).
ESTADO DE SERGIPE

Nossa Senhor. ,
Saude de Japaratuba
(1" secção).
Maroim (1 3 , 2', 3" e 4* secções).
Secretaria da Camara dos Deputados, /0 do
abril de 1894.-0 director, Dr. flamejo Leal
cie Carvalho Reis.

REDACÇÃO
CM; judeus sol) a dominação
romana -1Ierodes, o Grande,

1° districto

Capital (26' senão).
29 districto

Cachoeira (2a secção).

Nesse inferno da Judéa, em torno de um
culto em nada superior ás religiões do resto
do mundo, mas que aos seus exploradores
rendia soinmas prodigiosas, agitavam-se as
mais terriveis paixões, a cublça, a crueldade,
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os maós costumes. O espirito do Israel não o judaísmo. Queria um jinlaismo liberal, to- hensive/ em seus costumes, de aspecto impopermanecia ahi, o christianismo não virá de erante, como almejamos um catholicismo do- nente, digno e altivo, corajosa, respeitando
Jerusalem ; provavelmente o jou de Jesus já tado das ine3mas qualidades (isto é.não seria seu nome, seu nascimento, mas areando
nasceu na Galiléa ; forçoso e, porém, que mais o catholicismo. Fazia a seus correligio- para si muitos inimigos, nomeadamente na
todo o destino se cumpra.
narios appa.rentes todas as concessões possiveis. familia de seu marido, em razão de seu caAntes de chegarmos a Jesus, deparamos com Uma das mais importantes - foi esquivar-se, racter integro e absoluto . Herodes a adorava,
Herodes. Tinha alie então trinta e sete annos. como os asmofieus, de que sua afligia fosse mas não era feliz com ella ; porquanto pouco
Está na plena e real posse do poder, cer- gravada nas moedas. Em nenhum dos monu- ella fazia para captar suas boas graças. Alecam-o numerosos inimigos. Decorrerão douse mentos por sua ordem edificados em Jerula- xandra, sua mãi, (filha de Hercanio II), era
afines antes que possa pensar no que consti- sem havia imagens figuradas (1).
mulher má, intrigante e covarde ; fazia intue o goeo e a gloria de um soberano.
Exigiu sauim que seus genros fossem eir- cessante e virulenta opposição a seu genro.
Herodes era um araba soberbo, Intelligente, cumeidados. O arabe Sylleetis, que se casou Todo esse mundo feminino achavaese em peshabil, bravo, robusto,iinfatigavel, muito dado com sua irmã Salomé, foi por elle induzido a simas relações com Cypros, mal de Herodes,
ás mulheres. Mehemet-Ali, em nossos dias, abraçar o judaismo. Respeitou sempre os e Saboreie, sua irmã. As scenas desagradaveis
dá perfeitamente sua medida. Capaz de tudo, deus illustres phariseus Saméas e Pollion e sueCediam-se perpetuamente; deviam se preaté de baixezas, quando se tratava de at- dispensou-os do juramento de fidelidade. Mas ver tragedias.
tingir ao objecto de sua ambição, tinha ver- pessoalmente , praticava licenças que es piraHyrcanio II, prisioneiro dos Punas, desedadeiro sentimento do grandioso; mas estava meus deviam considerar excessivas. Fórada java voltar para Jerusalem. Tal era tamem dissonanela completa cora o paiz que Palestina, não observava a Lei; levantava boril b desejo de Iterodes, para conserval-o
quizera governar. Sonhava um futuro pro- templos pagãos ; suas festas, mesmo em Je- mais á vista. Hyreanto voltou, pois, e a
fano, e o porvir de Israel era puramente rusalém, eram violações Aos preceitos mais principio viveu em boa harmonia com o
religioso. Nenhum inovei superior parece sagrados. Sua corte helleniea, sua vida in- novo rei. Como, em razão de sua mutilação,
tel-o influenciado. Cruel, apaixonado, ia- teiraniente grega, eram de parte de um rei não polia ser reintegrado np pontificado,
flexivel, como é preciso sor para alcançar no- dos judeus flagrant-és inconsequencias. Dir- Herodes" mandou vir 'do Babylonia um sacertoriedade ein" meio ruim, em tudo só pro- se-hia que em seu reinado ii5,o existiu o dote desconhecido e 'insignificante, chamado
curava seu interesse pessoal. Via o mundo sa,nhedrin, tão insignificante fel" seu papel. Ilananel, e conferiu-lhe a dignidade do sumtal qual é, e sendo de natural grosseiro,
Ria-se, litteralmente," dos summo's sacer- mo sacerdote. Alexandra indignou-se ; por
amava o mundo. Virtuda, philosophia, pa- dotes', ,qüe foram" um joguete em suas mãos. quanto considerava essa alta funcção como
triotismo, religião eram palavras Mas de A Hananel suecedeu um desecinhockle, Jesus pertencente de direito a seu joven . filho
sentido para ella.
filho de" Phabl, e a cate una certo Simão filho Aristobulo, irmão de Mariamne, mancebo de
Não presava os judeus; talvez tenha tido de Boothus; cujo filha tinha a faina da mu- desate annos de idade, e de notavel belleza. O
sympathia pela Iduinéa ou, mais correcta- lher mais baila de Jerusalem.. Hei-odes apai- que constituia a força. de Alexandra, eram as
mente, por.A.scalon. ni sumula, era bellissi- xonou-se por ella, ‘ resolveu desposal-a, e, suas relações intimaS com Cleopatra, rainha
mo animal, um leão do qual apenas se attenta para elevar a familia, até elle, fel-o grande do Egypto, cujo poderio sobre Antonio era
para o tormidaVel corpo e a basta juba, sem sacerdote. O chefe dessa família,- Boethus, do illimitado. Mariamne trabalhou por seu lado.
inquerir dos seus sentimentos moraes. Ape- Alexandria, era um judeu , hellenista, rico, Herodes foi obrigado a ceder. Destituin tiazar de tudo, equivalia bem a João Hircanie e mundano, muito parecido com o proprio He- nanei o o_substituiu por Aristobulo. O joven
a Alexandre Janneu. Alheio a toda idéa reli- rodes. Esse Boethus e os seus tinham a repu- sinnmo sacerdote teve. immenso success° na
giosa, conseguiu momentaneamente fazer tação cle irreligiosos, de epicuristas. Tres festa dos Tabernaculos no anuo 35. Alguns
callar o fanatismo ; mas sua obra não podia membros, pelo menos, dessa ,familia oceupa- mezes depois pagava caro suas honras pra,deixar de ser epheinera. Para logo o genio rani o suramo Pontificado na"segunda metade coces. Durante
' uma festa em Jericiaó, ponreligioso de Israel anniquilou todo o vestigib dei rdinado de Herodes e sob Archelao. Foram des o convidou para banhar-se em uma das
do que Herodes craára. Della apenas perdu- o dentro de uni grupo que militas vezes cons grandes piscinas que cercavam o 'palacio, e
rararn rúinas, grandiosas e medonha legenda: fundirani-só cOm og sadduceus, e que se dano- onde" se . achavam nadando alguns rapazes
As. lendas populares "nunca são inteiramente minarani os Boetitusim, palavra synonima do que deito tinham recebido a senha. Herodes
falsas; Herodes não procurou matar Jesus, •impios, materialistas, incredulos. Assim for- dispoz as cousas cem() si se tratasse de uma
nascido quatro annos depois de sua morte
mou-se um grancle partido ; más como já o brincadeira. Os rapazes divertiam-se,
mas trabalhou em sentido opposto do Chris- dissemos, Hereles nãci tinha coragem de se mergulhar n'agua a cabeça do joven surn
mo
tianismo ; não foi obstaculo a cousa alguma, declarar. Quando queria agir, escudava-se sacerdote. A piscina era sombria ; conti-e
nada fez : morrendo, desappareceu .no nada nos phariseus.
nuarara o folguedo até .a fogar completafez sua vontade, não a do Deus.
Cousa singular, Herodes muitas vezes en- mente a, Aristobulo. Hananel foi immediataSua vontade era das mais simples. Queria controu boa vontado da partodos phariseus. mente reintegrado em suas funções.
dominar pelos proventos que dalii se tiram. Esses riesciristas fizeram ao :« semi-judeu »
Advinha-se o furor de Alexandra. Ella emNão tinha preferencia por governar o povo guerra menos crua do que tinham • feito aos penhou-se de novo com Cleopatra para
judeu em togar de qualquer outro povo. seus soberanos nacionaes, João-Hyrca.nio,Ale- •que Antonio avocasse , a si o caso. Herodes
Muitas vezes devia ter sentido que a sorte o xandre Janneu. Durante seu reinado, apenas accedeu ao Mandado e apresentou-se a Antoaquinhoara com subditos desagradavels. Es- se occuparam com elle, tão absortos estavam nio alia Lattakia. Ainda desta vez seu thetando os judeus ao seu alcance, queria ser seu com a lei, e tão Pouca importancia ligavam Souro o salvou. Cleopatra empregou todo o
rei. Tinha uma vantagem;• apeza,r de eir- ao poder temporal..Os doas phariseus mais Seu , valimento para perdei-o, teve, porém, da
curnciso, era estrangeiro. AJudéa não podia conhecidos, Pollion e Saméa.s ( Schemira e ouvir da bom% do amante que não convem
ter mais um soberano nacional. Antipater, Abtalion) tinham, durante o cerco, aconse- ser-se demasiadamente curioso das acções dos
seu pae, realisára os ires quartos desse pro- lhado que lhe abrissem as pertas. Devemo- principes. Antonio o absolveu considerando-o
gramma, ; substituir os asmoneus enfraque- nos lembrar que Sa,niéastinha a principio puro corno a-neve. Mas o odio das duas mucidos com o auxilio da grande força da epoca, mostrado grande firmeza " contra Herodes. - lheres,. açulado ainda pelas intrigas cujas
os romanos, foi tarefa completada por HeMas em: breve os dous doutores enxerga- minudencias omittimos, tocava ao seu auge.
rodes. Nas grandes lactas desse periodo, foi ram na victoria o dedo de Doas e aconselhaA peior carta do jogo de Herodes era a anum desultor habil, passando rapidamente do ram a resignação. O paetido phariseu de tangi-da de Cleopatra,que além de não gostar
partido vencido, para o partido vencedor. alguma forma admittiu deus mundos, sepa- della cubiçava tambem a Judéa. Em 34 AnPara cumulo de felicidade, Augusto, no seus rados por uma linha divisoria: o mundo j IS- tonio cede-lhe toda a costa da Palestina o
dias, fez reinar a grande paz romana. Apoiado deu legal e o mundo da corte, para .o , qual a Jerichó.Herodes resignou-se a tomar por
no roehedo inabalavel de um deus, -Lambem Lei não existia, principalmente quando podia contracto. , por duzentos talentos annuaes as elle fsi um deus. Aquelle que era admittido invocar a razão de estado. Herodes, desde terras que outr'ora faziam parte de seu dominesse Olympio tornava-se associado de Jupiter: que só trata de 'politica, deixa de-ser judeu; nio immediato. Depois disso, ainda foi-lhe
ille deum, citam accipiet.
seus costumas são meramente os de um grego preciso mostrar-se satisfeito e receber com
rosto alegre a Cleopatra em Jerusalém. CleoDesagrado geral de tolos os partidos Mero- ou de um' romano.
solymitanos acolheu o senti-judeu que a noOs sobreviventes da casa asmoneana, davam patra tentou fazer-se amar por olhe, sem dumeação do Senado o os feitos de Sosio lhes mais que pensar a Herodes Os' descendentes vida para perdei-o si elle accedesse. Herodes
deram para rei. Os primeiros actos de hera- das dyinnastias legitimas tornam-se fiagellos, foi muito prudente; momento houve em que
dos ao entrar em Jerusalem foram terriveis. quando feridos pela deposição. Esses emba- pensou livrar-se dessa mulher que se achava
Mandou justiçar quarenta e cinco dos mais raços eram gravissirnos porquanto penetra- nas suas mãos. Contentou-se com presenteal-a
notaveis partidarios de Antigono o confiscou vam no interior de sua propria familia. Ti- liberalmente e de acompanhal-a. com todas •
seus bens. Ca.daveres foram desenterrados e nha-se casado com Mariamne, ao mesmo tempo as honras até a fronteira do Egypto.
sacudidos para que cahisse o ouro e a prata neta de Aristobule II por seu pai Alexandre e
A guerra civil entre Antonio e °atavio (3'2
que poderia se achar occulto em sua morta- de Hyrcanio II por sua mãe Alexandra. Esta annos antes de J. C.) proporcionou a Herodes
lha. Esses recursos foram-lhe muito uteis derradeira descendente das Asmonea.nas é o magnifica oecasião para patentear sua habillpara conservar a seu favor aí boas graças unico caracter que repousa õ eàptrito do his- dada politica. A principio pensou em reunirde Antonio, que eram excellentes, mas cus- toriador em meio de tantos horrores. Era se a Antonio com seu exercito ; Cleopatra •
tavam muito caro.
princeza de peregrina formosura, irrepre- ordenou-lhe que batesse "o rei nabateano,
Intimamente, Heroiles não era judeu de coaguia na porta do templo Ant. XVII., cujos tributos lia tempos não lhe eram pagos
ração ; cremos mesmo odiava o judaismo; era VI;(1)B.AJ.•
. I, XXXIII,!) o a agula as. 'Moeda (Scluirer, regularmente. Foi para elle immensa
um hellene, como Antiocho Epiphanio; porem I, 327, nota)
pa- recem dever-se explicar, pela hypothese dada. A batalha de Actium (:?, de setembro
helleno muito mais avisado, nunca' tendo que, nos ultunos tempos de sua vida,' lIerode.s devia de 31) ferira-se sem sua presença. Pela dermenos attenção aos proconeeitOs de seus sobpensado como o rei da Syria na suppreseão prestar
rota de Antonio, elle perdeu poderosa pretoditos.
,
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tttor ; mas ao mesmo . tempo viu-se desembaraçado de Cleopatra, sua palor inimiga. Sem
esperar a morte de Antonio e Cleepatra, que
só teve legar uru anno depois, Herodes resolutamente tomou uma decisão e resolveu apresentar-se a °atavio. -Para maior segurança,
entretanto, antes do partir, mandou matar o
velho Hyrcanio, que então contava mais de
oitenta, annos, o qual ainda podia congregar
os legi Gruis tas do partido asmoneano. Cada
ausencia de Jerliza/em punha o suspeitoso
Herodes em transes ; acalmava-se mandando
trucidar aqueles que na °ocasião se lhe afigurava mais perigosos. (2)
Na primavera do anuo 30,eneontrou-se com
Augusto em Rhoiles. Ao approximar-se despiu
os ornamentos reaes e apresentou-se como
supplicante. Tinha sido amigo verdadeiro de
Antonio ; teria a mesma amisade para com
Oetavio ; apenas sua amisade mudaria de
nome. Era sincero : Herodea estava bem resolvido a ser sempre do partido do romano mais
paderaso. ()atavio acreditou-o facilmente e o
confirmou em todos os seus titules. Durante o
verão do armo 30, recebeu Oetavio em Acre,
depois auxiliou effica z mente o exercito romano
nas marchas do estio ao longo das costas da
Palestina.
Em agosto do anno dopais da morte de
Antonio e de Cleopatra, Herodes encontrouse outra vez com °atavio. Dessa vez lavrou
uru tento. Augusto entregou-lhe Jerichó e
tudo quanto Antonio tinha tomado de seu
dominio; accrescentou-lhe algumas cidades:
Gadare, Hippos, Samaria, Gaza, Anthedon,
Joppé o a torre de Straton. Herodes acompa•
nhou o vencedor até Antiochia. O anuo que
devia, segundo as appareneias, arrastar sua
queda foi-lhe propicio. Trocára, a protecção
de um patrono fantasista, destinado a acabar
mal, dominado pela mulher mais perigosa do
mundo, pelo apoio do patrono mais seguro,
como elle destinado a durar longos armes.
O armo seguinte (29) foi horrivel. Apesar
de tudo quanto se tinha passado, Herodes
amava mais loucamente do que nunca a seductora, e altiva Marianme. Esta, ao que parece, sem repelir inteiramente o bello leão
terrivel, amava-o muito menos. Mas sorrateiramente, a atróz Salomé lhe dizia tule; os
dias : « E' preciso mata!-a». Durante suas
ausencias, tinha elle por costume encarregar
um homem de confiança de observal-a e do
assassinal-a casceelle não voltas e (3). Temia,
principalmente, que Antonio pensasse em
casar-se com sua viuva. Herodes devia estar
tranquillo em razão do caracter altivo e digno
de Mariamne. E' certo, porém, que em politica a conducta de Alexandra e de Mariainne
eram de natureza a justificar todas as suspeitas. Essas duas mulheres pareciam procurar
sua propria desgraça.. Em eepecie de conselho privado, Herodes fez condemnar á morte
a mulher que elle adorava. Alexandra, nessa
circumstancia, foi hedionda. Vendo que sorte
ilentica a ameaçava, quiz desviar o golpe,
fingindo não partilhar de fórma alguma os
sentimentos da filha. Quando a conduziam
para o supplicio, apresentou-se furiosa, atirou-se sobre a desgraçada, ferindo-a no rosto,
arrancando-lhe os cabellos, apodando-a de
mulher má, ingrata, mie ia receber o castigo
merecido. Da multidão inteira ouviu-se um
grito unanime de horror. Mariamne não proferiu uma palavra, não mudou de côr. Morreu
sem querer volver um olhar para a mãe.
, Hedores obedecera, nassa circumstancia,
sua louca dureza. Depois do supplicio, recrudeceu sua paixão ; no delirio amoroso, cria
er presente a mulher que adorava e a Miai
mandara matar. Fallava-lhe, chamava-a,
3rdenava que a trouxessem á soa presença.
Para procurar uma diversão, atirou-se a uma
vida de desregramentos sem nome, á furta
(2) Foi essa dispastçã . ) betu compre/tendida pelo &JIJU nento popular, que deu origem à legenda ehristii
(Math. II), Ilerodes inandan.b - matar aos recemnascidos desde que ouvisse faltar oca . algum rei dos judeus
4110 iüio alle.
(3) As ditas narraçdcs de . Juseplius., Ant. XV, II e
XV, VI, 5 s5to certamente variante; do mesino facto,
orovenielites dc fontes dilferentes.
(4) Talvoz lanho outra duplicata da mesma na
'aça°. Gottsa muito eammum nos Evangelhos—.Jas.
ti. V,
7 o XI'.
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das caçadas e de corridas desenfreadas. Escapou de morrer em Sanaria. Correu o boato
de suamorte em Jerumlem. Alexandra quiz
aproveitar-se do incidente para apossar-se do
governo. (4) Procurou angariar para sua
causa os commandantes das duas fortalezas
de ,Ierusalem. Herodes afinal mandou-a
matar (28 armes antes do J. C.). Elle restabeleceu-se, mas conservou sempre estranha
irritação phyaica e moral. Sob o mínimo
pretexto, condemnava á morte seus famulos,
seus melhores amigos. Todos os despotas
orientaes, quaes machinas em movimento,
despenham-se sempre por esse declive fatal.
Entretanto o ambicioso sabreviveu.. Emquanto existisse um resto de asmoneus, Heredes não polia viver tranquillo. Uma familia parente dos asmoneus se assignalára
sob Antigono-Mattathiale pelo seu zelo legetirnista; eram conhecidos pelos filhos de
Babá). No momento do perigo, um rico idumeu, Costabare, os tinha occultado, e em
dose annos, Herodes, apesar de suas suspeitas, não conseguira descobrir seu refugio.
Costabare, que vivia emmaranhado em muitas intrigas, tinha-se casado com Salomé,
irmã de Herodes; um dia, enfadada com o
marido, Salomé 'revelou todos os seus segredos a Herodes, que immediatamente mandou matar Costa.bare e os filhos de Babá.
Não havia mais uru só descendente dos
Hyrcanios que pudesse fazer-lhe sombra ou,
como diz o historiador judeu, oppor-se, ás
violações da Lei.
Segundo os judeus esse facto marcou em a
vida de Herocle.s um augmento de perversão,
porquanto até então guardara appareneias de
judaismo, o data por deante sua vida foi pereune injuria á religião e ás leis do paiz. Essa
apreciação é judaica. Em todas as épocas a
vida de Herodes foi urna injuria ás leis moiates. O que se observou de novo,quando nada
mais teve que temer para seu throno, foi que
colheu os fructos do crime, que são, na ordem politica, inteiramente differente da ordem moral, um poder forte, a prosperidade,
a arte. Os vinte annos subec quentes são de
caracter não visto desde Salomão. Mais indifforente aos preconceitos judaicos, Herodes empenhou-se, hera da Lei, com effeito, no que
constitue, o complemento de um poder estabelecido, as grandes obras de arte o de utilidade publica, as obras inteiramente profanas
que quasi não se podiam executar sem transgredir a Lei. Seriamoe indulgentes para com
e-s C
. s erros, ei taes obras não tivessem na realidal e sido edificadas sobre a areia, não sendo
dessa natureza a vocação do povo e que o impelia a outros destinos.
Como ()atavio, Herodee sahiu do pericelo das
crueldades neceesarias ; passava para a éra
das obras brilhantes, que tudo fazem perdoar.

