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De 708$829, do gaz consumido no quartel
(10 4° batalhão da guarda nacional desta caspaita
d ol durante o 40 trimestre da anno pas,
Do 16$300, de passagens concedidas pela
Estrada de Ferro Central de Pernambuco,
á requisição do juizo seccional do mesmo eStado ;
• Sajam indemnisadOs
O almoxarife do Lazareto da Ilha Grane,
Alfredo Mattos dos Santos, da quantia do
158$500, despendida com o pagamento f.T.e
fornecimentos extraordinarios feitos ao mesmo lazareto em fevereiro ultimo;
O engenheiro Henrique J 2é Alvares da
Fonseca da de 1:013$750, de, jandida com o
dos salarios aos operarios que em março findo
trabalharam nas obras do Hospicio Nacional
de Alienados ;
O agente do Instituto dos Surdos-Mudos,
Manoel Pacifico de Mattos, da de 1:094300, e
o porteiro da Côrte de Appellação da de
24400, provenientes das despezas de prompto
pagamento effectuadas no referi do raez de
março.
.
Se entregue ao escrivão seceional do estado
do Rio de Janeiro, José Anastacio Lopes Sobrinho, a quantia de 1:400.$ para o seu transporte da cid ade de Nitheroy á do Petropolis,
capital provisoria do mesmo estado.
Remettoram-se ao referido ministerto o
officio n. 5 de 26 do mez passado e mais papeis
em que o delegado •fiscal do Thesouro no .estado Minas Gemes pede autorisação ,para
,pagar ao esarivão o outros empregadssea do
• Dirdotor ia Geral da'Contabiildade
juizo seccional a quantia de 199$120, a que
foi condemnada a Fazenda Nacional em proExpediente de 10 de abril -de, . 1894
cessos crimes que intentou contra o ex-agente
Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a ex- do corrrio da cidade do Serro e o agente masnicipal da capital do estado, visto competsrpedição de ordem para que sejam•Postas
disposição:do chefe de policia desta capital as lho o aludido pagamento.
• '.
quantias lá recolhidas ao Tliesouro Federal e
— Dedarou-se:
as que odorem sendo pela sociedade anonyma
inspector da Alfandega de Pernambuco,
Loteria Nacional para o custeio (lw asyloa D. emAoresposta
ao officio n. 192 de 19 do mez
•
Josina Peixoto e D. Bernardina Azeredo, em próximo passado,
que, para ser a mesma al.virtude da clausula 91 do respectivo con- fanclega, habilitad a,
com a quantia precisa
tracto.
para o pa t,o'amento a magistrados mu disponibilidade, torna-se necessaria a remessa de
Dia H
umas relação nominal dos ditos magistradas,
Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a ex- afim de ser transmittida ao Tribunal de
pedição 'de ordem para que
• Contas ;
. •Sejain pagas:
•Ao director geral da Assislancia Medico•
de vencimentos relativos ao mez legal de Alienados, que pelo -seu oficio n. 48
.
do 28 • de março lindo, fiesni este minieterlo
de .março findo:
inteirado de haver o director da acerataria da
•Do pessoal subalterno fixo do hospital de mesma' assi'stencia, Horaei° do Gusmão CoeS. Sebastião, na importancia de 910$161 ; •
lho, recolhido ao Thesouro Federal a qu.;attia
Do pessoal extraordinario do mesmo hospi- ( 1.0 15:918$, pertetrente ao pai rimonió do Hastal, na de 7:863$558
picio Nacional e proveniente de juros d e aPdDo interprete da fortaleza de Santa Cruz e • Ices relativos ao 2' semestre do anno passado
do seu auxiliar, incumbidos do serviço extra- e de uma acção do Dance Llo Brazil, vencidos
orlinario relativo ás medidas preventivas da no 20 someStre de 1892 o no 1^ de 1893.
invasão_ do eholora,morbus. na de 400$000.
Dia 12
As contas correspondentes ao referido mez
Da-2:070$,de fornecimentos feitos ao pala:cio
Solicitou-se do Ministerio da Fazenda a exda prtesidericia da Republica e de concertos e pedição de ordem para que
limpeza de moveis pertencentes ao mesmo
Sejam pegas:
palacio ;
A' vista das respectivas folhas; a gratifiDo 971$500, -de fornecimentos feitos ao Incação que compete ao Dr. Marcha Telaphiano
atituto das Surdos Mudos ;
De 1:250$, do aluguel dos predicas °empa- Nery, lente substituto da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a conter de 1 de iados pela Repartição da Policia;
De 100$, de uma cópia do manuscripto de neiro a 2 de abril corrente, por ter regido
Gabriel Soares « Descrpção da America Por- interinarnenta, no impedimento do l'OS Decti
tug,neza » adquirida pela Bibliotheca Na- lente cathedratico, a ca •'eira de clini e" a psychiatrica. e de molestias nervosas ;.
s
cional;
.