Abril (1894)
JULGAMENTOS

Appe.11açÕeS CO'M.

IT ia C3

N. 136 —Appellante, José Guilherme de
Souza; appellado, José Worms.—Desprezaram
os embargos, confirmando assim o acórdão
embargado.
N. 358— Appollante, Francisco Goursand
Araujo ; appellado, Carlos Perier.—Julgararn
improcedente a appellação,confirmando assim
sentença appellada, unanimemente.
N. 452—Appellante, o Banco do Credito
Predial Urbano ; appellado, o Banco da Lavoura e do Commercio.—Julgaram improcedente a appellação, confirmando assim a sentença appellada, unanimemente.
N. 423—Appellante, Manoel Cosme Pinto .
appella.do, Dr. José de Barros Franco Filho;
— Desprezaram os embargos, ficando assim
confirmado o acórdão embargado, unanimemente.
Appellaçõos eiveis N. 408— Appellante, o conselho do Tribunal Civil o Criminal; appellados, Fortunato
Castagnone e Maria Clemencia, Caetagnono.— •
Negaram provimento á appellação es-officio,
confirmada assim a sentença appellada, unanimemente.
N. 472— Appellante,Antordo Luiz de Oliveira; appellado,João Baptista de Castro, sucessor Cornelio & Comp. em liquidação.—
Julgaram improcedente a appolla.ção, confirmando assim a sentença appellada, unanimemente.
N. 503 — Appéllante, D. FranciSea Carolina de Brito Lema; appellado, Fidelis Velloso
da Fonseca Lessa,.— Julgaram procedente a
appellação para, reformando a sentença appelada, declarar procedente a acção e decretar o divorcio; ficando os filhos em poder da
appellante, e concorrendo o appellado com a
quantia que for arbitrada para alimento da
mulher e filhos, unanimemente.
Appellação

com

wercial

N. 495—Appellante, Alvaro Pereira de GouVéa; appellada, a Companhia Nacional de
Calçados para Crianças .—Julgaram improcedente a appellação, confirmando assim a sentença appellada unanimemente.
SESSÃO DE CA.MARAS REMIDAS EM

ABRIL DE

1894

9 DE

Presideneia do Sr. desentbargodor Pitaahybd
de Mattos—Seeretario o Sr. Dr. Esposei

Compareceram os Srs. desembargadoras
Souza Martins,Rodrigues,Azevedo Magalhães,
Guilherme Cintra, Espinola Ribeiro de AlPara se justificar de ler mandado matar meida, Lima Santos e Gonçalves de Carvalho.
os janiza.ros, Mehemet-Ali apresentava uma
unica razão : « Si ew não os matasse, elles me
.113LOAMENfos
niataria.m ». Era verdade. Para existir, é
Embargos de rui/idade
preciso deatruir o inimigo : de outro moio elle
vos destruirá. Os assassinatos hediondos de
1)4—Embargados
a ppelladoe, coinhuenN.
Aristobulo, de Mariamne, eram a condição do dal or João Leopoldo Modesto
Leal e outros e
que vae seguir-se. Querer Herodes sem crime embargado appellante,Maximiliano
Nothinan.
é querer o christianismo sem seus sonhos, a —Desprezaram os embargos, confirmando
asrevolução « sem seus excessos ». Certamente sim o acórdão embargado ; contra ti voto
si limites não supprimisse Alexandra, alia o do Sr. desembargador Souza Martins, que os
supprimiria. Agor, graças ao exterminio dos
ultimos asinoneus e á amizade de Augusto, recebia para reformar o acórdão o restauIte é verdadeiramente rei. Vae encetar as rar a sentença appellada.
PROCESSOS COM DIA.
obras que pesam duramente sobre os povos,
mas que fazem o que se denomina os grandes
Appellações eireis
soberanos.
(Continíta.)
Ns. 371,505, 525, e commercial mi. 526.

SEMI() JUDICIARIA
Côrite de Appellaçã
SESSÃO DA CAMARA CIVIL EM

9 DE ABRIL DE 1894

Presidencia do Sr. desembargador Pindahyba
de Mattos—Secretario o Sr. Dr. Esposei

•

•••••n•n••••nn•nnn•••••nnn...~

RENDAS PUBLICAS
ALIPANDEOA DO RIO DE JA.KEIRO

Rendimento do dia 2 a 9 de
abril do 1894
" 203:028$351
Compareceram os Srs. desembargadores Idem do dia 10 (até ás 3 lis.)
365:38%140
Fernandes Pinheiro, Guilherme Cintra, Ribeiro de Almeida, Lima Santos, Gonçalves de
2.5(18:414$500
Carvalho e llodrigues.
Bal igual periodo de 1893... 3,084:434444
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uxcemxpouLk
• Rendini ento do dia 1 a 9 do
• abril de 1894
Idem do dia 10

164.545,$712
25:5381972
do
O

190.O84684
904:924796

Em igual perlado do 1893

MESA DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NA, cAram. FEDERAL

Rendimento do dia 2 a 10 do
abril de 1894
Idem do dia 10

ougaS oa d ONT

co
c,t

O

•;'"á•
xr>
do
;-;

o
Z;

147:7441523
19:7154593

5681 lua
C)
0 , t000
a/ c)

Alfandega do Rio

de

ti}

Janeiro

1"-•

T/681 tua •

EXERCICIO DE 1894

Rendimento do me,: de janeiro de 1894

Receita effectiva
5.602:791$716
Importação
45:544781
Despaclid maritimo
782:75927
Exportação
8:624335
Extraordinaria. '

:•n

3

o

o

o

ougasaaaay

o

2:9334;528

Depositos'

Ed81 tua
to)

Contribuição do caridade :
Para a Santa Casa da MiA-

f68I zug

ricordia

Para o Hospital dos Lazaros
Para a Intendencia Municipal
Para diversos

"

op.,Numuna

6.442:654187

9:764840
Importação
Despacho mari2:654820
timo ...,

,

1

6.439:724659
Imposto de 30 o /, para a Assistencia Publica

kr.. Lr)
C)
O) •c0 -.

O

te0

O
O

12:4274660
3:25E4280

`CO

A

o_nólnugu'a

9:759$117
12:832$786

-C13,
co

etuTasoaoav6.480:930$030
•

Despeza
Restituições:
Eventual
Vencimentos ao pessoal....
Restituições de direitos....
ldem do café de Minas .....
Itlem- do deposItos

CÈ)3. L0

lr-

5004030
35:761$425
6:070$640
80$250
25:874945

5681 uja

•

.

c_Oè.
" kC) t".• Cq"

o

c,

- f681 "um

17=
68:285$260
Despeza do exercido de 1893'
395$009
Gratificação especial
104:1004835
nto
ao
pessoal
Vencime.
22:089$789
•
Restituições
1:035$297
Idem do café do Minas,
2:3504400
Reposições e restituições.—
$032
Assistencia Publica
129:971$353
r4

Segunda secção, 6 de abril de 1894.— oà •
Pelo chefe, Claudio Jeremias da Silva Jacques. A
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USTA.D0 DAS ALAGOAS

NOTICIÁRIO
Conunereial—Sessio

em
12 de março da 1894—Presidente interino,
Souza Ribeiro —Secretario,Cesar de Oliveira.
Presentes o presidente interino Soda Ribeiro, os deputados Guimarães, Goulart e
Santos e supplente Amaranto e o secretario
Casar de Oliveira, faltando com participação
os deputadodos Torres e Freitas, abriu-se a
sessãb.
• Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O tjxpecliente constou de :
Officio de 10 de fevereiro ultimo, do inspectbr -conimercial do estado do Espirito
Santo, cominunicando ter nomeado o cidadão
Otto Ktepenhen para o Jogar de interprete
commercial da praça da Vietoria.—Inteirada.
Requerimentos—De Antonio José Guimarães Silva, socio da firma .Guimarães, Irmão
& Cardoso, para ser admittido á matricula
de comtnerciante.—Deferido.
De 111tfRodriguea Stiares Sobrinho, , socio da
firma Soares Sobrinho & 'Comp., paraidentico
fim. —Deferido .
De 'José Pereira da Costa Junior & Irmãos,'
para -to registro das marcas dos seus vinhos
—Quinta da Barca—e --Quinta do Real.—Deferido.
Da tCompanhia Ceres Brazileira, para o archivaimento !da acta da assembléa geral de 27
de fevereiro ultlino em 'que foi votada a re.
forma dos seus estatutos.—Deferido.
Da 'Companhia Tecidos de Seda Brazileira,
para o archivantento da acta da assembléa
geral de .6 de deZenlbro de 1593, que antorisou
a fusão da supplicante com a Companhia Industrial de Ramie ou a vehda ,de todo o seu
acervo.w—Deferilo.
De J. Azevedo & Comp., Estella & Comp.,
Roque Comp. , Pereira alcirges Sbuza,
AlVes& Machado, Pereira, Valentim & Comp.
e Emito Bonafiths & Giaiinarães, 'para o archivadnento dos seus cohtractos sociaes.—Deferidos .
De ^Julio Lima & Comp. para o archivamento das alteraç3es Teitas
' no seu contracto
social .—Deferido.
De Pereira Valentim & Comp., para o archivamónto de seu distracto soCial .—Declarem o
valor dás partes dos godos que ficaram com
o -activo e passivo e paguem o sello devido,
nos termos do art.?", n.10, do decreto n. 1.284,
de 11 de fevereiro de 1893 com referencia ao
aviso de 11 de fevereiro de 1894.
De E. P. -de Carvalho Va.sconcellos, José de
Almeida Ramos .e Mendes, Marques & Comp.,
para o registro de suas firmas commerciaes.
,—Deferidos.
DeTires 6; Silva, -para identico registro.—
Regularisent a firma adoptado. para Os actos
soda" por -conter o nome do somo de industria, contra o preceito do art. 3°, § 3° do decreto n. 918, de 24 de outttbro de 1890.
Junta

DEMONSTRAÇÃO DA RENDA DO MEZ DE JANEIRO DE 1894, EXERCICIO DE 1891, COMPARADA. COM
A DE IGUAL 14E2 DE 1893,EXERCICIO DE 1803, CONFORME EXIOE A CIRCULAR DO TlIESOURO
FEDERAL, N. 13, ou 2 DE ABRIL DE 1884

Differença

Janeiro
Denominação

150:2528750
1:431$800
70:8448030
5:564$457

Importação
Despacho maritinao
Addicionaes
Interior
Consumo
Extraordinaria
Depositos

291$032
32:426$952

Para monos

Para mais

1893

1894

98:530:492 51:722$658
1:456í:86
51:966 339 18:877$691
6:919, 90
1608000
941$065
7:150$732
25:276$220

260:811$021 185:250$292

77:751$081

24$886
1:3558433
160$00
650033
2:190$352

C-10.0
I SeCçãO
lf LC
Segunda secção da Alfandega do Maceió, 19 do fevereiro de 1891.— (--1

Argemiro Candido Pereira costa.

AlL/FANDIEQA IA 1l'ArtieklITY113A
Mappà dos productos nácionaes exportados no mez de fevereiro ultimo, para paizos
estrangeiros, o qual se remette á Directoria Geral da Industrio.

"Paonocros EXPORTADOS

Algodão em pluma
Borracha de mangabeira
Couros de boi seccos espiehados
Crina animal.
Pelles miudas
(angico
Resina de
(jatobá
Folhas medicinaes

• •••

Valor oficial

Unidade

Quantidade

Kilog.

9).548
2.118
700
354
254
2.903
3.544
692

63:383:8600
4:236$000
6:020$000
283200
635$000
5808600
1:0638200
27$680

101.113

76:22(4280

Um
Kileg.

Alfandega da Parnahyba, 14 do março do 1894.-0 2° escripturario , Antonio Aurelio de Menezes.