Que não deveis fixar prazo aos officia.es
para assumirem' o exercicio do posto, por- •
quanto esse é, para esse estado, o do dons
DECRETO N. 1.693—DE 13 DE ABRIL DE 1894 mezes, como preceitúa a lei, e póde ser pelo
governo prorogado por mais trinta dias;
Modiaca o prorop,a o eRtldo de sitio declarado pelo
Que os officiaes que não se apresentam no
decreta ra. 1.63, de 2 de marco ultimo
prazo legal para prestarem o respectivo comO Vice-Presidente da Republica dos Estados promisso são :privados • dos postos, e não declarados sem effeito as respectivas nomeações,
Unidos do Brazil:
por não .acceitação, o que só acontece quando
Considerando que, não obstante haver ter- manifestam expressamente não acceital-as.
minado no porto desta capital, pela rendição
Sande e fraternidade.—Cassiano do Nascidos insurrectos, a revolta que rompera a 6 fn CM' O .
de setembro findo, ainda prosegue em alguns
estados do sul. da Republica, e repercute
Expediente de 13 de abril de 1894
nesta -District° Federal e nas capitaes de Pernanabueo e do Pio de Janeiro, a agitação reTranamittiram-se:
volucionaria subardinada, ao Mesmo plano de - Ao Ministerio da Guerra, afim de serem di' subversão das instituições e dos poderes coa- spensados
do serviço multar, a relação dos
- -siituido, produaindo grave commoção in- empregados
da repartição da policia, visto
terna:
achar-se desfalcado o respectivo pessoal;
Resolve, nos termos do art. 80 'da ConstiAo governador do estado da Bahia, para os
tuição, restringir ás comarcas do Recife e fins
indicados no art. 8' do regulamento
Nitheroy, :District° Federal e estados de a. 9886,
7 de março de 1888,a certidão de
S. Paulo,. Paraná, Sallbl. Catharina e Rio obito de de
Antonio Vieira de Castro, falecido
Grande do Sul o estado de sitio, com sus- na enfermaria
da prisão do Ilavre.
.
': pensão de garantias constitucionaes, decla—Pela Directoria Geral, recommend.ou-se ao
rado pelo decreto n. 1.633 de 2 de março
ultOno, hem como prorogal-o até ao dia 30 de presidente "da Côrte de Appellação que informe SI já foi julgad o o recurso crime em que
jimbo proxitno vindouro.
appella,ntes Ernesto Modesto da Fonseca,
Capital Federal, .13 do abril de 1894, 6^ da são
Anieeto Baptista Pereira e José Maria"Pe'
•
Repu i1iti..
raira, candetnnados pelo jury desta capital
pena de 21 anuas do prisão celular, em outubro do anno passado.
• Cassiano do Nascimento

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

•

FLORIANO PEIXOTO •

Ministerio dá Marinha

Por decreto de 15 de março, foi transferido
para á reserva o 1° tenente Francisco de
Paula do Oliveira. Sampaio, visto ter sido
julgado incapaz do serviça activo e haver
requerido reter:ma.
Por outras de 26 do mesmo mez ;
Foram concedidas a Alamiro Mendes as
, honras. de 1" tenente da armada, em attanOs aos relevantes serviços prestados á Republica;
Foi reformado c lin as vantagens a que
tiver direito õ ub engenheiro naval de
2, classe 2 0 tenente Carlos Alberto Tinoeo
Silvia visto ter sido julgado incapaz do serviço da armada.
WINYINIPSW.17ORPIRNOTO,

SECRETARIAS DE ESTADO
Ministerio da Justiça e Negocios
Interiores
Dirz:ct:.:rjacia Jus,.;;a

Miniaterio da Juatiça e Negocios Interiores
—Directoria Geral da Justiça—Capital Federal, 13 de abril de 1894.
Se. coronel commandante superior da guarda nacional da comarca de Santo Antonio de
Paslua, no estalo do Rio de Janeiro—Em solução ás consultas constantes do vosso oficio
do 26 da mez findo, declaro:
Que a qualificação da guarda nacional deve
sae feita annualmante e na 3 a dominga, do
mez de meio, como determinam os auts. 1" e
9 , , 2 , parte, do decreto n. 1130, do 12 de
março do 1853;
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A gratificação de /73080, que o cidadão
Ludovico dos Santos Lins venceu em março
ultimo, pelo trabalho de tirar cópias de manuseriptos antigos pertencentes ao Archivo
Publico Nacional ;
As contas :
De 594700, de fornecimentos feitos para
as obras do Hospicio Nacional de Alienados,
era fevereiro ultimo
De 484300, da despeza realisada com o
material da Junta Commereial, em março
findo;
De 1 :169$520, de fornecimentos ao Instituto
Nacional de Musica, feitos em fevereiro e
março ultimos ;
Sejam indemnisados ;
O director do Instituto Benjamin Constant,
Dr. Joaquim Mariano de Macedo Soares, da
quantia de 231$590, em que importaram as
despenas de prompto pagamento effectuadas
em março findo ;
O escrivão do Internato do Gymnasio Nacional, Salathiel Firrnino Gonçalves, da do
787$140, que dispendeu com o pagamento de
vencimentos do pessoal de notneação do director, correspondentes ao mez de fevereiro
ultimo.
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Requerimentos despachados
'mais seis mezes,do prazo que obtiveram dessa
• Domingos Machado da Silva.—Indeferido. alfandega para apresentarem as guias de
Dr. Raymundo Nuno Rodrigues.--Não tem desembarque no local de seu destino das
mercadorias por eles reexportadas para
logar.
a Republica do Pesei; visto que, na (erma
do paragrapho unico do art. 568 da Consoliclaçao das Leis das Alfandegas, a prorogação
Ministerio da Fazenda
de prazo para a apresentação das guias de
se trata só pôde ser concedida quando
Por portaria de 12 do corrente, foram pro- que
°ocorrerem circumstancias extraordinarlas
rogadas por tres mezes, com vencimentos, na plenamente
justificadas e o pedido houver
fôrma da lei, a licença em cujo goso se acha eido feito antes
o conferente da Alfandega de Santos, estado são anterior. de vencido o prazo da concesde S. Paulo, José Bernardino Dias da Silva,
— Ao inspector da Alfandega do Maranhão,
para tratar de sua saude onde lhe convier,
eommunicando que, por despacho de 24 de
janeiro ultimo, o Sr. reanistro de fazenda
Directoria Geral das Rendas Publicas
approvou o seu procedim e nto exigindo, como
consta do telegramma e officio confirmatorio
Dia 28 de fevereiro de 1894
n. 67 de 15 de dezembro do amo passado,
que se munam de—passe—, e conseguinteEtpediente do Sr. director:
temente paguem o respectivo selo, as emAo director do Laboratorio Nacional de barcações que se °ocupam da navegação
Analyses, eommunicando que o Sr. ministro costeira desse estado ; visto estar esse acto
da fazenda, por despacho de 12 de janeiro ul- de accordo com as decisões na. 4 e
do 10
timo mandou declarar que os termos da com- de janeiro, 27 de outubro de 1888 e113
de 13 do
municação a que alude no seu officio n. 246 novembro proxinao findo, todas relativas a
de 5 daquelle mez, sobre ana.lyses das merca- assumpto identico oceorrido com as emprezas
dorias que para tal fim forem pela alfandega destinadas aquele fim.
enviadas a esse laboratorio, referem-se aos
— Ao delegado fiscal do Thesouro em Minas
casos de analyse para determinar a classifiRequerimento despachado
cação da mercadoria, afim de evitar hesita- Geraes, communicando que o Sr. ministro da
despacho de 10 do corrente, reGabriel de Souza Teixeira. — Indeferido, ções e duvidas na, execução da tarifa e guiar fazenda,a por
consulta constante do seu officio
podendo, entretanto, continuar a concorrer a decisão que se tenha de dar em meteria, con- solveu
n. 15 de 1 do mesmo mez, m a ndando declarar
para o montepio, nos termos do art. 20 do tenciosa.
— Ao delegado fiscal do Thesouro em São que a disposição do art. 30 do decreto n, 1623,
decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890.
Paulo, communicando, por ordem do Sr. mi- de 29 de dezembro de 1893, refere-se aos in-•nnn•n••
nistro da fazenda de 24 de janeiro ultimo, fractores do art. 15, que no prazo de 15 dias,
afim de fazer constar ao administrador da depois de expirado o marca d o no mesieo erDirectoria do Interior
mesa de rendas do .euape, que as faltas a ige, não estiverem devidamente licenclielos,
Expediente de 11 de abril de 1894
que alinde no officio eirigido a essa repar- e que a época-31 de janeiro—fixada nesse
tição em dezembro do armo passado constam artigo não deve ser consi d
fatal neste
Autorisou-se o director do Archivo Publico da syndica,ncia á que alli se procedeu ultima- primeiro ermo de execuçãoerada
do regulamento
Nacional a dar o destino que julgar conve- mente, e cujo relatorio lbi enviado ao inepe- para aqueles a cuja localidade não houver
niente aos papeis que foram remettidos °ter da Alfandega do estado de Santa Cathe- ello chegado a tempo.
áquella repartição, relativos ao alistamento rine, por tratar tambem de assumptos de sua
—Ao inspector da Alfandega tio Espirem
eleitoral a que se procedeu em 1890 nesta ca- jurisdicção ; convindo, pais, que o mesmo ad- Santo,
communican d o que o Sr. ministeo ,'a,
pital e nos estados da Republica, vendendo-os ministrador aguarde opportunidade pira
a peso ou incinerando-os, com excepção, po- justificar-se, como pede naquele officio, e fazenda, par despacho de 10 do corrente, ali? provou os seus actos relativos á designwetio do
rém, dos que contiverem actas de apuração
segundo d iz, a improcedencia das fal- • Sr. eseripturario Adeodato Pinto da Terra
geral,que devera- o ser conservados no meimo provar,
tas que lhe são attribuidas no cumprimento para servir na capital desse estado de fiscai
archivo.
de seus deveres.
cobrança do imposto do fumo (Plante o pri—Ao me.srno,communicando que,por deaisão meiro semestre do exercido vigente com a
Dia 12
cio 15 do corrente, o Sr. ministro da fazenda gratificação mensal de 100$, em substituição
Communicou-se ao tenente-coronel Antonio resolveu que o prazo para as licenças rela- a Milão Nunes Pereira, que exercia o dito
Geraldo do Souza Aguiar, chefe da commissão tivasao consumo de fumo e seus preparados legar
nomeação nos termos do decreto n
incumbida de dirigir, a construcção do laza- deve correr do dia em que na localidade hou- 1.203 por
de 28 de dezembro de 1892, presentemente
reto em Pernambuco, que por aviso de 6 do ver conhecimento das disposições dos regula- revogado,
e ao revesamente semestral desse
corrente participou o Ministerio da Fazenda mento, tornando-se inutil, portanto, a proro- serviço pelos
demais eseripturarios de igual
haver expedido ordem á Alfandega do Recife gação pedida em seu telegramma de 10.
; visto estar o primeiro desses actos
afim de ser permittida a entrega na ilha de
— Ao inspector da Alfandega da Bebia, categoria
de aceordo com o art. 4 0 do regulamento
Fernando de Noronha, livre de direitos, do communieando que o Sr. ministro da fazenda annexo
ao dr ereto n. 1.626 de 29 de dezembro
material encommendaclo na Europa com des- concedeu, por despacho de 25 de janeiro, a ultimo, e não se oppor
o segunda ao espirito
tino aos trabalhos daquolla commissão.
autorisação que pediu para designar uni em- da disposição legal, convindo
que o Thesouro
pregado
de
confiança
que
vá
a
Caravelas
e
— Declarou-se ao Ministerio das Relações
tenha conhecimento das designações que foExteriores que o inspector geral de sande Porto Alegre, nesse estado, examinar as con- rem feitas.
dos portos, segundo informa, telegraphou no dições das respectivas estações fiscaes e o
—Ao inspector da Alfandega de Ssrgipe,
dia 5 deste mez, á tarde, ao director da assis- movimento industrial e mercantil das locali- communican
d o que, por despacho de 14 do
tencia publica do estado do Rio de Janeiro, dades em que ellas se acham estabelecidas.
— Ao inspector da Alfandega do Pará, com- corrente, o Se. ministro da fazenda resolveu
cujo delegado em Macalié faz, a seu pedido, o
serviço sanitario do porto de Imbetiba, afim municando que, por decisão de 22 de janeiro que os tisnes do imposto do fumo Jos 5 do
França e José Pedro de Freitas Mala,
de mandar conceder livre pratica á barca ultimo, o Sr. ministro da fazenda determinou Barros
deviam ser dispensa d os desse serviço na
que fossem despachados livres de direitos que
Robertson Agate.
I
a
circuinseripção por força do art. 4 0 do resbandeira, escudo e sellos destinados ao petivo
- Transmitt!u-se ao inspector geral de uma
reg ulamento, approvado por deuso
do
vice-consulado
inglez
em
Manáos,
sande dos portos cópia do aviso de 28 de vindos do Liverpool pelo vapor inglez
creto mm. 1.626 de 29 de dezembro do anno pasAnmarço findo, em que o Ministerio da Fazenda selm, entrado nesse porto a 28 de outubro sado, sejam aproveitados em outras eircumexpõe os motivos por que não se pôde effe; e, si tiverem sido despachados, pagos scripeões; dispensados dons dos que foram ulctuar a cobrança, cm linbetiba, da quantia de passado
os
direitos
de consumo, devem ser estes re- timamente nomeados.
120$03a impartancia da desinfecção praticada stitui:tos, pois
que nas ordens para isenção
no lugar inglez Katerivie, quando esteve na vae implicitamente
comprellendide a de restienseada do lazareto da Ilha Grande.
Ministerio da Marinha
tuição, quando já esti verem pagos os direitos
sobre os objectes isentes.
Entretanto, determina tambem o Sr. miDirectoria da instruceão
Por portaria de 12 de março ultimo, foram
nistro que se declare que foi correcto o pro- concedidos ao eub-ajudente de machinista
cedimento dessa alfandega não despachando extranemerario Frederico Jorge Ferreira
Expediente de 10 de abril de 1894
sem ordem expressa os objectes recebelos pelo
Communicou-se ao Ministerio da Fazenda referido vice-consulado por ser assumpto troa inezes de licerea, na fórma de !ai, para
terem sido consideradas como justificadas as convenientemente regula.do pelo aviso n. 84 tratar de sua saude onde lhe convier.
faltas que deu o sub-director secretario do de 9 de setembro de 1888.
Por outra de 15 do dito mies, foram concePedagogium, Felisberto Psodrigues Pereira de
— Ao mesmo, communicando que o Sr. didos ao escrevente Pedro Nohmo Gomes
Carvalho, desde o dia 1 de março até 23 do ministro da fazenda, por despacho de 7 do Wanderley sde mezes de licença, ra forma
mesmo mez, visto terem sido motivadas por corrente, indeferiu o requerimento em que da lei, para tratar de sua saside onde lhe
/31 °lesta.
Carvalho dc Comp. pediam prorogação, por convier.
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dos portos, estão obrigados a repatriar taes
tripolantes logo que terminem os seus contractos
—Ao chefe do estado-maior general da
armada, declarando que nesta data concedem-se as seguintes licenças : aos aspirantes:
Carlos Amarre° dos Reis Junior e Raul Americo dos Reis,tres mezes a cadalum para tratar
de interesses de familia fóra desta capital;
José Autran de Alencastro Graça, tres mezes
para igual fim; Augusto Heitor Xavier Pereira da Cunha, dous mezes para igual fim ;
Francisco Rodler de Aquino, um mez para
igual fim ; ao aspirante Oscar Alberto Lins
de Azevedo concedeu-se prorogação por tres
mezes pira tratar de sena interesses no estado
de Pernambuco.
—Ao contador da marinha, autorisando-a
a celebrar contractos com a firma Haupt &
Comp. para o concerto da machiaa do Cruzador Itaipit.—Communico-se ao Quartel General ao commannante em chefe da esquadra
e ao inspector do Arsenal de Marinha das Capital;
—Ao director da praticagem das barras do
Dia 10
Porto do Para, recommendando a mais mi,
Ao Ministerio da Fazenda, reiterando a so- dadosa attenção para o que occorreu com o
licitação de conceder á Alfandega do Pernam- navio inglez Daisy afim de se evitarem reclabuco o credito de 19:663$557 a custa de di- mações.— Communicou-se ao ministro dos
negocios exteriores;
versas verbas do orçamento vigente.
—Ao cornmandante da barra do Rio Gran— A' Contadoria, autorisando o pagamento
a D. Anna Rosa Marques de Souza, viuva do de do Sul, declarando que póde elevar a tacommissario de 5' classe Zacarias Marques de belfa de signaes n. 1 até 20 palmos conformo
Souza, depois de provar que é a unica hera solicitou por telegrammas;
doira, da quantia de E67$324, proveniente da
Dia 14
caução e vencimentos devidos ao mesmo comAo
Ministerio
da
Fazenda
missario.
--a, Ao Ministerio da Justiça e Negados InSolicitando providencias
teriores, transmittindo cópia da parte do
Por telegrammas, para que seja a alfan1° tenente Antonio Barbosa de Magalhães Cas- dega do estado de Pernambuco habilitada
troammediato do cruzador Primeiro de Março, com a quantia de 63:5524935, por conta do
em- referencia ao procedimento da guarnição credito extraordinario do exercicio de 1893,
daquelle navio no serviço da extincção do in- afim da evitar que varias cantas cabiam em
cendo occorrido a 30 do dezembro do anno exercicios findos, devendo essa importanda
passado, em uma das fabricas da Companhia ser (listribuidas pel is seguintes verbas
Progresso Industrial no estado da Bailia.
3:348$855
— Ao Quartel-General, autorisanlo a con- Arsenal (material)
6:624$702
tractar como ajudante de machinista o sub- Força naval pessoa!
613$164 7:237, GG
ajudan te extranu moraras José Maria Leal .— Idem idem (material),
3:506$354
Munições navaes
Communicou-se á Contadoria.
— Ao chefe da Repartição da Carta Mari- Material de construc10:685)5428
ção naval
tima, declarando, a respeito da acquisição que
Expediente de 9 de março de 1804
35:966$000
propõe de cartas hydrographicas, que deve Combustivel
460$000
Ao Ministerio da Fazenda:
aguardar a chegada da Europa do cruzador Fretes
2:348$432
E ventuaes
Solicitando, por telegramma, que seja con- Benjamin Constant.
' —Ao capitão do porto do estado de S. Paulo,
Solicitando providencias no sentido de ser
cedido á Al.f.andega do estado do Pará o cre- transmittindo
os papeis relativos aos operaAlfandega do estado do Rio Grande do Sul
dito de 10:000$, á conta da verba—Munições
de becos—do exercicio de 1893, afim de não rios que alli foram em commissão trabalhar a concedida a imporIancia de 37:000$, á conta
cahirem em exercidos findos as facturas Dali bordo do cruzador Centauro para que preste do credito extraordinario do exercido de
apresentadas.— Communicou-se á Alfandega os esclarecimentos requisitados pelo Arsenal 1893, para °ocorrer a despezas urgentes do
da Capital Federai.
referido exereicio ; devendo a dita impordo estado do Pará e á Contadoria.
tancia ser distribuida pelas seguintes verbas:
Remettendo, afim de serem pagas por conta
Dia 12
das competentes verbas do orçamento em
Corpo de marinheiros nacionae.s... 2:000$
Aos
chefes
das
repartições
militares
da
mavigor, duas folhas na importancia total de rinha, recommendando que mandem os em- Munições de bocca
11 : 000$
11:357$414 a Nery & Comp., pelo forneci- pregados ficar de promptidã'o até segunda Munições na,vaes
24 : 000$
mento de viveres e outros artigos que fize- 'ordem da secretaria de Estado.
Cornmunicou-se
á
Alfandega
do
estado
do
o
encouraçado
ram ao cruzador Tiradentes
— Ao director geral dos telegraphoS, ao- Rio Grande do Sul o á Contadoria';
Bahia, em Montevidéo, em janeiro e fevereiro
Rogando a expedção de ordens para
ultimos.—Communicou-s e a Contadoria, de- ousando e agradecendo o officio em que communicou ter entrado em exercicio.
que a Alfandega do estado da Bahia
volvendo-se os documentos.
—Ao Quartel General, declarando caie, em seja habilitada, por conta do credito ex— Ao Quartel-General :
do exercido de 1893, com
Declarando que nada ha a resolver sobro o aviso de 8 do corrente,communicou o ministro traordinario
quantia de 89:539$214 para atteuder
requerimento em que Manoel Andrelino de' da guerra haver providenciado para ser re- a
despezas de diversas verbas daquelle exOliveira pede ser incluído na brigada de fieis,' cebido no presidio de Macapá, afim de cum- aercicio.
Communicou-se á Alfandega, do
visto que, em virtude de requerimento an- prir a pena a que foi condemnado, o mari- estado da—Bahia
e á Contadoria.
terior,se declarou que só depois de satisfeitas nheiro nacional Affonso Rodrigues de Oliveira.
—A'
Contadoria,
mandando abonar ao conas exigencias do respectivo regulamento po—A' Contadoria, autorisando a responder o tra-mestre. reformado,
Bernardo de Paiva,
deria elle alcançar o que pretende.
oficio do commando do 10 0 batalhão de inpara o logar do mestre das officinas
Mandando addicionar ao tempo de serviço fantaria acerca do pedido do 1 0 tenente nomeado
apparelhos do Arsenal de Marinha de
do fiel de P classe Benedicto Estevão de Aze- Manoel Joaquim Nobrega de Vasconcellos para de
vedo o periodo de 11 annos e 9 mezes em que consignar a D. Francellina Perpetua da Fon- Matto Grosso, a ajuda de custo a que tiver diserviu como fiel do antigo corpo de fazenda, seca a quantia de 100$, a contar de 1 janeiro reito.
— Ao chefe do estado-maior general cia arde accordo com o aviso n.1.521 de 16 de se- ultimo.
mada, mandando submetter á inspecção de
tembro de 1893.
—Ao ministro das relações exteriores, sande o operario do Arsenal de Marinha
Mandando recolher á Santa Casa de Miseriem resposta ao aviso as. 10 de André Avelino da Silva que pediu licença.—
cordia o enfermeiro naval Antonio Gregorio declarando,
3 do corrente, que o unieo meio de pôr termo Communicou-se ao inspector do Arsenal de
Pinto de Campos.
abusos de que trata o referido aviso é não Marinha da Capital Federal.
— Ao Dr. Henriqua Guedes de Mello,accel- aos
despacharem
os consules estrangeiros navios
Dia 13
tando e agradecendo a offerta que fez de pre- de sua nacionalidade
que tenham a bordo
star gratuitamenta os serviços de sua espe- tripolantes brasileiros sem
Ao
Arsenal
do
Marinha
do Ladario, estada
que, préviamento,
cialidade aos officiaes e praças da armada que •declarem os capitães ou mestre
3 desses navios de Matto Grosso, declarando, em resposta ao
delias necessitarem, —Coas =Meou-se ao si mediante termos lavrados 1134 capitanias ggi, officio ri. 84 de 29 de agosto do anuo pro..
quartel-general.