Mappa dos produtos nacionaes exportados na MU de fevereiro ultimo, para
diVeraos portos dà Republica, o qual se ramette á Directoria Geral da Industria

03

Pagadoria do Themouro — Paga-

se hOje a féria do Corpo de Bombeiros.

Matadouro de Santa Cruz —

ConebrreraM liOntem á itança os seguintes
marChantes, que abateram':
Carlos Pimenta '& Comp
9à TeD3S.
Horacio José de Lemos
85
Antonio Mathetts
Hilario Garcia & Comp
54
Plmènta Lemos & Comp.
28
afanbel Cruz
15
Francisco Cardoso Maehado
9
s.
Total da matança
348 rezes.
Peso verificado-67.371 Uca.
Abateram-se mais:
Luiz Camuyrano
, 20 carneiros.
Antonio Pereira dos Santob
»
19
José Antonio Porciuncifia5 porcos.
Manoel Cardoso Machado
2
'O preço da carne de Vaica,'em 8. Diogo,
serás de 800 reis o kilo ; da de carneiro 1$300.
e a de porco 1$500.
O preço nos açougttea, de eecordo com o
termo de obrigação tOmada pelos reltalhistae
com a administração municipal, será de 900
reis o kilo.

PRODUCTOO EXPORTADOS

Algodão em pluma
COM casca....
Arroz......
Azeite de coco
Cuim de arroz
Couros de boi salgados
Farinha de mandioca
Fumo em corda
Gomma de mandioca
Milho
Peles miudas
• ..
Sola..

Unidade

Quantidade

Valor oficial

Kilog.

14.883
7.980
9.350
548
1.500
37
4.500
9.542
6.780
72.840
1.500
1.070

10418$1e0
558$600
1:683$000
328$800
• 48500
3188200
315$000
9:542.$000
678$000
364$200
3:75000O
428,000

130.530

28:388$400

Litro
Kilog.
Um
Kilog.