Por outra de 17 do mesmo mez, foram concedidos ao ajudante de machinista Adolpho
Alves Macieira tres mezes de licença, na
fórma da lei, para tratar de sua saude onde
•lhe convier.
Por outra de 19 do dito mez, foram concedidos ao engenheiro naval de l a classe capitão do mar e guerra Innocencio Marques de
- Lemos Basto tres mezes de licença, na lórma
' da lei, para tratar de sua surde na Europa.
Por outras de 22 do referido mez :
Foi nomeado o capitão-tenente S I vino José
de Carvalho Rocha para commandar o cruzador Centauro;
Foi prorogada, na fórma cia lei, a licença
concedida em 8 de janeiro ultimo ao praticante de machinista, Luiz Borges de Mattos,
para tratar de sua saude onde lhe convier.
Por outras cie 26 do mesmo mez
Foi nomeado o capitão-tenente Sabino de
Azevedo Coutinho para commanaar a escola
de aprendizes marinheiros do estado do
Maranhão ;
• Concedeu-se ao guarda-marinha Raul Varelia Quadros um mez de licença, na fórma
• da lei, para tratar de sua saude onde lhe
convier.
• Por outra de 27 do dito mez, foi prorogada
por tres mezes a licença em cujo goso se acha
o capitão de fragata José Antonio de Oliveira
Freitas, para tratar de sua saude onde lhe
convier.
Por outras de 30 do mesmo mez
Foi demittido do serviço da armada o escrevente Joaquim da Silva Valia;
Foram concedidos ao machinista de 45 classe
Alberto Pinto da Silva tres mezes de licença,
na fórma da lei, para tratar de sua saude
onde lhe convier.
Por outras de 31 do dito mez, foram commissionados no posto de guardas-marinha os
aspirantes do curso superior da Escola Naval
Joaquim Coelho Cargueira de Carvalho e
Coriolano Mario Ceslho Cintra.