•••

Meio

Alfandega da Parnahyba, 14 do março de 1801.— O 2 9 escripturo.rio, Antonio Aurelio
Mene4es.
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Correio-Esta repartição expedirá hoje
Oblautario-Sepultaram-se no dia 7 as panhol Francisco Cid Rodrigues, filho de Francisco Cid Estrada, 15 mezea, residente e falmalas pelos seguintes paquetes:
seguintes pessoas, fallecidas de:
Pelo La Plata, para Lisboa, e Bordéos, toAccesso pernicioso-os fltiminenses Antonio tecido á rua do Senado ri. 21 8; o portuguez
cando em Dakar, recebendo impressos até a 1 Joaquina,ll'anuos, residente e falecido á rua Luiz da Silva, 48 annos, solteiro, residente e
hora da tarde, cartas para o exterior até ás 2, Hans* Lobo n. 122 ; Aurelian, filho de falecido na Santa Casa. Total, 4.
Ulcera no estomago - o portuguez José E3objectos para registrar até a 1 idem.
Joaquim Ferreira Maia, 1 anno, residente c
Pelo Thames, para Montevidéo e Buenos falecido á rua Pinto Sayão n. 14.
teves, 40 a,nnas, solteiro, residanto e fallecido
Aires, levando malas para o Paraguay, receArterto-selerose-o africano Olympic) Fer- á rua do Senador Pompert ri. 10.
Feto - um, lillio do Dr. Arinindo de Lima,
bendo impressos até ás 7 horas da manhã, reira, 61 anilas, solteiro, residente e fallecido
residente á rua do alattoso n. 14.
cartas para o exterior até ás 8 idem.
no beco de João José n. 5.
Febre amarella-o alagoano Manoel Fran- Pelo Etruria, para Victoria e Pernambuco,
Alcoolismo chronico-o brazileiro Thomaz
recebendo impressos até ás 11 horas da ma- do Azevedo Ferraz, 53 anuas, casado, falte- circo do Carmo, 20 annos, solteiro, fallecido
nhã, cartas para o interior até ás 11 ditas cila na Santa Casa, e o paulista Theoloro na Santa Casa ; Umberto, filho de Eduar.'o
com porto duplo até ás 12, objectas para re- Dias de Oliveira, 55 ames, reeSlente e falte- Salaniond, 2 annos, residente e falleci 'o á
rua de D. I.uiza n. 18; os fluminenses Magistrar até ás 11 idem.
eido á rua Alzira Valdetaro n. 9.
Pelo Earthago, para Santos, recebendo
Broneho-pneumonia - o beazileiro Raul, ride Correia Leite, 13 annos, residente e .
impressos até As 4 horas da manhã, cartas filho de Delfim da Rocha, 2 annos, residente' tecida á praia do Flamengo n. 4; Maria, filha
do Maria.Rodrigues, 3 1/2 amen, residente e
para o interior até ás 4 ditas com parte' °falecido a'rua de S. Christovão n. 55,
dupla até lis 5 idem.
Bronchite capillar-a fluminense Maria,fitha falecida no morro da Providencia n. 28; AlPelo Giaea, para Genova e Napolos, rece- de José Lourenço de Azevedo, 3 mezes, resi- varo, 'filho de Ignacio Pereira Leal Brannça,
bendo impressos até ás 11 horas da manhã, dente e fallecido á rua Frei Caneca n. 378. 3 antros, residente e fallecido á rua °Souza
cartas para o exterior ate ás 12, objectas
Beriberi-os hospanhoes Ramon Cid, 25. Franco n. 66; Alvaro, filho de Manoel Jose
para registrar até ás 11 idem.
ánnos, solteiro, falecido na ilha das Enxadas; Fernandes, 13 mezes, residente e fallecido no Fernandes, 35 annos, Éolteiro, falle- Roulevard Vinte de Setembro n. I; Laura,
Santa. Ca .wa tio Miásaricordia• Miguel
eido na ilha das Enxadas ; o pernambucano, filha de Caserniro Augusto de Aguillar, 15
- O movimento do Hospital da Santa Casa da Manoel
Antonio dos Santos, 28 annos,solteiro, m.ezes, residente é fallecida á rua Torres
Misericortlia, dos hospielos de Nossa Senhora
n. 14; o flUminense Carlos, filho de
da Sande, do S. João Baptista, de Nossa Se- falecido na ilha das EnxaclaSs e o inglez Strei- Hombm
Antonio Pereira da Cunha, residente o
nhora do Soccorro e de Nossa Senhora das cli 46 amuos, solteiro, falecido na Santa JosS
fallecido á rua • D. Clara do Barros n. 2; a
Dores em Cascadura', foi, no dia 7 do abril 'Casa. Total, 4,
austriaca
Fanny Raty, 18 anilas, 'residente e
Cong.
cerosa
o
hespanhol
Manoel
Otton
o seguinte:
TIS itaNac.
Ext. Total. Gomes, 27 Étimos, solteiro,residente e falecido falecida á :rua. dos Invalidas n. 86;
lianos Salvador Sarpa, 23 amos, viuvo, resiExistiam...- 716 840 1.556 á rua do Barão de Capanema n 100.
Catarrho suffocanta- a fluminense Adelia, dente e falecido a rua Cornelio n. D. 2;
Entraram
.
30
35
65
Sahirant
39
31
70 filha de Symplicia,na • Candida da Rocha, 9 Emilia, filha daNicoláo Riu°, 11 anuas, -re i- .
'
Falleceraria... .....
6
14 mezes, residente o falecida á rua do Cosmo dent 3 e falecida á rua do Alcantara ri. 110;
8
Existem
707 830 1.537 Velho n. 53 e o fluminense José, filho de José o h espanhol Francisco Leão Arouca, 12 annoe,
Silva Pereira da Costa, 2 annos, residente residente e fallecido á rua Leite Leal ri. 2; o
O mos iment ) da sala do banco o dos con- da
o
fallecido
ã rua da União n. 26. Total, 2. . hespanhol Sebastião Rubião, 23 anuas, casado
sultorias publicas foi, no mesmo dia, de 254
Encephalornalacia
- a brazileira IseliPpaS residente e fallecido á rua do Hospleio
consultantes, para os gimes se aviaram 229 Constantina Cavalcante,
43 amos, solteira, • is. 215; os portugnezes Gartrudes do Coração,
receitas
de Jesus, 25 anuas, casada, residente o a/teFizeram-se oito extracções de dentes e qua- residente é fallecida, a rua do Rezende n. 56. cida, á rua Oraste n: 27; João Bento de OliFebre biliosa- as partugUezas Emitia da veira; 50 tonos, casado, residente e falecido
tro obttirações.
Conceição Fernandes, 40 annos, casada, rei- á rua de S, Claudio n. 4; José Gomes Garcia,
E na dia 8 de abril:
'dente e falecida á rua do General Bruce n. 3 65
armas, casado, residente o fallecido á traNac.
Est. Total. o Anna Angelica Bcoventura, 63 anno3, solvessa do Senado n., 8 ; Alfredo Martins Gui„ 707 830 1.537 teira, falecida na Santa Casa.
marães, 13 anises, solteiro, residente e faleEntraram'
19
24
43
Febre ty'phoide --- o brazileiro Constantino cido á rua do Presi lente Barrozo n. 124 ; JaSahiram .........
13
14
27
Falleceram
8
6
.
14 José Rodrigues, 43 ames, solteiro, residente e cintha Rasa Benta, 49 anuas, viuya, resiExistem
767 832 1.539 fallecido á praia de Botafogo n. 298 ; o por- dente e falleaida á rua Ortigão is. 3; Cosmo
Gonçalves Junior, 47 antros, Pinto das Neves, 48 anuas, casado, residente
O movimento da sala do bance e dos con- tuguez Manoel
falecido na Santa Casa e o heipanhol e falecido á rua de D. Maria ii. 1; Manool
sultorias publicas foi, no mesmo dia, de 183 casado,
Miralles, 46 annos, casado, Falecido Castello; 23 anilas, solteiro, residente e fali>
constiltantes para os quaes se aviaram 210. Raphael
no hospital de S. João Baptista. Total, 3.
eido á rua Sete de Setembro ri. 217; Adelino
receitas.
Febre Palustre - o portuguez José Bar- Pinto Soares, 24 anuas, casado, residente e
Fizeram-se 27 extrae -Aos do dentes.
bosa Ribeiro, 28 amos, solteiro, residente e fallecido á rua do Rezende n. 109, os hespanhoes Cilvacio Cuello, 21 anuas, solteiro, fal- 013111431 Val.011 10 A.141.1`0310nalo Tallecido á rua D. Alice n. I.
- Resumo moteorotogieo do dia 10 de abril.
Febre i arniciosa - a fluminense Maria Po- tecido no hospicio de Saude ; os portuguezes
de 1894.
reira Guinardes 18 amos, casada, residente Carlos Manoel Gemes, 28 amos, solteiro ; José
e falecida á rtia Carlos
Gomes n. 10 A ; o ba- Pacheco, 22 ann0e, solteiro, fallecido ambos
'
.
biano
AntoniO
Marense,
35 atinas, solteiro, no Aospició da Saude ; 03 italianos Pascoal
.
nC,
,,
r,, 9 a5
residenté e falecido á rua Boa Vista ri. I4,A; Cada, 29 annos, solteiro; Paseoal Caliente,
;;°
-4
o italiano, Luiz, filho de Leopoldo Nasede, 7 21' amos, solteiro ; os hespanhoes Antonio
n
rumt
6 /40 ;?,1 R ''''' >pV..1 ,annas, residente e falecido á rua Jardim 1:13- Ozema, Neves, 30 amos, solteiro ; Marina
0e
g r:
5
Garcia, 44 anuas, casado; 03 partuguezes Antanico n. 4.
2
Insufficiencia mitra' - a fluminense Maria tonio Pinto Ferreira de Castro, 17 annos • DoFortunats, F. Mareais, 40 amos, solteira, fal• mingos Francisco, casado ; Antonio Gonçalves
Vieira, 26 mimos, casado, fallecidos no Hos7 • • manhã. 757.09 2I.0 16.20 84:9 'tecida na Santa Casa. .
Lesão Cardiaca- o brazileiro Manoel Gre- pital de S. Sebastião.
s
757.9) 23.4 18.11 84.6 gorja de Siqueira, 40 amuos, solteiro, resi2
0 10 * 0
No numero dos 69 sepultados estão incluidos 24 indigentes, cujos enterros foram gra8
s , 1 0 s tarda.. 7.7;7.33 23.8 17.68, 81.0 dente e fallecido á rua da Sande n. 29.
Syncope cardiaca - o alterna° Theodoro tuitos.
•
4
*. 4 • r.
756.79 23.2 17.46 76.8 Bolhnan; 48 annos, residente e fallecido
- E no dia, 8 :
rua da _Quitanda n. 92 e Adão de tal, 40 annos, resiaente e fallecido á rua Senhor de
Accesso pernicioso-os fluminenses osé Antonio de Sá,. 20 anuas, solteiro, fallecido no
T Sermornetro desabr'gado nomeio dia: en. Mattosinhos n. 26. Total, 2.
Marasmo - a bahiana Anua Jtaquina da hospital da Saude; Alvaro, filho de Antonio
negreeido 32,0, prateado 27,5.
Can
ceição, 60 annos, solteira, fallecida no Pereira Machado, 5 amuos, residente e falteTemperatura maxima 25,0.
Hospital Nacional de Alienados. .
cid° á rua Barão de Ibituruna n. 22; OswalTemperatura minima 20,5.
Meeingite - a fluminense Etelvina, filha do, filho de Candido de Azevedo Gambea,
Evaporaçãó
de Antonio Maria de Souza, 4 mezes, resi- 8 rnezes, residente e fallecido á rua Cargueira
Ozone 3.
Lima n. 18; Eulalia, 40 annos, solteira, resiChuva: dia 10 és 7 horas da manhã, Ore,73._ dente e fallecida' á rua do Pinto d. 44.
Molestia de Hudson-o portuguez Antonio dente e fallecida na Avenida S. Salvador de
Velocidade média do vento era 24 horas,322,1.
Manoel Alves do Souza, 44 anuas, solteiro, Mattosinhos n. 8; a portugueza, Joa.quina AlEstado do cdo
fallecidó na Santa Casa.
ves, 20 -arinos solteira, residente e fallecida
Pleuro-pneumonia-o portuguez Francisco a rma Accidenlal n.5. Total, 5.
1) 0,8 encoberto por ciriais ,cirro-cumulus e
de
Lima
Motta,
22
armas,
solteiro,
residente
nevoeiro, vento NE 2m,6.
sAthrepsia-a fluminense Maria, filha do
2) 0,9 encoberto por cirrus, cirro-cmisulus e efallecido á rua do Bom Retiro n. 32.
José Joaquim Dantas, 1 1/2 anuo, aesidente e
Tuberculos pulmonares-o portuguez Bento falecida
cumulo-nimbus, vento N 201,5.
á rua Visconde de Sapucally 11. 73.
3) 0,7 encoberto por eirrus, cirro-cuMulus José Martinho, 50 amos, solteiro, fallecido na
'Anemia cerebral-o porttiguez Manoel Dias,
Santa Casa ; o rio grandense do sul Thomaz
e cumulo-nimbUs, vento E 3si,3•
s4) 0,6 encoberto por eirrus, cirro-cumulus e João Dias Vieira, 54 annos, viuVo, residente 33 amos, solteiro, residente no campa de São
e fallecidO á rua da, Passagem n. 107; O lias- Christovão n. G, e fallecido na Santa Casa.
cumulo-Umbus, vento SE 52,0.
.
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Senador Dantas, n. ; o Arminda, filha
Arterio sclerose - o africano Manoel Ca- Man
Gonçalves y Plaina, 20 annos, solteiro, de Beatriz dos Anjos, 22 armas, residente e
I
falecida á rua Duque de Saio n. 2. Total, 3.
inda, 60 annos, solteiro, fallecido na Santa
falecido
á ruaCarlos,
da Conceição
n. residente
95; os italianos
Friderico
24 (sinos,
Alcoolismo chronico- o fluminense Cyriaco
1.%asa.
Rodrigues Lassa, 25 annos,casado, falecido na
Boribe,ri-o fluminense Benalicto Augusto solteiro, residente nolt)iro
Engenho
Novo
;
Luiz
; o anstriaco Steno Ar- Agnelli, 24 annos, soCasa.
Ferreira, 23 annos, solteiro,
. plian Ca,rnet, 36 aanos, solteiro, residente na Santa
Amolecimento cerebral- o portuguez An, João
serial de Guerra ; o sergipano
Joao
o
o
brazileiro
José
da
Silva
tonio de Oliveira Leste, 74 annos, solteiro,
C uzei e
Santos, 50 armas, casado, residente na ilha Lima," 19
annos, solteiro,. falecidos todos no
noHospital de S. Francisco de Paula.
das Enxadas e o pernambucano Antonio Tra- hospital de S. Sebastião; os fluminense Sal- falecido
Angina tonsilar- o poatuguez Manoel,
jam, 38 annos, solteiro, falecidos todos na vina, filha de Floroncia Ferreira dos Santos, Marques
da Silva, 25 annos, solteiro, resiSanta Casa. Total, 3.
2 anuas, residente e fallecida á rua do Cattete
e falecido á rua do Vianna, n. 1.
Broncho pneumonio - os fluminenses Bera n. 92 ; Guionar, filho de Joaquim JoséBastos, dente
Angina do peito- a fluminense Luiza Matholino, filho de Castorina, 29 mezea,residente 3 112 annos, residente e falecido á rua Dons ria Cordeiro da Veiga, 33 annos, casada, resie falecido á rua da Harmonia n. ' 58 e Pau- de Dezembro n. 68; o rieagrandense do Sul dente e falecida á rua Magalhães n. 8.
lina, filha de Hermes JOSÕ M31.112Nr;i0, 13 Francisco de Borja Baptista, 22 annos, solteiro,
Broncho-oneurnonia - as fluminenses Alannos, residente e falecido á rua Sant'Anna, rasidente e falecido á rua Bento Lisboa n. 46: zira,
filha de Manoel Antonio, 5 aunos, resin. 118. Total, 2.
a franceza Joanne Munies, 30 aniles, solteira, dente e falecida á rua Santa Rita n. 40; ErCachoada cancerasa-a fluminense Carolina residente ao becco do Iinpario n. 11 ; o ita- melada, filha de João Manoel, 2 1/2 amos
Maria do Souza, 74 armas, viuva, residente e liano Vicente Petinati, 21 annos, solteiro, residente e falecida á rua Dr.. Naluco
falecida á rua General Carvalho n. 4.
residente e falecido á rua da ArileriCa n. 178;
n. 13. Total, 2.
Choque tra,umatico-um homem desconhe- o inglez Robert Wilson, 45 annos, casado, Freitas
Bronchite capiliar - o fluminense Manoel,
cido, preto, 35 annos presnmiveis, verificado falecido á rua da Passagem n. 110. Total, 28. filho
de Luiz Porei, 3 meses, residente e fao obito no Necroterio.
Gastrite-a portugueza Rosa Lebre, 28 aná rua da Alfanclega n. 136.
Enterite-o sujas° Pedro Foge!, 33 amnos, nos, viuva, residente e falecida á rua do São lecido
Beriberi - o portuguez Antonio Gonçalves
solteiro, residente á travesso. do Costa Velho Diogo n. 188.
Barbosa, 24 anuas, solteiro, falecido na Santa
e falecido na Santa Casa.
Gastro-interite-a iluminense -Carlinda, fi- Casa; o alagoano Manoel Antonio dos Santos,.
Enter° colite-o africano Manoel de Oliveira, 80 annos, solteiro, residente á travessa lha de Firmiana Candida da Luz, 7 mezes, 21 annos, solteiro; o fluminense PedroeCavalfalteda Saudade n. 24 e falle,cido na Santa Casa; residente e falecida á rua Casario Machado canti, 18 anuas, solteiro, .residentes
.
eidos na ilha das Enxadas Total,.L3.
os fluminenses Arlinda, filha de José Potricio (Piedade).
eonel,
filho
Colica infantil-o fluminense
Insufficiencia mitral-a fluminense Marcelda Silva, 24 dias, residente e ;falecida, no
liermenegilda Augusta Fernandes, 58 dias,
Asylo de lavalidos da Patria; Sebastião, filho una Maria Teixeira, 40 anuas; solteira, reá.- de
de Severo Martins, 5 annos, rasidente e residente o falecida á rua de Sant'Anna residente e falecido á travessa do Pedrogaes rts 17,
falecido á travessa do Plauhy n.. 22. To- n. 36.
Cancro do utero - a fluminense Francisca
Lesão eardiaca - a africana Joaquina
tal, 3.
e falecida, de Paula Duque Estrada Meyer, 43 armas,
Eclampaia - a fluminense Carlinda Sn, Ca- Cunha, 66 annos, solteira,residen te
minha de Moraes, 26 annos, casada, residente á rua da Passagem n. 85; o portuguez Do- viuva, residente e falecida á rua D. Minarmingos Rodrigues da Cunha, 58 armas, sol- vina n. 24.
e falecida á rua Mattoso n. 101.
Cyrrhosa atrophica -o bahlano Eugenio AlFebre palustre - o cearense alferes Manoel tairo, residente e falecido á rua Fonseca Tel- ves
da Silva. 47 anima; solteiro, residente e
Augusto Ferreira Lima, 25 annos, soltefiro, le,s n. 8. Total, 2.
á rua Conselheiro Zacharias n. 62.
falecido na Escoa Militar ; o fluminense
Menineite-os fluminenses Oswaldo, filho fallecido
Choque
nervoso-o brazileiro José Borges,
Santos,
.14
dos
de João Baptiato, Souza Carvalho, 1 armo, reOscar, filho de João Bernardo
annos, falecido na Santa Casa.
annos, residente e fallecido á rua D. Carolina sidente e fallecido á rua do Senador Eusebio 10Deliriumalcoolico-o
por tuguez João Borges
u. 14; Guilhermina,filha de Antonio Marques
Reydner n. 49. Total, 2.
51 anros, casado, residente á rua
Febre typhoide-o portuguez Antonio Gon- Evangelista, 8 meses, residente e falecida á Martins,
Marquez de Abrantes n, 31 e • falecido na
çalves, 19 annos, solteiro, residente e fale- rua Luiz de Camões n. 82. Total, 2.
Casa.
Me,senterite-o fluminense Abilio, filho de Santa
cido á rua do Costa n. 22.
Diarrhéa-o cearense Manoel Marrocos dos
Febre typho-malarica - o portuguez Fran- Antonio do Carmo, 11 mezes, residente e fal- Santos,
21 anuas, solteiro, residente e falecisco Gomos de Oliveira, 33 armas, solteiro, lecido á rua do Areal n. 11.
na ilha das Enxadas.
residente e falecido á rua do S. Chaiatovão
Nephrite chronica-o alagoano Manoel Soa- cido
Febre amarela-o alemão Julio Killer, 21
res do 'Mello, 32 armas, solteiro, falecido no annos,
n. 127, casado, residente e falecido á rua Leite
Febre biliosa - o fluminense Joviniano, fi- Hospicio da Saude,
Leal n. 2 ; o paulista Porfirio Martins Cruz,
lho de José Leopoldo de Magalhães, 22 meios,
Iluminou:se
Maria,
4
annos,
19 annos, solteiro, residente e fallecido á rua
Rachitismo- a
residente e falecido á travessa Bambina. residente
e fallecida na Casa dos Expostos. da America n. 143 ; o fluminense Carlos, filho
n. 42.
Sem declaração-o brazileiro Antonio Cha- de Lopo Antonio Saraiva, 18 meses, residente
Febre perniciosa-o fluminense geraphim
no mar.
e falecido á rua Avila n. 13 2 ; Avelino Marda Silva, 69 annos, casado, falecido no Hos- ves, cujo cadaver foi encontrado
s italianos Antonio Sa- ques do Miranda, 21 atines, solteiro, residente
Syncope
cardiaca-o
pital da Saude.
annos, solteiro, residente e fale- e falecido á rua Cargueira Lima n. 66 ; Luiz
lo,
m
Fraqueza congenial-o fluminense
cicio no alto da Boa-Vista e Manoel Barbosa
dias, residente e falecido na Casa do l Ex- Pintallião, 70 annos, presumiveis (verificou- Megioni, 22 annos, solteiro, residente e falecido á rua do Imperador n. 39 ; o e
postos.
Ferimento penetrante do ventre-o fi semi- se o obito no cemiterio de S. Francisco Xa- Maxim° Pietro Bueno, 23 anrca, casado, reTotal, 2.
sidente e falecido á rua Visconde de lamanona° Drovinio Alves, 30 atinas, casado, resi- vier).
Syphilis hereditaria- a fluminense Vales raty n. 11 ; o syrio Almase Jorge, 33 annos,
dente e falecido na ilha das Enxadas.
Febre tunarella-os portugueses Gustavo tina, 7 annos, residente e falecida, na Casa casado, residente e falecido á rua da Alfandego n. 283 ; os porguezas Januario Loureiro,
Corrêa Leite, 10 annos, residente e falecido dos Expostos.
Tuberculo s pulmonares - os fluminenses 14 annos, residente á rua Goyaz n. 34 e falá rua de S. Clemente n. 106; Ricardo Joaé Pedro
do Souza, 31 anuas, casado, fale- 'acido na Santa Casa • Rosa, Moreira de Jesus,
dos Santos, .23 anuos, casado, residente e fal- cido naJosé
Casa; Delfina Lemos, 17 annos, 26 atines, casado, residente e falecido á rua
lecido á rua Secador Pompeu n. 55; João solteira,Santa
residente e falecida á travessa São D. Marianna n. 1; Beatriz Manoela da Silva,
Francisco I3orges, 17 annoa, solteiro, residente Vicente de
Paula n. 24. Total, 2.
29 annos, casada, residente e falecida á rua
á rua das Violas n. 30 e falecido na Benet"Tysica Leopoldina Moreira do Espirito D. Julia n. 5; Henriqueta Hortencia Bastos,
catraia Portugueza ; Silvina Radrigues Freire,
e falecida á rua
23 annos, casada. rasidente e falecida á rua das Santo, 41 annos presumiveis, falecida no 21 annos, solteiro, reinante
Baldraco n. 8 ; Joaqu ; ns Ferreira, 14 annos.
Laranjeiras ri. 21-i; Manoel da Silva, 42 annoa, Hospicio Nacional de Alienados.
Uremia - a italiana Re galia, Provençano, residente e falecido á rua Estada) de Sá n. 26;
casada, residente e fallexida á travessa das
Partilhas n. 21; Antonio Martins, 50 anuas, 47 urinas, residente e falecida á rua Boule- Maria das Dores Corrêa, 44 annos, viuva, residente e falecida, á travessa das Mangueiras
solteiro, residente á rua Malvino Reis n. 104 vard 28 de Setembro n. 98.
Variola confluente - o brazileiro Leopoldo n. 14 ; Manoel Gomes, 32 a-unos, casado, ree falecido á rus a'easca n. 1; Rosa Marques,
alente e falecida á rua de Souza França, 12 armas, residente e fale- sidente e falecido á travessa das Partilhas
23 annos, casad,;.
n. 36 ; Maria José Gonçalves, 33 annos, caFormosa ii. 28; Urabalina Pereira, 30 armas, cicio á rua Elas da Silva n. 49.
No numero dos 73 sepultados vão incluidos sada, residente e falecida á rua Barão do
solteira, residente e fila:alla á rua de São
Capanema n. 165 ; Ameba Carolina da Silva,
Leopoldo n. 153; Manoel dos Santos Pinto, 18 30 indigentes.
38 anuas, solteiro ; Rita de Almeida, 37 ananuas, solteira; Bernardino Gonaalves de CarE
no
dia
9:
nos, casado, residente á rua Barão de Mesvalho, 29 armas, solteiro, resalsuLa ia praia do
Aceesso pernicioso-a fluminense Alfredina, quita n. 5; João Pereira, 22 annos, solteiro,
S. Christovão n, 139; Antonio Gomes Car- filha
Carlos Antunes, 4 armas, resi- residente á rua D. Feliciana n. 35; Antonio
doso, 25 armas, solteiro, residente á rua de dentedee Alberto
falecida á rua Urugua.yana n. 174, o Pinto de Oliveira, 21 ttnnos, solteiro ; FranSorocaba n. 63; Maria Guedes do Souza, 40 portuguez
Francisco Vallivro da Cunha. 35 an- c'sco Loureiro, 24 annos, solteiro, residente
- armas, casada; Affonso de Moraes, 20 armas, nos,solteiro,
residente o falecido á rua de na Estação do Brejo ; Carlos Pereira Cavados,
solteiro, residente á rua da Alfandega; o traiaChristovão n. 2. Total, 2.
22 [asnos, solteiro, residente á rua Conde do
cai Palaton Pierre, 22 annos, solteiro; o di- S. Atairepsia-os
fluminenses José,filho de José Boinfim ir. 136 ; Antonio Carlos, 40 armas,
nainarquez Hanr Hau ge% 39 annos, casado;
5
dias
residente
e
falecido
á
rua
casado, residente á rua S. Christovão n. 47 ;
os liespanhoes Manoel Gonçadves, 18 annos, C Pia -, 9
solteiro ; Francisco Romero, 24 annos; sol- dos Arcas n. 15; Gabriel, filho de Carmine Co- ara.be Elas Miguel, residente á praça da Ata
teiro, residente á rua do Cattete n. 155; teachia, 5 anus, residente e falecido á rua
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abanação n. 4 ; os italianos Francisco: Furani, 36 annos, 'casado, residente á rua do
Alcantara. n. 106 ; Civardo Alessandra, 29
annos, solteiro, falecido em S. Sebastião.
Total, 25.
Febre palustre-o inglez Herbert Sneft, 21
annos, solteiro, falecido na Santa Casa; a
portugueza Delfina Baptista, 31 annos,casada,
residente e falecida á rua do Visconde de
Itauna n. 91. Total, 2.
Febre perniciosa-o argentino Ricardo, filho de José Porsee, 4 anila% residente e falecido á rua Jogo da Bola n. 7; . a fluminense
Sarah, filha do Dr. Candido José Teixeira, 20
armas, residente e fallecida á rua Bella, de São
João a. 69. Total, 2.
Febre biliosa-as fluminenses El vi ra , filha
de Manoel Nogueira, 3 anilas, residente o fallecida á rua Frei Caneca n. 35; Lauro, filho
de Joaquim Sarmanho, 1 112 amas, residente
e falecido á rua Leopoldo n. 24; o portuguez
Arthur Leito de Pinhoal9 annos, solteiro, residente o falecida á rua Bambina n. 50. Total, 3.
Febre cerebral-a fluminense •Isabel, filha
de Francisco José da Silva, 2 112 annos,
residente e fallecid a á rua de S. Pedro
n. 132.
Febre typho malarica-o portuguez José
liaria Leão Ribeiro, 21 amuos, solteiro, residente á rua de S. Bento n. 20 e falecido á
rua Fresca 11. 1.
Fistulas umbilicaes - a italiana .Maria
Caputa, 25 amos casada, residente á rua do
Areal n. 27 e fallecida na Santa Casa.
Gastro entero-colite -a fluminense Ernestina, filha de Christina Maria da Trindade,
4 IlleZe3, residente e falecida á estrada velha
da Tijuca n. 4.
Gastro-enteitite-o fluminense Alfredo, filho
do Justino da Silva Nogueira, 18 annos, residente o falecido á travessa das Flores n. 04;
o portuguez Paulino Teixeira, 30 annos, casado, residente e falecido á rua de S. Diogo
n. 171. Total, 2.
Gangrena do pé direito- o brazileiro Antonio Teixeira da Cunha Mattos, 52 annos,
solteiro, falecido no Hospital Nacional de
Alienados. •
Hepatite- o portuguez Antonio Marinho,
32 rumos, solteiro, falecido na Santa Casa ; o
italiano Eduardo Siglio, 20 anuas, solteiro,
residente o lallecido a rua da America n. 185.
Total, 2.
Hemorrhagia cerebral- o paulista Lucas
Queiroz d'Assumpção, 60 annos, casado, residente em S. Paulo e falecido á rua do Conselheiro Bento Lisboa n. 108..
Lesão cardiaca.-o italiano Francisco Sacco,
62 annos, casado, residente e fallecido á travessa de S. Francisco do Paula n. 2; o mineiro Bertholdo Augusto Monteiro de Barros,
42 annos, solteiro, fallecido na Santa Casa ;
os portuguezes Domingos da Costa Baptista,
67 anuas, viuvo, residente á rua de Santo
Christo n. 59 e falecido na Beneficencia Portugueza ; Miguel Alves da Silva, 45 anuas,
casado, residente o falecido á rua Fonseca
Telles u. 25; Manoel de Holanda, 34 annos,
soiteiro, verificado o obito no cemiterio de
S. Francisco. Total, 5:
Miniagite-o fluminense Mariano, filho de
João Bonifacio da Cunha Braga, 3 1/2 annos,
residente e falecido á rua da Imperatriz
n. 17.
Marasmo-o braziloiro Dr. Victor Manoel
de Souza Monteiro, 24 a.nnos, solteiro, falecido no Hospielo do Alienados.
Marasmo senil-o africano José Monjolo, 70
annos, solteiro, falecido no Asylo de Mendigas.
Molestia do coraçãoo portuguez José Maria Affonso de Azevedo Cardoso, 59 annos,
viuvo, residente o falecido á rua do Barão do
Bom Retiro 11. 73,
Nephrite-a fluminense Lucia Virgolina. de
Castro, 24 annos, solteira, residente o falecida á rua do Cattete n. 111.
Polynevrite-a arabo Philomena Romana,
39 atines, viuva, falecida na Santa Casa.
Pneumorrhasgia tuberculosa-o fluminense
José Silveira Quadros, 33 annos, solteiro, reaidente e falecido á rua da Ajuda n. 61.
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Syncopo cardiaca.-a rio-grandense do sul
Sophia da Silva, 56 a.nnos, solteira, residente
o lállccida á rua das Larangeiras n. 102.
Syphilis visceral-o - pernambucano João
Baptista de França, 27 antros, solteiro, residente o fallecido á rua do Ria.chueio n. 180,
Tetano dos reeemnascidos-a fluminense
Maria, filha de Antonio José Gomos, 3 dias,
residente e falecida á rua de , Sant'Anna
s
n.74.
Tuberculos pulmonares-os fluminenses
Arthur da Costas23 armas, solteiro, falecido
no Hospital de S. João Baptista ; Antonio
Ignacio de Moura, 30 annos, solteiro, residente á rua do S. Christovão n. 108 e fatieeido no Hospital da Sa,uile • a paulista Jon,quina Maria da Silva, 51 annos, solteira,
residente ,e falecida á rua S. Joaquim n.159;
o brazileiro Manoel Antonio Carlos, 53 annos,
casado, residente e Machio á rua Madre de
Deus n. 9. Total,.4.
Tuberculos mesentericos-a mineira Ignez
Augusta de Jesus 22 annos, solteira, fallecida
no Hospicio de Alienados.
Fetos-2 gemem do sexo feminino, filhos de
Ignacia Rosa de Conceição; residente á rua do
Barão de Sertorio n. 12 ; outro do sexo masculino, filho de João do Mattos Bandeira, residente á rua das Larangeiras n. 49 ; outro
do sexo masoulino, filho de Avelina Maria de
Miranda, residente á rua Cargueira Lima
n. 12; outro do sexo masculino, filho de (não
declara),naseido morto á rua Sampaio Vianna
n. 10. Total, 5.
No numero dos 88 seaultados, estão incluidos 26 indigentes, cujos enterros foram
gratuitos.