—Ao inspector do Arsenal de Marinha da
Capital Federal, declarando que ao operario
Paulo José Caetano Rosa, de 2 0 classe, da offidna de construcção naval desse arsenal, deve
ser abonada a pensão instituida nos §a 1 0 e 40
combinaclamente, do art. 5° do decreto n.127
de 29 de novembro de 1892, visto contar mais
de 20 annos de serviço e haver contrallido no
trabalho a, molestia que o incapacitou.—Igual
communicação foi feita á contadoria.
— Ao director da praticassem da barra e
porto do Pará, approvando as nomeações que
fez do praticante João Pedro Monteiro e dos
individuos Diogo José da Mala, e Francisco dos
Santos Corrêa, visto a falta de praticantes habilitados.
— Ao capitão do porto do estado do Maranhão, declarando que, do accordo com o
parecer do conselho naval, em consulta
n. 6.798: 1 0, fica autorisada essa capitania a
diminuir de dous a numero de praticos da
praticagem do porto e bahia de S. Marcos,
nesse estado ; 20 , que não deve ser alterada a
tabella das taxas da mesma praticagem.
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Ximo passado, que autorisou-se"o nosso coaeonsul em Montevideo a adquirir, e enviar ao
mesmo arsenal, o carvão que requisitou naquelle officio; cumprindo quanto aos demais
artigos pedidos que sejam compellidos os respectivos fornecedores a suppril-os, applicando-se-lhes a penalidade cumminada nos regulamentos vigentes e estipulada nos contractos
para os casos de demora ou recusa de entrega
dos artigos nelles comprehendidos.—Consmunicou-se ao consul de Brazil em Montevideo,
e á Contadoria.
— Ao Ministerio da Fazenda:
Solicitando expedição de ordens no sentido
de ser a alfan dega do estado do Rio Grande
do Norte habilitada com o credito de 1:086$, á
conta da verba—Material de construcção naval—do corrente exercicio, afim de attender
ao pagamento dos concertos de dous escaleres
da Escola de Aprendizes Marinheiros.— Communieou-se á allandega do estado do Rio
Graside do Norte e á Contadoria ;
Rogando a expedição de ordens para que á
Alfandega de Santos, estado de S. Paulo, se
concedam os credites de 75$ e 120$ á conta
da verba — Eventuaes do exercicio de 1893 e
1894,—para pagamento de 10$ mensaes a
João Carlos Mendes, com quem está ajustada
a conducção de todos os artigos que pela capitania do porto são remettidos para o pharol da ilha do Bom Abrigo.—Communicou-se
Alfandega de Santos e á Contadoria.
—A' Contadoria, declarando ter sido deferido o requerimento do ex-cirurgião Dr. Arthur de Castro Lima, pedindo continuar a
contribuir para o montepio da marinha.
Requerimentos despachados
D*1 21 de março de 1804