MARCAS. REGISTRADAS
•
N. 210G
Duarte Irmão & Comp., negociantes estabelecidds nesta praça, á rua do Visconde de
Itaána n. 100 e Senador Euzebie n.. 58, com
fabrica o cornmercio de cigarros e fumos,
apresentam á -Junta Commercial a marca
acima colada Para distinguir o seu fumo
denominado Havana, a qual Consiste no
seguinte : Um Mulo em papel amarelo, em
quatro partes rectangulares, por tinta verde,
duas maiores e duas menores. Na primeira
maior vê-só a figura de lima mulher representando a deusa-da Industria sentada em um
palanquim puxado par dous patos e ao seu
lado o deus Mercitrio com o respectivo caduceu em uma das mios; o sol ao longe illumina esse quadro ; superior e inferiormente
10-se ,Tabaco Havana; na 29. maior, em um
quadro formado por linhas finas e arabescos
vê-se o emblema de uma ferradura, marca
esta já registrada, comas dizeres-Exigir nossa
marca registrada, marca da fabrica registrada. O fabricante protesta com o rigor da
lei contra as imitações de. seus rotulas. Nas
duas partes menores vê-se em uma ou duas
muraras, sentado, segurando uma facha com
a firma dos supplieantes e ruas e numeras
dos estabelecimentos e na outra os dizeres :
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EDITAM E AVISOS
Directoria Geral do Esta--tistica
.
De ordem" do Sr, director, faço publico
achar-se aberto nesta repartição até ao dia 27
de abril proximo futuro, o concurso para o
fornecimento do 9 objectos abaáso mencionados, necessarks para o expediente desta
directoria. As propostas que deverão ser
aprese stadas eracartag- fechadas serão abertas
no referido dias, em presença dos proponentes,
para serem em tempo examinadas, e -prefe-•
rida a que melhores vantagens offerecer.
Os objectos, distribuidas por suas qualidades
e quantidajles são os seguintes :
Pennas Mailat ns.. 10 e 12. caixa ; ditas
Gillot n. 1'70, idem ; lapis pretos de Faber,
(luzia ; ditos de duas cores, idem ; ditos de.
borracha, idem ; canetas sortidas, idem ; canivetes R.odgers de duas folhas, um ; colchetes
sortidos, caixa ; raspadeiras, uma ; tiralinhas
de charneira, um • papel almaço pautado do
primeira, rhesma ;' dita idem idem de segunda,
idem; dito idem liso, idem ; dito quadriculado
para ma,ppas, (lio 0,37X 0,24, quaderno ; dito
para officio, impresso, rhesma ; dito para
minuta.s, com marge.n, idem . ; dito branco do
linho, pautado, Mera ; dito perfil n. 106,
metro ; dito vegetal n. 112, idem ; eli mataborao, folhas ; dito grosso para capas, idem;
dito 'para cartas officiaes, impresso, caixa
envoloppes impressos para as mesmas, conto;
ditos mareados para officios, cento ; tinta
Stephens, litro ; livro do pratocollo, conforme
amostra, 'um ; facas de marfim, uma ; ,vidros
de gomma arábica ; tinta carmim, vidro, dita
azul, idem ; pesos para papel, de vidro, um
macetes, ,um ; regoas fie jacarandá, uma
ditas de cedro, idem ; estojo para desenho,
-um ; tinteiros de vidro, um.
Rio de Janeiro, 27 de rrarço do 1894.-0
2° offieial, Timotheo Josd Luiz Alvares Antunes.
N. 13. Para facilitar a comparação, pede-se
aos senhores concurrentes queiram nas suas
propostas cingir -se rigorosamente á. de termin açao-de unidades, conforme consta do presente
edital, e á mesma do ordem o numeração.

Laboratorio Nacional do

De ordem de S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, acha-se aberta, a datar de hoje, neste
la,boratorio a inscripçã,o, que será encerrada
60 dias depois, para o consurso a um dos togares de chimicos de 3 , classe, a que se refere
o regulamento que acompanhou o decreto
n. 1257 a.le 3 de fevereiro de 1893.
Só serão adrnittidos á inscripção os conde
dates, que além dos respectivos diplomas di
medicas o pharmaceuticos e. dos documentos
comprobatorios de sua idoneidade como chimicos, apresentarem folha corrida do logar
do domicilio.
O concurso versará sobre questões de analyse chinsica, relativas especialmente a substancias alimonticias o medicarnentosa,s,e será
feito conforme as instrucções publicadas no
Diario Official de 22 de fevereiro de 1893.
Capital Federal, 7 de abril do 1894.-0 diGrande Manufactura de Fumos Industria e
Commercio, Rio de Janeiro. Daus triangulbs rector, Dr. Borgos da Costa.
menores para fechar o pacote contem :
Côrte de -A-ppol Ilação
Oramma.s 25-e o monogramma. dos suppliFaço Publico que as appellações: eiveis n.371,
cantes. A referida marca é usada em papel
de toda e qualquer côr ç servirá de envolUero a,ppellante, Manoel Teixeira Campos, appelpara o fumo¡ cigarros e charutos de sua lasla, D. Maria Isabel Cabral, invontarianto
fabricação.
dos bons do seu Casal; n. 505, appellante,
Inutilisava ' uma estampilha de 200 reis o Fazenda Nacional, appel lados, Antonio Mendes
seguinte : Rio de Janeiro, 24 de março do Barreto e Antonio RO:IriglICS ee . Barros
n. 525, appollante, João Rodrigu ss Pereira
1894.-Duarte Irma° & Comp. Apresentada na secretaria da Junta Com- Bastossappeltado, filmas Fortunato de Brito
marcial da Capital Federal ás 11 horas da (ViSconde de Arinos); e á commercial n. 526,
manhã do 26 do março de 1894.-0 secretario, appellante, a. Companhia Central do Brazil,
appellada, a massa falida do Conde do LeoCesar de Oliveira.
Registrada ,sob n. 2106, por despacho" da poldina, representada por seus syndicos,
Junta Cemmércial em sessão de liontem. acham-se com dia, devendo o julgamento ter
Pagou no primeiro exemplar 04;600 de solto Jogar na sessão da Camara Civil do dia 12 do
por estampilhas. Rio de Janeiro, 6 do abril de corrente ou. nas seguintes.
1894.-0 secretario, Cegar de Oliveira. •
Secretaria da i Cõrto de Appelação, 9 de
Achava-se lao lado o grande sello da Juata, abril de 1894.-0 secretario, Joaquim Maria
Comercial da Capital Federal.
dos Anjos Esposei.
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Szeeretaria de -Polícia da Ca- '
01 tal Federa'
Do ordem do S. Ex. o Sr. coronel chefe de
policia, faço publico que, havendo nesta eecretaria uma vaga do amanuense, fica para
sea provimento aberta concurso, devendo os
candidatos inscrever-se até ao dia 10 de
minv proximo futuro, exhibindo suas patições com prova de bom . comportamento e de
idade superior a 18 annos.
Nos exames a que serão submettidos devem
OA pretendentes mosta ar que temo boa lettra.,
parleito conhecimento da gra.mma.t:ca e lingua, nacional, aritlunetica até a theoria das
proporções, inclusive, conhecer bem: os principies gentes do geographia e historia do
faltar as linguas franceza e ingleza
ou ao menos as redigir correctamente e redigir com facilidade qualquer peça oficial.
Secretaria de Policia do District° Federai,
10 de abril de 1891.- O secretario,
Jod de Souuz.

AllSsad

Assistenel:a
de Alienados
Do ordem do Sr. Dr. director geral da Assiatencia Medico-legal , le Alienados, faço publico que, em virtude do disposto no art.
§ 2* do regulamento annexo ao decreto
n. 1559, de 7 de outubro do anuo findo, a
contar desta data e por quatro meses, acha-se
aberta na secretaria da mesma assistencia a
ineeripção ao concurso para provimento de
dons togaras de medieos do Hospicio Nacional,
ema das cobaias do Alienados, na Ilha do
Governador.
As provas do concurso serão: pratica, oral
e escripta, e versarão sobre as materias da
cadeira de clinica psychlatrica e raolestias
nervosas das faculdades de medicina, havendo
arguição a respeito das duas ultimas provas
, feita pelosmembros da commissã,o examinadora.
A' inscripção serão admittidos os cidadãos
que estiverem no goso dos direitos civis e politices e forem graduados por qualquer das
faculdades de medicina da Republica, ou que
tendo sido por escola estrangeira, si houverem
habilitado perante alguma das nacionaes.
Secretaria da Assistencia Medico-legal da
director,
Alionadoa, 19 de janeiro da
(.
Iloracio de Gusniao Coelha.

Int.-o

Fazenda de Santa

Orna;

AFORAMENTO DE TERRENO3

Tendo Antonio da Souza Coutinho requerido
por aforamento 11 1/2 braças de terreno á
rim, do D. Pedro I na 1" secção de Viro da
Fazenda de Santt Cruz, obrigando-se a cumprir as instrucções de 30 de outubro de 1891
e a decisão de 29 de maio ultimo, em virtude
das quaea tem de fazer dentro em 3 annoe
edificações, que pelo menos tenham o valor
dais terrenos; convidam-se as pessoas que pretenderem tal terreno a requerer ao Sr. ministro da fazenda, por intermedio desta directoria ou da superintendeneia da mesma fazenda, no prazo de 30 dias a contar desta
data.
Directoria das Rendas Publicas, 10 de abril
da 1894.-Feancisco José da Rocha.
(•

Fazenda de Santa Cruz
AFORAMENTO DE TERRENOS

Ten d o D. Fraticisca, Teixeira Coelho requerido por aforamento quatro lotes de terrenos
alagadiço sito no log,ar denominado-Areia
Branca-4" secção de foro da fazenda de Santa
Cruz, obrigada a cumprir as instruceões de
30 de outubro de 1891 e a decisão de 29 de
maio ultimo, em virtude -das quaes tem de
fazer dentro de tres annos edificações que
pelo manas tenham o- valor dos terrenos
convidam-se ás pessoas que pretenderem tal
terreno, a requerer ao Sr, ministro da fazenda, por intermalio desta directoria ou da
superintendencia da Mesma fazenda, no prazo
de 30 dias a contar desta data.
Directoria das Rendas Publicas, 12 de
(•
março de 1894.-F. J. (1,:t Rocha.
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tia Rio de Janen'o
Ed:tal