Luiz Firmino de Souza Caldas, pedindo o
posto de guarda marinha para seu filho o
- aspirante Wenceslau de Albuquerque Caldas.
—Indeferido.
Dia 12 de abril de 1894

Elas Machado de Lemos.— Não tendo o
supplicante nomeação de desenhista da Escola
Naval, não tem direito a honorarios.
Eduardo Johnston & Comp. — Como requerem.
Nuno Alvaro de Lossio. — Apresente-se a
qualquer concurso que seja annunciado.
Antonio Conrado de Niemeyer.—Compareça na secretaria.

Ministerio da Guerra
Por portaria de 12 do corrente, concederamse, nos termos do art. 230 do regulamento
das escolas do exercito, tres mezes de licença
com o respectivo vencimento ao professor da
Escola Militar desta capital Francisco Ferreira
Braga, em prorog,ação da em que se acha,
cessando, porém, o abono da gratificação de
exercicio, logo que se abrirem as aulas da
mesma escola.
-Expediente de 12 de abril de 1894

Ao Sr, ministro da justiça e negocies inteteniores
Solicitando providencias afim de que seja
admittido no Hospicio Nacional de Alienados
o guarda nacional Ezequiel Affonso Honorio,
do 8° batalhão de infantaria, que está soffrendo das faculdades mentaes, conforme
pede o commandante superior interino em
officio n. 2.761, de 6 do corrente;
Transmittindo, para que se digne de tomar
na consideração que merecerem,os papeis em
quero alferes do 1091 batalhão de infantaria
da guarda nacional da capital do estado de São
Paulo Manoel Innocenclo Pedrozo, o capitão
do 2° regimento de ca,vallaria da desta capital
Custodio Barros da Silva, o 2° tenente quartel-mestre em commissão do mesmo regimento Antonio Pereira da Costa Filho e o alferes do 4° batalhão de infantaria da mesma
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guarda nacional Joaquim Nunes da Rocha,
pedem demissão daquelles postos, e declarando que este ministerio nada tem a oppor
com mia& a taes pretenções.
— Ao Sr. ministro da fazenda, solicitando
providencias afim de que, á vista do processo
de divida de exercicios findos n.15.096,que se
transnaitte, seja paga ao alferes em commissão
Hildebrando Segismundo Barroso a quantia
de 91$540, proveniente de vencimentos a que
teve direito e não recebeu de 1 de outubro a
31 de dezembro do anuo findo, quando 2° cadete 2^ sargento do 24" batalhão de infantaria.
Ministerio dos Negocies da Guerra—Rio de
Janeiro, 12 de abril do 1894.
Sr. presidente do estado do Ceará—De posse
de vosso officio u . 413, de 7 de março ultimo,
em que participaes haver o commandante superior da guarda nacional da comarca de Quixeramobim posto á disposição deste ministe08 seus serviços e os das forças sob seu commando em prol da defeza da Republica, cabeme louvar esse procedimento patriotice, que
muito nobilita a mesma guarda nacional,
sendo que o governo se aproveitará desse ofPerecimento, si fôr necessario.
Sande e fraternidade— Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat.
--