Pela inspectora desta falfandega se faz pupara, conhecimento dos interessados, que
foram descarregados para esta repartição os
volumes abaixo mencionados com sig,na,es de
avarias e faltas; devendo seus donos ou consignaaar'os apresentar-sé para providenciar
a respeito.
Vapor inglez La Plata.
Armazens n. 8-Marca CJR: 1 caixa n.
3.179. represada. Manifesto em traducção.
Marca OX11: 2 ditas ris. 72 e 75, idem.
Mens.
Marca LC: I dita is. 3.178, idem. Idem.
Vador francos Portugal.
Armazem a.- Marca SC&C: 1 caixa n.
57, quebrada e avariada. Manifesto em tradileção.
Vapor ingiez SI-rabo.
Animem o. 14-Marca C: 2 encapados ris.
1.145 e 1.101, repregados e avariados. Manifesto em trailucção.
A mesma marca: 2 ditos ns. 1.126 e 1.111,
idem. Idem.
Marca ALA: 3 caixas, sem- numeres, idem.
Idem.
Marca E: 2 ditas ris. 5.123 e 5.140, idem.
Idem.
A mesma marca: 2 ditas ris. 5.122 a 5.124,
'dein. I !em.
Marca
10 ditas sem numeros, idem.
Idem.
Lettreiro- 30-M: 2 ditas ris. 393 e 40a,
idem. Idem.
Marca RO: 2 ditas ns. 1.194 e 1.199, idem,
Idem.
Vapor inglez Magdalena.
Annazem o. le-Marea AN&C: 2 caixas,
sem numeras, repregadas. Manifesto em traduna°.
Marca BS&C: 1 ditas. 51, avariada, idem.
Meu.
Marca GP-C: 1 dita n. 27, represada,
Idem. Idem.
Marca JCVNI; 2 ditas, sem numeros, idem.
Idem.
Marca MM-0: 1 dita n. 67, idem. Idem.
Marca MA: 1 dita n. 485, idem. Idem. "
Marca MA: 1 dita n. 2.177, idem. Idem.
Marca TC: 1 dita ri. 71, - idem. Idem.
Vapor inglez CIuce;..
Atanazam n. 16-Marca C : 1 caixa, ri. 102,
rearegada. Manifesto traducção.
Marca CS - PA: 1 dita, u. 186, idem.
Idem.
Marca 1)4&C : 1 engradado, n. 1009, avariado. Idem.
Marca LJ-lt : 1 caixa, n. 392, repregada.
Mein.
Marca SM- R : 1 dita, n. .8314, idem.
Marca QD : 1 dita, n. 85, idem. Idem.
Marca T&B : 2 barricas, ris. III e 112,
idem. Iclam.
Marca SS - PA : 1 caixa, n. 183, idem.
Idem.
Marca CF : 1 dita, n. 1039, idem'. Idem.
Marca J&F : 1 dita, ri. 134, idem. Idem.
Marca I,J-R : 1 dita, n. 389, idem. Idem.
Marca M-G : 2 ditas, ns. 8746 e 8748,
idem. Idem.
Marca MV : 1 dita, n. 47, Idem. Idem.
Marca SCC : I dita, n. 231, idem. Idem
Marca SB : 1 dita, n. 35, avariada. Idem.
Marca QD : 2 ditas, ris. 84, 80 repregadas,
idem.
Marca II : 1 dita, is. 23, repregada o
avariada. Idem.
A mesma marca : 4 ditas, ris. 22, 18, 21,
5 repregadas. ldom.
'Marca RE&C : 2 ditas, na. 749, 726, idem.
Marca 1W - BB: 1 dita, n. 99, idem.
Marca K0G -11 K : 1 dita, n. 210, idem.
Vapor allernão
Atanazem n. 11 - Marca BC- : 3 ditas,
repregada e avariada. Idem.
Marca C-L&G : 1 dita, n. 1328, repregada.
Idem.
Marca CO&C : 1 dita, ri. 4695, idem. Hem.
Marca DO&C : 1 dita, à. 5185, idem.
Marca DV&C : 2 ditas, ris. 1050 106; Wein.
blico,
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Marca FS&C-K : 1 dita, n. 4255, idem.
Idem.
Marca ELMS& 1 dita, n. 1982, idem.
liam.
Marca LUC : 1 dita, n. 3538, idem.
Idem.
Marca MM&C 1 dita, ri. 3771, idem.
Idem.
Marca RJ : 1 dita, n. 7695 idem. Idem .
Arma,zem n. 1 - Marca Ils;&C : 1 caixa
n. 2.827, re,pregada.. Idem.
Marca SNI-EC : 3 ditte ri. 4.061, 4.133 o
4.155, idem. Idem.
Marca O : 1 dita is. I, idem. Idem.
Marca 12 : 1 dita n. 1, idem. Idem.
Marca WA-R : 2 ditas ris. 282 e 441, repregadas e avariadas.
Vapor allemão G ro f DisMarch.
Amuem ri. 3 - Marca AC-Adriano : 5
caixas, sem numero, repregadas. Manifesto
em tradueção.
Marca AAC :1 dita n. 4.739, idem. Idem.
Marca AC-R : 5 ditas, som numero, idem.
Marca Cl; 1 dita, idem. Idem.
Marca DD : 12 ditas, idem. I !ein
Marca FM&C : 25 ditas, idem. Idem.
Marca HW-) : 12 ditas, idem. Idem.
Marca JJGC : 5 ditas, idem. Idem.
Marca LC-E : 2 fardos na. 1.687 e 1.028,
idem. Idem.
Lettreiro Pinna : 10 caixas, sem numera,
idem. Idem.
Marca SC : 8 ditas; idem. Idem.
Vapor allemão Cynca.
Trapiche Reis-Marca DM : 2 barris as. 2 e 0, com falta. Manifesto em traducção.
Marca SNR : 1 caixa, sem numero. Idem.
Armazem ri. 10-Marca AFR : 1 dita n. 60.
repregada e avariada. Idem.
Marca BC-H : 2 ditas ris. 608 e-613, idem. •
Idem.
Marca CFG-R : 1 dita n. 2.776, idem.
Idem.
Marca PCH : 1 dita ri. 1.6e5, idem. Idem.
Marca GP : 1 dita n. 4.671, idem. Idem.
Marca PC&C-LR: 2-ditas ris. 4.789 e 4.918
idem. Idem.
A mesma Marca : 2 ditas na. 4,777 e 4.817,
idem. I lem.
Marca TAC : 1 dita ri. 3.474, idem. Idem.
Marca WA -R : 4 ditas na. 205, 2436, 2417
254, Mera. Idem.
Marca CFC-R : 1 dita n. 2.236, idem.
Idem.
A mesma marca : 2 ditas ris. 2.178 e 2,239,
idem. Idem.
Marca F0-2.865-PSJM : 1 dita n, 2.031,
idem. Idem.
Atanazem n. 10 - Marca 12.1 : 2 caixas na.
8.429 e 8.436, repragadas o avariadas. Manifesto em traducção.
A mesma marca: 2 ditas ris. 8.441 e 8.435,
idem. Idem.
Marca WA-R : 1 dita n. 243, idem. Idem.
Barca portuguesa Mariposa.
Trapiche lazareto-Marca DF. 7 saccos,sem
numero, com filia. Manifesto em traducção.
A mesma Marca: 1 dita, sem numero,vazio
idem. Idem.
Marca APS: 3 ditos, sem numero, com falta
idem. Idem.
1 dita, sem numero, idem.
Marca AG
Idem. .
Marca MIO : 1 caixa, -sem numero, idem.
blem.
Lettreiro Santos Junior : 1 dita, sem numero, idem. Idem.
Marca CEM : 2 ditas, sem numero, idosa.
Idem.
Marca T: 3 quintos, sem numero, idem.
Idem.
A mesma marca ; 2 ditos, sem numero, vazios, idem. Idem.
A mesma marca : 1 decimo, sem numero,
com falta, idem. Ideai.
Marca AD Freitas: 3 quintos, sem numero,
idem. Idem,
A mesma marca: 1 dito, som numero, vasio,
idem. Idem.
Marca ABM: 3 dites, sem numero, com faltas, idem. Idem.
A mesma marca: 1 dito, sem numero,idem.
Rein.
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Marca .IVD: 2 dito, sem numero, idem.
Marca AD-Freitas: 1 quinto, sem numero,
Marca CA C t 40 dita's, sem numero, idom 9
Idem.
vasio. Idem...
Fiem. idem,
Marca C : 35 ditos, S2111 numéro, idem.
Alfandega do Rio de Janeiro, 7 de março da
Marca CBC : 12, ditas, sem numero, ideai,
Idem
1891.-0 inspector, interino, A. Ilasselmann. idem. Idem.
A mesma marca : 17 ditos, sem numero,
A mesma marca : 12 ditas, sem numero.,
idem. Idem • .
Dia 10
idem, idam. Idem.
Marca JJG&C:2 dito, sem numero, com falta
Vapor franc,e
' z 21/edoc.
Marca CLC : 20 ditas, sem numero, idem,
idem. Idem •
Armazem n. 6- Marca LCR: 1' caixa n. Fiem. Idem.
Marca C&C:Idito, sem numero, idem. Mein-. 234, repregada,. Manifesto em traducção.
Marca uM : 12 ditas, sem numero, idem,
Marca JaiS : 2 ditos, sem numero, idem.
Vapor francez Aquitafne.
idem. -Mem.
Idem.
Armazem n. 3-Marca EPC: 2 eaixas, sana
Armazem n. 8-Márca A- 12- CC: 1 caiMarca sis: 3 ditos, sem numero, idem.Idem. xa n. 5.392, repregada. Manifesto em tra- numero, repregadas
e avariadas. Manifesto
A mesma marca:2 ditos, sem numero,idem. dução.
em traducção.
Idem.
Marca GD&C: 2 ditas na. 5.664 e 5,671,
Marca MG: 5 ditas, sem numero, idem.
Marca jj imo : 4 ditos', sem numero, com idem. Idén.
Idem.
falta idem. Idem.
Marca GD&C: 2 ditas na. 5.667, e 5.66
•Marca IMS&C: 12 ditas, sem numero, idem.
Marca BO : 2 ditos, s'eni •numero, idem. idem. Idem. •r
Idem.
Idem.
Marca ACFC: 1 dita n. 812, idem. Idem.
Marca, IICC: 10 ditas, sem numero, idem.
Marca J13p I 3 ditos,. sem numero, idem.
Idem. •
Marca CC&C:- 1 dita ii. 4.795, idem
Idoin.
Idem.
Marca NIMC: 13 ditas, Sem numero, idem.
Á Inesma, marca : 1 dito, sem numero,vasio
Marca HF: ‘,1 dita n. 4.055, idem. Idem.
Idem.
idem. Idem.
Marca PCC: I dita n, 452, idem. idem.
Marca R: .10 ditas, sem numero, idem.
Marca A&V a 8 ditos, sem numero, com
Marca A&C: 1 dita n. 130, idem.
falta, idem. Idem.
.
Marca MS&C:1 dita n. 5.962, Hem, liem
Marca D-AAS&C: 2 ditas ns. 7.217 e 7.220,
Trapiche Lazareto - Lettreiro Loy.ses: 5
Marca JLE&C: . 2 ditas ns. 3.462 e 3.467 repregadas. Fiem.
quintos, sem numero, com falta. Manifesto idem. Idem.
Marca 103-ER: 1 dita n. 277, avariada.
em tradução.
Idem.
Marca FI: 1 dita n. 450, idem. Idem.
O mesmo lettreiro: 1 dito, sem numero,
Marca PC4.-G: 2 ditas ris. 10.297 e 1.153
Marca CFC-GDS: 1 dita n. 102, idem.
idem. Idem.
Idem.
idem. Ipem. •
- Marca JMC: 1 dito, sem numero, vasio.
Marca PC&C-G:
Marca FI-C: 1 dita n. 5.877, idem. Idem.
n. 11.069, idem
Idem.
Idem.
Vapor
allemão Tejitea.
Marca S&C: 1 dito, sem numero, idem.
Marca FR&C: 1 ita.n. 4.067, idem. Ideal
Armazem n. 10-Marca MMRJ: I caixa,
Idem.
Vapor francez Egpagne.
A mesma marca: 1 dito, sem numero, idem.
Trapiche Federal-Marca P&C-G: 18 far sem numero', repregada o avariada. ManiMarca JC-Portella: 7 decimo, sem numero, dos com faltas e sem numeras. Manifesto em festo em tradução.
Armazem das amostras - Marca GDL: 1com falta. Idem.
traducção.
dita ri. 5.014, repregada. Idem.
Marca M&B: 1 quinto, sem numero, vasio.
Marca P&C-BG: 13 ditos, idem. Idem.
Armazem n. 10- Marca AFR-MN&C: 1
Idem.
A mesma Marca-H: 2 ditos, Hem. Idem.
Marca JPAC: 3 ditas, sem numero, com
A mesma marca-8- MG: '1 dito, idem. dita ti.. 1, repre,gada e avariada. Idem.
• Marca, AG&C: 1 dita n. 6.435, idem. Idem.
falta. Idem.
Idem.
Marca BG&C: 1 dita n. 155, idem. Hem.
Marca VSIV.:: 1 dito, sem numero, idem.
A masma'Marca-4- MG: 1 dito, idem.
Marca HS&C: 1 dita n. 1.959, idem, Idem.
Idem.
Idem.
Marca JC&C: 1 dita n. 22, idem. Hem.
Marca TPM: 1 decimo, sem numero, idem.
A mesma Marca- E-MBG: 1 dito, ilem.
Marca P&C-R: 1 dita n. 20, idem. Idem.
Idem.
Idem.
Marca 74: 1 dita n. 323, idem. Idem.
Marca AHC&C: 5 caixas, sem numero, idem. ' Vapor francez E2uateur.
Marca RJ: 2 ditas ris. 8.433 o 8.443, idem.
idem.
Trapiche Federal- Marca ÁSM : 2 fardos,
Idem. ,
Marca MB: 1 dita, sem numero, i d em. Idem. n. 85, com falta. Man'festo em traducção.
Marca PB-1: 1 dita. n. 0.806, Hem. Idem.
Marca MJC: 1 dita, sem numero, idem.
A mesma marca : 4 sditos, n. 86, Mem,
Sem marca: 1 dita n. 1.921, idem. Idem.
Hem.
Idem.
Marca CFC-R 1 dita n.• 0.936. idem.
Marca CFM: I dita, sem numéro, idem.
A mesma marca : 8 ditos, n. 87, idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Marca, CP-C: 1 dita n. 2.08-1, idem.
Marca MBC&C: 1 dita, sem numero, idem.
A mesma !rriarCa : 1 dito, n. 83, idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Marca FO -2.817-L&C: 3- ditas, sem • nuMarca JMM: I dita, Sem numero, idem.
Vapor inglez Maglaiena.
•
Idem.
Armazem n. 1 --Marca AN&C : 3 caixas, mero. Idem.
Marca CR: 1 dita, sem numero, idem. sem numero, repregada. Idem.
Vapor balg,a,• Ile.eelius.
Idem.
Marca CO3 : 1 dita, n. 37, idom. Idem.
Trapiche Dias da Cruz - Marca QD: 81
Marca JJGC: 1 dita, sem numero, idem.
Marca CO&C : 1 dita, n. 237, idem, Idem. caixas; sem numero, avariadas. Manifesto em
Idem.
Marca OP&C : 2 ditas, na. 3192, 3195, re- tradução.
Marca CRM&C: 1 dita, som numero, idem. pregadas e avariada. Idem.'
Idem.
Vapor francez Avcitaine.
Marca PC&C- K : 1 dita, n. 8376;repreSem marca: ' 110 nee03, sem numero, ava- gado,. Idem.
Amuem n. 8 - Marca AC: 2 caixas' ns.
riados. Idem.
Marca P 66
L : 2 ditas, ns. 4129, 4421, 131 e 156, repregadas ...Manifesto em traduc-Marca G: 80 quintos, sem numero, com avariadas. Idem.
•
ção.
Idem.
Marca SC&C : I dita, n. 47, repregada.
Isfarea BC: 1 dita ri. 4.785, idena. Idem.
Marca ZRC: 2 ditos, sem numero, idem. Idem.
Marca BS: 1 dita n. 1, idem. Idem.
, Idem.
Marca
: 1 dita, n. 54, idem. Idem.
Mrirca CC&C: 2 ditas mas. 4.843 e 4,819.
' A mesma marca: 4 encapados, sem numero,
Vapor inglez &rabo.
idem. Idem.
• idem. Idem.
Armazem PB-CC&I 1 dita, n, 101, repreMarca CC&C: 1 dita n. 4.801, repregada e
A mesma marca: 4 quintos, sem numero, gada e-avariada. Idem.
avarláda, Mein.
idem.
Marca DIC=W: 1 dita, p. 134, idam, idem,
Marca DG&C: 3 ditas na. 4 036, 4.063 e
A mesma marca: 1 quarto, sem numero, Idem.
4786. reprega,da. ,filem.
idem.
Marca GD&C: 2 ditas ris. 5.601 o 5.664,
Marca DIA-VI :
ditas, sem numero,
Marca SC: 1 quinto, sem numero, idem. idem, Hem. idem.
idem. Idem.
Idem.
Marca GRC: 2 ditas ris. 90 e 91, idem.
Marca GPC-MSB : 1 dita, n. 2312, idem,
Marca ABM: 9 ditos, se:n numero, idem. idem. Idem.
Idem.'
Idem.
Marca JM&C: 1 dita il. 2 idem. Idem'.
Marca 30 2 ditas, ns. 397 e 398, i lcm,
Marca JJG&C: 2 ditos, sem numero, idem. idem. Idem.'
' idem. Idem.
Marca JB1: 1 dita n. 3.916,
idem.
Marca JAGC: 1 dita u. 4.426, repregada e
Marca R-RW : 1 dita, n. 232, idem, idem.
Marca AD-Freitas: 4 ditos, sem numero, Idem.
avariada. Idem.
idem. Idem.
'
•
Marca SC&C : 2 ditas, na. 228 e 235, idem,
Vaper francez Tberia.
A mesma marca: 5 declinas, sem numero, idem. Ilem.
Armazein da bagagem- Marca' JCM: 1
idem. Idem.
..
Marca AB&C : 1 dita, n. 75, Hem, idem. mallas sem numero, absrta. Manifesto em
Marca SB: 1 quinto, sem numero; idem. /dem.
tradticção.
Idem.
A mesma mares: 1 caixa. sem numere,
Lettreiro J3razil : 1 Ana, n. 8206, idem,
Marca AV : 1 dito, sem numero, idem. idem. Idem,
idem. Idem.
Idem.
Vapor inglez Mi!ton.
A mesma marca : 15 ditas, sem numero,
• Trapiche Lazareto-Marca duvidosa: 1 de- reprega,das. Idem.
Armazena n. 15- Marca BG&C: 1 fardo
cimo, sem numero, com falta. Manifesto em • Vapor allemão Graf. Dismarek.
n. 53,. avariado. Man'festo em traduc,ão.
traducção.
Marca CF&C: 1 caixa ri. 81, repropda o
Armazena n. 3-Marca ACL : 30 ditas, sem
Marca JJGC: 1 quinto, sem numero, idem. numero, repregadas e avariadas. Idem.
avariada. Maniresto em traducção.
Idem.
Marca CMR: 4 d't Is, sem nunarr.). idem.
Marca 13F0: 12 çlitas, sem numero, idem,
• Marca V&C:, 1 decimo, sem numero, idem. idem; Idem. Idem.
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Armazem n. 3 - Marca MTLC: 1 caixa n.
Marca MOA: I dita n. 49., avariada, idem.
Marca FAM: 2 ditas na. O e 10, idem.
457, repregada e avariada.
Marca
CP&C-RJ:
1
dita
as.
6
repregoala
o
Idem.
Lettreiro Prima: 5 ditas, idem. Idem.
Marca FCC: 2 dilas ns. 54 o 18, idem. avariada. idemMarca SW: 1 dita n. 1.049, idem, Idem.
Marca CPC: 1 dita n. ?.117, repregada., idem.
Idem,
Marca SC: 3 ditas, idem. Idem.
Marca HS&C: 1 dita n. 1.000, idem. Idem. Idem.
Marca TEB: 1 dita mm. 195, idem. Idem.
Marca EA&C: -I ditten. 8276, avariada,idem.
Marca CS&C: 2 ditãs sem numero, idem.
Barca ingleza Carne gue.
Idem.
Idem.
Trapiche Reis-Marca BF&C: 122 sa,ecos de
Marca EA&RD 1 dita n. 287, repregada,
Marca JB&C: 3 ditas na. 8, 45 e 58, idem.
falta.
Idem.
idem.
Idem.
Marca B&F: 108 ditos, Ide m • Idem•
Marca FO&C: I. dita n. 426, idem, idem.
Marca JLF&C: 2 ditas ns. 5.140, 5.147 e
Galera ingleza Canzbrian Prince.
Idem.
5.142, idem .Idem.
Trapiche Federal - Marca AM&C: 502 sacMarca GP-C:. 1 dita n. 21, idem. Idem.
Lettreiro Barbosa & Comp. : 2 ditas na,
Marca OP&C:: '3 ditas na. 3351, 3352, 3636, cos com falta.
650 o 652, idem. Idem.
Alfandega do Rio de Janeira, 10 do abril
Armazem n. 15-Marca PC-C: 3 caixas idem, Idem.
Marca P 64-11 L: 3 ditas "tis. 4044, 4493, de 1894.- O inspector interino A. Dosselna. 258. 260 o 2g3, repregadas e avariadas.
mana.
4385, idem. Idem.
Manifesto em traducção. .
Marca Ri&C. 1 dita n. 49, idem. Idem.
Marca RNC: 3 ditas na. 77, 78 e 79, idem,
Marca WaS : 1 dita n. 4151, idem. Idem. Quartel (General da Marinha
idem. Idem.
Marca RE&C: 1 dita n. 126, idem. Idem.
Marca SF&C: 1 dita n. 60, idem, idem.
De ordem do Sr. contra-almirante chefe do
Marca. B&C: 1 dita n. -828, idem. Idem.
Idem.
estado-maior general da armada, é abaulado a
Mama. WR : 4 ditas na, 491,495, 501, 503, comparecer nesta repartição, doutro do prazo
Marca AM&C: 2 ditas ns.. 48 e 53 idem,
idem. idem.
idem. Idem •
de tres dias, contados de hoje, o aspirante a
Marca AN&C : 3 ditas sem numero, idem,
guarda marinha Francisco Ntaguet, sob pena
Vapor allamão Pernambuco,
Riem. Idem.
iarmazem n.12-Marca AP&C 1 caixa n. 67 de ser considerado desertor.
Marca CO,SX: 3 ditas na. 11, 12 o 14, idem, refrega,da, idem. Manifesto em traducção.
Quartel-General da Marinha, 11 de abril de
(.
idem. Idem.
A mesma marca: 1 dita n. 75 repregada e 1894.-Qaintino Costa, sub-chefe.
Marca Cl: 4 engradados na. 284, 285, 288 e avariada, idem. Idem, 289; idem, idem. Idem.
Marca BC-H: I dita n. 682, idem, idem.
Capitania dolPorto
Marca CMI : 1 caixa n. 8, idem, idem., Idem.
Idem.
A merma marca: 1 dita n. 682, idem, idem.
De
ordem
do
Sr.
capitão
de
mar
e
guerra,
Marca CFC: 6 ditas na. 15, 19, 80, 81, 82 4 a Iderna
capitão do porto, aviso aos proprietarios das
83, idem, idem. Idem.
A mesma marca: I dita n. 698, idem, idem. embarcações, não só que servem de pontõos
Marca CWR: .4 ditas, sem numero, adem, Idem
em deposites navaes, mas bambem que naidem. Idem.
Vrmazem n. 12- Marca. GS&F- B&F: 1 vegam nesta bailia, lagoas e rios adjacentes,
Marca D-A : 5 ditas, idem, idem, idem, caixa n. 2.440, repregada e avariada. Ma- quer alias se empreguem no trafico, quer se
Idem.
nifesto em traducção.
occupem em serviços particulares, quer se
MarcaF02744-AGC: 3 ditas na. i g8, 171 e
Marca 1 dita n. 208, Riem. Idem.
prestem apenas para recreio, que, até 10 de
172, idem, idem. Idem.
Marca MR&M-K: 1 dita n. 1.011, idem. jimbo do corrente anno, devem tirar as liMarca FAM : 2 ditas na. 6 e 11dem,idem. Idem.
cenças e arrolamentos a que se referem os 4
Idem.
Marca MTL&C: 5 ditas, sem numeros, arta. 73 a 76 do regulamento de 19 de maio 11
,a
Marca JLF&C : 3 ditas na. IO9, 5198 e idem. Idem.
de 1846.
5200, idem, idem. Idem.
Tal
licença
não
será
concedida
sem
que,
Vapor allemão Moteviddo.
Marca JP: 1 dita n. 38, idem,idem. Idem.
nos termos do aviso de 15 de dezembro de
Armazein n. 11- Marca CPC: 1 caixa n. 1860, seja préviamente exhibido documento
Lettreiro Camões Aguiar 2 ditas na. 10 e
6.021, avariada. Manifesto em traducção.
11, idem, idem. idem.
que comprove o pagamento do imposto na-a- 1
Marca LPM: 1 dita n. 10, idem, idem,
Marca CS. &T: 1 dita n. 252-B, reprega- nicipal e ao que é obrigado ao thesourg da
da, idem.
Idem.
Marca CM- ou Castano Martido: 1 dita n. União.
Marca MN&C: 1 dita n. 3503, idem, idem.
Einquanto durar o estado de s1t:i0 ou no
39,
avariada, idem. Idem.
Idem.
houver disposição em contrario do governo
Marca
AB-C:
1
dita
n.
62,
repregada,
Marca MLI : 1 dita n. 103, idem, idem.
da União, além da licença "aegulamentaro
idem. Idem.
Idem.
aquellas embarcações devera) tirar , para
Marca Bi: 1 dita n. 25.354, idem. Idem.
Marca SMJ : I engradado n. 64, idem, idem.
serviço, licença especial, que será , como tem
Marca BC-II: 1 dita n. 656, repregada e sido, gratuita.
Idem.
Marca SF&C: 2 caixas na. 78 e 64, idem, avariada, idem.
Aos contraventoreai serão applicadas as
Marca DC&.C: 3 ditas na. 5.182, 5.183 e multas estatuidas 'aos citados artigos.
Riem. ldem.
• Marca 101 : 12 ditas, sem numero, idem, 5,186, idem. Idem.
Sec retaria da Capitania do Porto, Rio de
Marca FJMC: 1 dita n. 1.981, idem. Janeiro,
idem. Idem.
2 de abril de 1894.- Genesi° MaMarca TC: 2 caixas, idem, idem, idem. Idem.
chado.
(.
Marca
PC&C:
1
dita
mm.
438,
idem.
Idem.
Marca WRC : 1 dita n..20, idem, idem.
4.037,
n.
Marca AJ- 21- WW: 1 dita
, Idem.
Marca X: 3 ditas sem numere, liem, idem. idem. Idem.
Intendenela da Guerra
Marca WA-R: 3 ditas na. 397, 102 e 447,
Idem.
HABILITAÇÕES
Marca ANO: 1 dita n. 87, idem, idem. idem. Idem.
Tendo-se
de
annunciar
brevemente o receMarca
C:
5
saccos
rotos
e
sem
numero,
Idem.
bimento de propostas para o fornecimento de
A mesma marca : 3 ditas, sem numero, idem. 'dein.
Armazena n. 14-Marca RI: 2 barricas na. diversos artigos, durante o 2" semestre de
idem, idem. Idem. •
1894, de ordem do intendente, convido as
Marca BC : I dita n. 82, idem, idem. Idem. 8.344 e4.346, repregadas. idem. Idem.
pessoas que queiram fazel.as a habilitar-se(
Marca BFC: 1 dita, sem numero, idera,
Vapor allemão Graf Disnzarch.
Armazem n, 3-Marca AC-C: 1 caixa n. previamente na secretaria desta repartição. idem. Idem.
Para agalanes que já se acham habilitados,
n. 4.665, repregada e avariada. Manifesto
Varor inglez Strabo.
Arma.zem n. 14.- Marca ABC: 3 caixas em traducção.
bastará exhibir.em requerianento dirigido ao
na. 86, 50, 54, repregadas e avariadas. ManiMarca AC-R: 10 caixas, sem numeres, conselho de compras o bilhete de imposto
pago no Thesouro Federal, relativo ao ultimo
Riem. Idem.
festo em tradue,çao.
Marca CI : 4 ditas na. 2374, 2375, 2376,
Marca AC- Adino: 22 ditas sem numeres, semestre.
Rio do Janeiro, 4 de abril de 1894.-0 seidem. Idem.
2377, idem, idem. Idem.
Marca DIA: - 3 ditas ditas sem nuMarca ACL: 10 ditas, sem numeres, idem. cretario, A. B. da Costa Aguiar.
mero, idem, idem. Idem.
Idem.
Marca GPC-SB: 1 dita n: 2312, idem, idem.
Marca CICP: 3 ditas os. 4, 3 e 55, idem.
Intendencia da Guerra
Ident.
idem.
Marca NN: 1 sacco sem numero, com falta
Marca CCAC: 1 dita n. 4.653, idem. Idem.
O conselho de compras desta repartição
Marca CÃO: 14 ditas sem numeros, idem. recebo propostas no dia 13 do corrente mez até
Riem, idem.
Marca 30 1 caixa 'n. 395, Riem. idem. Idem. idem.
ao meio-dia, para a compra dos artigos abaixo
Marca QD: 1 dita n. 1, idem, idem, Idem.
Marca. D: 2 ditas, sem numeres. idem. especificados
Maaca RN&C : 4 ditas ns. 7, 8, 9, 10, idem, Idem.
Pura alumnos da Escola Militar
Marca Fal&C: 20 ditas, sem numeros,
Riem. Idem.
60 dobnans de palmo fino completos.
Marca SC&C: 1 dita n. 228, idem, idem. idem. Idem.
30 calças de dito idem.
Marca IISC: 4 fardos, sem numeres, idem.
Idem.
600 blusas de fianella azul
Marca STEELE: 2 ditas sem numero, idem, Idem.
600 calças de dita idem.
Marca JLF&C : 1 caixa n- 628, idem'
Riem. Idem.
1.800 blusas de brim esauro trançado fino.
Vapor inglez alaralaidaa.
Hem .
1.200 calças da, dito.idem idem idem.
Armazem n. 1.-Marca CF- RJ: 2 caixas
Maraa JA&C: 5 ditas, sem numeres,
1.200 ditas de dito da linho branco tnnaado
na. 4123, 4148, repraga das. Manifesto em tra- Idem.
fino.
Marca MML: 1 dita n, 95, i dem. Idem.
ducção.
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ou que tendo este grão por academia estrangeira se houverem habilitado perante os estabelecimentos referidos, e os estrangeiros
que possuindo o mesmo grão, das condições
dos precedentes, 'faltarem correctamente a
linguaportugueza, sendo, porém, dispensados
os exames de habilitaçã,o si tiverem sido
professores de faculdades ou escolas estrangeiras, reconhecidas pelos respectivos governos ou si mediante o parecer cia Congrogação o governo julgal-os habilitados..
Para praças de cavallaria
Para provarem as condições acima exigidas,
os candidatos deverão apresentar nesta seArreios campeiros.
Estes artigos serão fornecidos no menor cretaria, no. acto da inscripção, seus diplomas,
prazo possivel e as meias de prompto. Os titules ou publica-fórma destes', justificando
proponentes, sob pena de não serem tomadas a impossibilidade da aprosentaçã,o dos oriem consideração as suas propostas, deverão ginaes" e folha cerrida, podendo na mesma
juntar quaesquer outros documentos
apresentar amostras dos artigos que preten . °ocasião
' de
derem fornecer, bem como as que não forem que julguem convenientes como -prova
feitas de accordo com o art. 64 do regula-, habilitaçao ou de Serviços prestados a sciencia
mento, escriptas com tinta preta, sem rasu- e ao
ras, com referencias a um so artigo, e, final- Secretaria da Faculdade de Medicina e de
mente,declaração de sujeitarem-se á multa da Pharmacia; 28Meriandro
de dezembro
de 1893. — O
dos Reis Meirelles. .)
5 0/„ no caso do recusaeem-se a assignar ore- secretario, Dr.
600 kepis de panno fino.
1.200 capas de brim branco para kepis.
1.200 pares do -botinas do bezerro, a ponto
ou a parafusos iguaes ao typo.
1.200 ditos de cothurnos de dito idem idem
idem.
1.922 metros de patino azul regular para
fardamento de tropa.
1.620 pares de meias de algodão, do ns. 7"
a 8 1/2, para aprendizes artifices.. -