Ministerio dos Negocies da Guerra—Rio de
Janeiro, 12 de abril de 1894.
Em solução ao officio n. 6, de 22 de fevereiro ultimo, em que a Delegacia Fiscal do
Thesouro Federal em S. Paulo consulta si um
coronel coramandante superior da guarda nacional de comarca do Interior do estado, addido ao da capital do mesmo estado e prompto
para o serviço, fazendo parte do quadro effectivo, tem ou não direito a vencimentos mesmo não estando encarregado de qualquer
commissão, o Sr. Vice-Presidente da Republica manda declarar á dita delegacia, para os
fins convenientes, que ao official nestas condições compete, ate 31 do março findo, soldo,
etapa, creado e um terço da gratificação de
exercicio que perceberia no desempenho de
seu cargo, porquanto, a partir de 1 do corrente só poderá ser pago o pessoal designado
no decreto n. 1.121, de 5 de dezembro de 1890,
tornado extensivo á guarda nacional dos estados pelo de a. 146, de 18 de abril de 1891,
como foi declarado pelo governo em aviso de
5 do referido mez de março.—Bibiano Sergio
Macedo da Fontoura Costallat — A' Delegacia
Fiscal do Thesouro Federal no estado de
S. Paulo.
— Ao commando geral de artilharia,declarando, em resposta ao seu officio n. 29, de
liontem datado, que é approvada a deliberação que tomou o commandante da escola pratica do exercito nesta capital, de nomear o
tenente do quadro extranuinerario do exercito e instructor adjunto da mesma escola
Manoel Onofre Muniz Ribeiro para, cumulativamente com esta commissão, exercer as
funcções de secretario e 2" ajudante.
— Ao commando da escola militar da capital
determinando que providencie para que os
professores dessa escola Drs. Eulalio Alvaro
de Souza Bello, Francisco Lino Soares de Andrade, José Feliciano de Noronha Feital, Joaquim Mendes Malheiros, João Bernardo de
Azevedo Coimbra, Leonillo Antonio Gaivão,
Manoel Said Ali-Ida e João Gottlieb Theodoro
Ufiackir se apresentem no dia 14 do corrente
ao commandante do Collegio Militar, para serem aproveitados os seus serviços no mesmo
collegio na regencia de diversas aulas, visto
estarem impedidos alguns dos professores do
estabelecimento, devendo ser considerados em
exercicio daquelle collegio até á abertura das
aulas dessa escolas—Cotninunicou-se ao commandante do Collegio
— Ao commando do C,ollegio Militar, mandando matricular nesse collegio, si houver
vaga e satisfizerem as exigencias regulamentares, os menores João da Silva Oliveira e
Enrico Brandão Gomes, conforme pedem o alferes reformado do exercito Daniel da Silva
Oliveira e Luiza Brandão Gomes.
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—A' Repartição de Quartel-Mestre General,
mandando declarar aos commandantes do
2° e 3° districtos militares que devem providenciar para que sejam remettidos a seus
destinos os volumes de medicamentos, drogas e outros artigos que forem enviados
pelo Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar para os estados da Bahia e Pernambuco por falta de navegação entre esta capital e os outros estados da Republica.— Com'
municou-se ao director do laboratorio.
Ministerio dos Negocies da Guerra—Rio de
Janeiro, 12 de abril de 1894.
A' Repartição de Ajudante-General — O
Sr. Vice-Presidente da Republica determina •
que seja louvado em ordem do dia do suorcito o coronel Antonio Moreira Cesar pelos
relevantes serviços prestados na ilha do Governador, desde a sua °ocupação por nossas
forças em 14 de dezembro do anuo proximo
passado, sustentando brilhantemente aquila
importante posição e obrigando, com o fogo
dos canhões de que dispunha, os navios revoltosos a mudarem por vezes de ancoradouro, procurando o fundo da bailia e damnificando-os grandemente.
O mesmo coronel deverá louvar, em nome
do governo, os ofileia,es e praças das forças
sob seu cominando que mais se distinguiram.
— Bitriano Sergio Macedo da Fúntoura Cos..
tallat.
— A' Repartição de Ajudante-General:

Approvando as designações feitas polo ca.;
ronel commandante do 6° batalhão de artilharia dos 1 0" tenentes Ticiano Corregio
Dannon para fiscal, Augusto (Ma y io Confucio, ajudante, e °atavio Augusto Confucio,
para commandante da 2" bateria, do alferes
em eommissão João Samuel Mendim, para secretario, e dos 20" tenentes em commissão Alfredo de Oliveira Castro, para commandante
da 1" bateria, Rodolphe V032i0 Brigido, para
commandante da 3° e Bento Marischo Alves,
para commandante da 4 à , todos interinamente, conforme communicou o mesmo commandante em alicies ns. 5, 6 o 7, de 10 do
corrente ;
Communicando que, por telegramma desta
data ao commandante do 3° districto militar,
se permitte ao alferes Symplironio Paes Barreto tomar assento no congresso estadual de
Alagôas, visto ter sido eleito deputado áquelle
congresso ;
Dispensando do serviço :
Da guarda nacional,o tenente do 13° batalhão
de infantaria da mesma guarda nacional Antonio Cancio de Pontes, conforme pede o superintendente da Fazenda Nacional de Santa Cruz,
onde é elle empregado.—Communicou-se ao
commandante superior da referida guarda ;
O sargento quartel-mestre João Soares Corrêa, o 1^ sargento José Borges Ribeiro da
Costa Junior, os 2" sargentos Arnaldo Faro e
Norberto de Castro, o forriel Frederico Torres
Netto e o soldado Alfredo Leite da Luz, todos
do batalhão Franco Atiradores e addidos
10^ de infantaria, e mandando agradecer, em
nome do governo, a esses patriotas os relevantes serviços que prestaram á Republica no
estado do Perene;
Determinando que se providencie para que
o alferes Luiz Narciso de Barros Cavalcanti,
que está addido ao 10^ batalhão de infantaria,
regresse ao Collegio Militar, afim do assumir
as funcções de instructor do dito collegio.
Concedendo
A' vista das razões apresentadas pelo capitão do corpo de estado-maior de 1" classe
Agostinho Ita,ymundo Gomes de Castro, a dispensa que pede do cargo de 2^ commandante
do batalhão academie°, e determinando que,
em nome do governo, seja louvado pelos bons
serviços que prestou á Republica, no desempenho daquelle cargo
As segninteslicenças
De 15 dias, para tratar de seus interesses
onde lhe convier, ao 2° tenente do 1 0 batalhão de artilharia Paulino Pereira Lemos ;
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De um mez, para tratamento de sande, ao
major do corpo de engenheiros Tito Antonio
da Franca Amaral, em prorogação da com
que se acha ;
•De dons mezes, ao soldado do batalhão academie° Manoel Antonio de Moraes Rego, e
de um mez ao soldado do mesmo batalhão
Lupercio Hoppa, para tratarem de seus interesses, este no estado de S. Paulo e aquelle
no do Maranhão, conforme pedem
Transferindo para o 1 0 batalhão de enaenbaria o I" tenente do 4" regimento do artilharia
Thomaz Gouvea, de Almeida ;
"Mandando :
Elogiar em ordem do dia dessa repartição o
capitão do 1 0 batalhão de artilharia da guarda nacional José Antonio da Costa Sá pelo zelo,
assiduidade e dedicação com que auxiliou o
commandante da Fortaleza de S. João, da barra do Rio de Janeiro, durante o tempo em que
commandou o contingente do seu batalhão alli
destacado, segundo informa aquelle commandante em officio n. 39, de 7 do corrente, dirigido a essa repartição ;
'Por á disposição do commandante da Escola
Militar do estado do Ceará o soldado do 34^
batalhão de infantaria Henrique Barroso, alli
destacado, e o do batalhão Gustavo Sampaio
João Baptista de Souza Filho, que devera assentar parça previamente.
Requerimentos despachados