spectivo contracCo.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1894.-0 se(•
cretario, A. B. da Costa Aguiar.

Itepa.rtiçii° Geral dos
grelegraphos
•
Acham-se inauguradas as estações telegraphicas da cidade de Propriá e de Villa,
Nova, no estado de Sergipe.
As taxas dos telegrammas dirigidos á essas
estações, á partir desta capital, ,são de 350 o
420 por palavra, respectivo-mente.
Capital Federal, 7 de abril de 1894. —
Alvaro d o Mello Coutinho .de VOltena, vice(.
director.

Itcpartição Geral dos
Telegraphos
Acham-se inauguradas as estações telegraphicas da cidade de Pesqueira e da villa
Alagôa, do Baixo, no estado de Pernambuco, sendo 420 reis por palavra, as taxas
dos telegrammas para as referidas 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. — Alvaro de Mello Coutinlio de Vintena, vice(.
director.

Contadoria Geral dos 'Teleg.raphos
PAGAMENTO A 'FORNECEDORES

aelooefflasen

Directoria de /Razoada
Municipal

Faculdade, de Medicina c de
/Pharmacia da Dahia
De ordem do Dr. director e autorisaçã,o do
Exm. Sr. ministro da justiça e ,negocios
interiores, contida no aviso de 18 do corrente,
faz-se publico que fica aberta nesta secretaria, durante o prazo de quatro mezes,
a contar da presente data a 28 de abril vindouro, a inscripção para o concurso ao provimento da cadeira de Pa,thologia, Geral, só
sendo admittidos á referida inscripção 03
brazileiros que estiverem no goso dos direitos
civis e politicos e possuirem o grão de doutor
em medicina pelas faculdades da Republica,

de largura !, ficando as banquetas lateraes com•
l m ,25 de largur a e as sargetas com a largura
maxima de 0%30.
Segunda rua—Do cruzamento com a antecedente até á mesma estrada de Santa Cruz,
tendo o cumprimento de 300° 1,0 o largura do
12m ,O, ficando as banquetas lateraes e as sargetas respectivamente com a largura de.lm,20
e 0°1,30.
•As propostas que devem ser feitas separadamente para cada uma-das ruas a macadamisar, serão ,entregues em carta fechada com
indicação do preço de unidades escripto por
extenso e em algarismos o da residencia do
proponente.
Para garantia da assignatara do contracto
farão previamente os proponentes na Directoria de Fazenda Municipal os depositos de
5 m/. sobre as quantias de 27:819$ e 18:282$
em que estão respectivamente orçados os melhoramentos das ruas - acima mencionadas,
juntando á proposta o respectivo recibo.
Directoria de Obras e Viação, 2? secção, 10
110 offide abril de 1894.— Gastcló
).
dal.
--Agenciava.

da 1Prefeitu.ra

DISTRICTO DA GASTE&

• Paga-se hoje a seguinte folha
De ordem do cidadão agente, E. J. Pires
Guardas das freguezias suburbanas.
Ferrão, chamo a attenção de todos os moradores deste districto, para o que preceitua
Segunda Secção de Fazenda Municipal, 11 o Codigo de Posturas, relativamente á limde abril de 1891. — O 1° escripturario, J. peza e capinação dastastadas de seus predios,
Godoy.
. .
pelo que a to los intimo para tal fazerem no
prazo de 15 dias, a cantar da publicação
deste, sob pena de fazer executivas as penas
1Prefeitura do District°
previstas pelo mesmo codigu e compellindo o
Federal
infractor a executar a limpeza exigida .por
lei,. independente da multa-em que incorrer.
ArEurçXo
intimo a todos os proprietarios
De ordem do Dr. director do fazenda da ouOutrosim
arrendatarios
terrenos' que não estiPrefeitura do District° Federal, previne-se verem devidamentedecercados,
¡Ara o fazerem
aos interessados que o prazo para aferição e no mesmo espaço de tempo, paca
não incorrerevista do pesos, medidas e balanças das casas rem nas mesmas penas.
commerciaes da . freguezia de Santa Rita
Agencia da Prefeitura do districto da ao-começou a 1 e termina no dia 30 do corrente voa, 9 de abril de 1894.— Antonio B. Santos
mez, incorrendo na multa da respectiva pos- Cruz, escrivão da agencia.
(•
tura aquelles que deixarem de se apresentar
no prazo indicado para satisfacção daquella
exigencia da lei,
Agencia da /Prefeitura
Sub-directoria de rendas, 5° secção, 4 do
2° DISTRICT° DO ENGENHO NOVO
abril de 1894.—Pelo sub-director, o chefe,
(•
De ordem do cidadão agente Antonio do
Antonio Lopes Trovão.
Oliveira Porto Junior, ficam intimados cs moradores e proprietarios de predlos e terrenos
deste districto para no prazo de 15 dias cumDIRECTORIA. DO PATRIMONIO
prirem° que determinam os § 1 0 tit. Z° soe 2',
'2' :secção
•
que dizem :
e § 20, tit. 3° soc.
De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
O 1. 0 Os moradores desta cidade e seu terDistricto Federal, convido ao Dr. Rodrigo mo serão obrigados a ter limpas as testadas
Antonio Barbosa de Oliveira ou a seu repre- de suas casas, chacaras e fazendas até ao
sentante legal, a Comparecer nesta directoria, meio da rua. Os infractores serão multados
no prazo de 15 'dias, a contar desta data, em 10$000. '
'afim de provar com documentos, o direito
O 2.° Aquelle que tiver algum terreno
que lhe assiste ao dominio util do terreno á proprio ou aforado, deverá tapal-o no prazo
rua do Humaytá ns. 27 e 29, requerido por que lhe marcar o fiscal, de maneira que no
José do Couto Dias por aforamento, em 12 de mesmo terreno não se possa fazer despejos. O
novembro de 1893. Scientificando de que, infractor será multado em 20$003.
Agencia da prefeitura do 2° districto do Enfindo o referido prazo, á nenhuma reclamação
genho Novo, 7 de abril de 1894.— O escrivão
se °Atenderá.
(.
Directoria do Pa,trimonio, 27 de março de Antonio C. Cordeiro.
1894.-0 director, Ltd.: Antonio Navarro de

Avisa-se aos interessados que, as contas de
fornecimentos feitos á esta repartição, por
interrnedio do respectivo almoxarifado, serão
pagas do dia 6 de cada nem em deante, das 10
horas da manhã ás 2 da tarde, tres dias depois de sua: apresentação ao almoxarifado; devendo os mesmos interessados dirigir-se á
esta contadoria para, munidos das competentes guias, receberem da thesouraria as
Andrade.
importancias de que forem credores.
Contadoria Geral dos Telegragos, 9 de abril
de 1894 . —Ser vindo de contador 'geral , Alfonso
/Prefeitura
Henrigues Corrêa 'de

Abril (1894) 14130Z;

do /District°

O cidadão José Vicente do-Amaral Leite,
juiz de direito 1 0 substituto em exercido nesta
cidade e cama= de Ava,ré, etc.
DIRECTORIA. DE OBRAS E VIAÇÃO
Faço saber que por parte de Antonio Lopes
Coelho e sua mulher, capitão José Leal de
2' meça()
Carvalho e sua mulher, me foi feita a petição
De ordem do Dr. director geral faço publico para ter -legar a citação com o prazo de 90
para conhecimento dos interessados, que no dias, a qual é' do teor seguiute: Rim. Sr.
dia 17 do corrente ao meio-dia, nesta secção, juiz de direito eia exercido,— Dizem por seus
á rua do General Camara n. 312, se receberão procuradores abaixo assignados Antonio Lepropostas, que serão lidas em presença dos pes Coelho o sua mulher, capitão José Leal de
proponentes para, a construcção do macada- Carvalho e sua mulher, que são senhores o
de partes diversas na fazenda de misamento das : ruas seguintes, no districto possuidores
—deste municipio, havidas
de Campo Grande :Da, estação da Estrada de pornominada—Veados
herança de D. Barbara Fé do Nascimento
—
Primeira
rua
Ferro Central á estrada geral do Santa Cruz, e compra feita a outras herdeiras, razão esta
tendo 439 metros de eompr/mento por 12 m ,50 determinativa da communlrão. Não lhes conFederal

-

CIEU tra

carta-feira

.10.9.-sen,wwarxerxwer=..-werro,,,,Now.0-7,

DIARIO ovracat,

aram, poaem, que a Sua propriedade perMa- ' sailido e cario da otitroS estados ; eet,iPARTE COMERCIAL
liaça i:Ya' mais temp p pra Jivio havendo verem ausentes em legar ignorado ou inrecursos na lei para ta, prctenção. Estando certo, --ou forem desconhecidos e nora, os que
ra
a dita fazenda demarcada judicialmente con- st acharem em paiz estrangeiro, sendo aquella
forme se vã dos autos respectivas, voem os com o prazo de',_ a dias e este com o do
canso oraacraa no caaano
supalicantes reqaerer unicamente sua divisão 93 dias, tudo da accordo com o regelamento
paaa que passam tirar seus quinhões cada um ; que baixou com o decreto de 5 de setembro
93 d/v
mi tista
,
Puras
de per si. A fazenda em °Minium alijas divisas • do 189a. E. R. M.— Instruem esta petição Sobre Lanam
9
3/32
8 15/16
vão adiante 'trinadas é de terras de cultura, i nove documentos inclui ria a lista dos condo» Paris
1.049 .
1.071) .
que em grande porção estão- occupadas psr ininos. Avara,-.13 de julho de 1893.— A ngelo
1.323
3) Hamburgo 1 as,45
earezaee de divo vos condominos. As bemfeito- GOMOS l'inheiro Atochado.— Gabriel de Ohi-» Ital ia
967
—
rias nella existentes pertencem a diversos i refra Rocha, Estavam $400 de sello em esPortugal
condominos e não estão em caramunha°, isto 'Amalhas devidamanteinutilisados. No qual •x.
as Nova Volita
—
5.505
a, as ao condornino B. estam separadas das dei o despacho seguinte .: Distribuida• e audo consoai° A. As divizas da referida fazenda toada,. Como requer. Avaré, 13 de julho de
CURSO 07FICIAT., 1Y.S FI3NOOS PlY2tiCOS N
sao as seguintes : principiam na Barra Gran- 1893.—A. L.-;ite. Ao primeiro officio. Avaré,
ranareurasaaas
de, nos vea•los, soliera por esta acima ata a la de julho de 1893-. Pela distribuidor Alalaatiee
barra da Agua 4103 Negros e por esta acima fredo Carvalito,..ksê Vicente . do Amaral Leite.
até fron ear a cabeceira da agua da José EM virtude, do que, cito; chamo e nogueira o Apdices gCOiOI de 1: 00aa, 5 aa,
: 014000
Rodrigo e desce por essa até a Barra do comparecimento dos condoniinos : Feliciano Ditas idem miadas, 5 úa,
ao par
Corrente; nesta ponto volta a direita a linha Jose de Souza, José Vieira, das Silva, Angelo. Ditas conv; •de 1:000, 4
1:12~0
divisor-ia e sobe pelo espigão dividindo a es- •Maxirniano •do Sorna,_ Francisco Antonio da
Bancos
que da com Salvador hyres e José Feliciano, Silva, Silverio Fagundes de Almeida, Salva11$000
Banco
Iniciador
serra
a
e com D. Maria Umbalinar subindo
dor Antonio Rodrigues, José Rodrigues de
126SCOO
Pelo tombo compreaenclando a vertente que Mello, Francisco Virissimo Machado, O. Maria Dito da,..ltepublica, l n serie
foi oecupada por Antonio Ramos, dividindo a- Le.opoldina de Souza, D. Anna, Cruz, aula° -Dito idem, 2" iene
esqueada com Manoel da Costa Lima ; volta Moring,uinha., • José Villas Boas Simões, Luiz Dita Lavoura e Com:floreio,
l a serie
1!0a000
a direita e segue pelo espigão da divisa divi- Fortunato , Eduardo • Lopes de Oliveira,
46$000
dali° com Francisco Lopes e outros até en- Lueio Peeeira da Andrade, Indalecio José Dito idem, 21 serie.
202a000
cantra.r o espigão-mestre pelo alto • da ser- de Andrade, Theobaldoe Pinta de Camar- Dito Commercia/
210a000
ra, que contraverte para os rios Paranapa- go Mello, José Ignacio de Oliveira ou José Dito Rural Hypathecario, l a série
nema e Rio Novo; e seguindo por este es- Maria de Oliveira, Francisco de Oliveira MatCompanhias
pigão em rumo ao nascente Mais ou menos tas, Rodrigo Pereira de Mello, José Silvestre Corrija Melhoramentas, no Brasil
27$030
a passar por tres morainhos que estão na Domingues Candido, Francisco Silvestre Do200000
Dita Brasil Industrial
Falha divisaria. Seguindo a direita pelo mingues, José Silvestre Domingues, José Pe- •Dita
35a000
da Geral de Seguras
espigão que contraverte para agua gran- reira de Mello, Manoel . Pinto de.. tal, Fers Dita Seguros
41a000
Previdente
de, e das bicas a mineiros, desce por este nando de Camargo Mello,' Francisco piada-. Dita S. Lazcro,
55 ala
.•
até dar na cabeceira da agua que, acima da de de Oliveira, Joaquim de Carvalho Bas- Dita afincaria algricola
•56;5000
Barra Grande faz barra nos Veados ; e se- tes, Virgilino Thomaz de Mann° tatellada Dita Rara! do Brasil
32a000
o
pela
dita
agua
até
aos
Veados
e
por
de Manoel Joaquim dos Santos, Manoel de
guin d
Saneamanto do R io de daesto abaixo ate a Barra Grande, onde come- Carvalho Bastos. tutella•lo 'do requerente Ca- Dita
'loiro, 35
35$000
çou o traçado das divisas. E para que se roa- pitão José Leal de Carvalho, João. Pinto n-,10.
Dibentures
lise a divisão referida torna-se neceasario que Araujo Novaes Ballo, residentes peste termo;
V. S. ordena a citaaão de todos OS corplomi- Domingos ao Paiva e Oliveira, como represaria Daaa da Sorocaba,naaltuana....
20!COO
nos e mais interessadas de qualquer modo tante da firma extineta do Paiva Azdaedp' ia
Vendas
por
a!vard
que o sejam, para na audiencia a que se se- Comp., residentes na capital do estado; Alia
guir a accueacção da ultima citação, neste tomo Ferreira de Carvalho Tarjo, residente aS6 aca5es do - Banco Industrial
'asa virem Be louvar em agrimensor e ar- em Santa Maria Magdalena, estado do Rio do
250a000
Mercantil
14000
i tradares, que procedam a divisão, abonan-• Janeiro e Josa Leal Gomes e as mulheres dos 270 ditas do Agricola do Brasil
oase reciprocsunente das despezae, verem condaminos que forem casados residentes em 100 ditas da Comp. Seguros Bopropor-se lhes a competente acção e assiga ;a. lagar incerto e ignorado e todos os interes10a000
nança:
o prazo da lei para co Aestação da mesma, sados na dita divisão. Pela praso de 30 dias 100,709 ditas da Melhoramentoe
tudo sob pena de revelia e canda des le logo aos que residirem aia outras comarcas deste
rio Brazil
•27a000
citados para todos os actos e termos judiai:les e outros estados e no District() Federal. Pelo 100 ditas da Seguros Vigila,ncia
8000
da causa até final sentença e sua execução. de 99 dias aos que residirem em legar sa- 150,145 ditas idem alem..
8a'00
135000
Os supplicantes juntam, cana fazendo parte' bido e certo de outros estados; estiverem j 200 ditas da Jardim 13otanico
desta, uma lista em que estão declarados os ausentes em lagar ignorado ou incerto, ou 420 debentar Ps da Sorocabana
59a500
nomes dos demais condominos, sua residen- forem desconhecidos; e pára os que se acha- 4900 ditos da Geral, -C 20
1;050
cias e tutores, dos menores e que servirá de ram em paizes estrangeiros, .a virem na. pri- 300 ditos da Leopoldina, 100,4
21$00a
base para as citações. Podendo acontecer que meira audiencia que se seguir a accueação da 1 Soberanos
atia400
não obstante os esforços doa supplicantes
•
ultima citação neste juizo, virem-se louvar if
Rio
de
Janeiro,
10
de
abril
do
1801-a.
colherem in1brmaç5es, em virtu 'e de succe§- em agrimensor e arbitradores que procadam a i
siVas vend as e mesmo anterior ratalim- divisa() abonando-se reciprocamente das des- Claudia aa. Sf(r,a,
Mento das propriedades, existam além dos pesas, verem propor-se-lhes a competente
mencionados na l ista junta, °atroa in- aceito e assignar o prazo da lei para contesteressados, condominos ou que taes se tação da mesma, tudo- sob perla de revelia,
dz".;s 9 1,-; a?), il
julguem omittidos mala por' serem deaconhe- ficando desde logo citados popa todos as actos Mccori :s e-grada m
Pior,
1891 .dc
cicias dos supplicantes, RR., estes que, por e termos judiciaes da miga atá final sentença
vaiai? z
e litaes o com. o prazo de 90 dias e para a e sua execução. Tudo naafórma do requeri,•
audiencia que se seguir á da .accusação da mente supra. As audiencias deste juizo trem
141.918 -1.591.578 kiloge.
'-iCaaff;
citação, ordene V. S. a citação das mesmos lagar todas as seguridaa 'feiras,- 'ao meia
659.420 s•
para o fim acima declarado e .. sob a mesma no Paço da Camara Municipal. E para rine Carrilo vegetal. 11.810
8400')
4 480
Piano
pena de revelia o que deaem comparecer por chegue ao canhacimento de todo e se passou a Queijos
4 840
34.240
si ou por procurador competentemente habi- presente e mais quatro de igual teor, que43.960
iita-lo: Por esse mesmo edital serão citados os serão enxadas nas lagares publicas do cos- Tc.:Icinho
15 880
.120.891
que porventura. lista junta constem residir tume, publicado no biario Gfficial .cio 'capital Diversas .
em outros estados, era paizes estranheiras ou
do-estado. Dado .e passada nesta cidade do
ausentes, em legar incerto ou ignorado. Nestes Avaré aos 16 de agosto' do 1893. E eu, Matermos os aupplicantes, avaliando alarasente noel Vieira da Cunha, asaaivaa irtaarino o
ANNUNCIOS
causa era 30:00. P. P. que, distalbuida esta, escreva—lesa Vicente do Amaral Leite. Es,
mande V. S. a; : , .:1 •7.ar a mesma aos autos da tavara mil e quatro centos réis de soltos
demarcação da ,-I-3 , ,o1 fazenda, já, mencio- estampilhas devidainatite idutaisadas. Estiva ; Corateera vallalta. ffaarluatrial 53-) ntn.
Rit a
nados e aos gusas estão j ates muitos titulas mais á margem um mil -riais do sello, de asaide propriedades dos sapaii.:,.utes e outros gnatura da juiz, devidamente inutilisada.
A' disposição aos Srsa accionistas desta
doeumentsalos Estava mais o anato da ires mil réis. Está
condoMinos que se
companhia, acham-se na rua da Alfandega
offeracidos Com esta além •'•'e qua a acom- conforme.— O escrivão, Manoci Vieira da a,
39 ,:); documentos relatavas ás contas do
panham ofiarecidos pulas supplicantes que Cunha. Era o • que se continha em -dita cópia
protestam outros offarecer em tempo habil, e que para aqui, em virtude de petição do anno de 1893, de . acamai com o preceito ao
mais que V. S. mande insana o mandado Dr. Galeno alartins de Almei da o despacho do decreto n. 434, art. 147.
RIO, Ode abril de 1894.—Anioaia da Si'n
para citaçõ es dos condominco3 residente neste juiz, extrahi canforme, o magana], me re- Ferreira,
reet or-pres alou te..
termo, lavrairla•a edital para 03 que residem porto aos autos o dou fé: 'Maré, 10 de marem outras comarcas deste estada o outro ço de 1801.— O aicalarão, Almtoel Vizzi) • c da
edital para os que reaidirem em legar Cunha.
Imprensa Naoional — Rio de Janeiro — 1894
C.; 2.

Tres-e,e 1 dm' no7