Companhia Espirito-Santense de Navegação.— Junte original do documento.
Luiz dos Santos Affictos.— Por emquanto
não são precisos os serviços da lancha offerecida.
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José Soares . Maciel,pedindo pagamento proveniente do "alugael de embarcações para o
serviço da Inspectoria Geral das Terras e
Colonisação durante os mezes de junho e julho
'de 1893.—Autorisou-se o pagamento.
--DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
Por portarias de 12 do corrente, foi concedida a exoneração pedida pelo cidadão Carlos
Fernandes da Silva Junior do cargo do agente
do correio da estação da Lago, e nomeado o
cidadão Custodio Henrique de Oliveira.
-Requerimentos despachados
Emilio Kemp Larbeck, pedindo reintegração no togar de praticante supplenta. — Não
tem logar o que requer.
Ignacio Loyola, pedindo dous mezes de licença. Peça ao commandante, unico competente para isso, emquanto o requerente for
soldado.
Adolpho Amador de Vascone,ellos, pedindo
pagamento de conclucção de malas. — O requerente, como fiador, não tem qualidade para
representar o contractante ; junte, pois, procuração.

INTRIDENCIA MUNICIPAL
Secretaria Geral da 1Prefeitura
Ia SECÇÃO
Expediente

Por decreto de 11 do corrente,foi exonerado,
a pedido, do cargo de amanuense da SecretaXinisterio da Industria, Viação e ria Geral da Prefeitura Ernesto Geminiano
do Nascimento.
Obras Publicas
Por outro do 12 do corrente, foram concedidos 60 dias de licença, para tratamento de
Directoria Geral das Obras Publicas
saude, na ferina da lei, a Antonio de Almeida Mello,auxiliar de 1" classe da commisExpediente de O de abril de 1994
são da carta cadastral e a Dano de Oliveira
Autorisou-se á Inspectoria Geral da 'Ilu- Castro, guarda municipal do 1 0 districto do
minação a acceitar a proposta da Sociedade Engenho Novo.
Anonyma do Gaz, fixando o preço do gaz
Requerimentos despachados
para o corrente anno na quantia de 205 reis
pormetro cubico e a adoptar, de ora em
Manoel Pinto Ribeiro de Carvalho.— E'
ante,e o alvitre de
' serem rubricadas pelo
habitava' o predio.
inspector geral, ou pelo empregado que este julgado
Pereira da Costa, Herm. Stoltz
designar, ambas as vias das contas expedidas &Innocencio
Comp. e J. S. Couto & Comp., pedindo
pela mesma sociedade aos respectivos consu- para
empregar diversas embarcaç'ões suas no
midores, evitando assim quaesquer duvidas trafego
do porto.— Juntem seus titules de
no tocante á verificação do consumo anpropriedade.
sinal,. e estabelecendo base segura para a
fixação do preço; ficando, porém, entendido
SECÇÃO
que aquella rubrica significa apenas a conRequerimentos despachados
formidade da segunda com a primeira via
quanto ao consumo e á respectiva imporDia 1.3 de abril de 1104
tancia,, não podendo, portanto, ser consideAntonio Faustino, Bernarclino Mathias de
rada como garantia da exactidão das contas. Souza, Carlos Barreto da Cunha, Ferreira
A' mesma inspectoria se recommendou que & Comp., Gabriel Joaquim & Salin Fagheri,
tanto para a fixação do preço do gaz no cor-, João Simões da Conceição, Luiza Candida
rente anno como para a adopção do alvitre Ferreira, Manoel DOMiliglIeS da Silva, Macitado, mande lavrar uni termo, que será lheiro & Costa e Manoel José dos Santos.—
assignado pelo inspector geral e pelo repre- Deferidos.
sentante da Sociedade Anonyma do Gaz.
José Antonio Faustino. — Deferido, pagando as licenças anteriores e multa.
David & Gomes.—Deferido, pagando as liRequerimentos despachados
cenças de 1893 e 1894 e multa.
Dia 13 de abril de 1391
Alexandre José Dias, José Pereira de Sampaio e Joaquim Ferreira.— Indeferidos.
Theotonio Augusto de Faria, pedindo paga-mento de contas de fornecimentos á hospedaPrefeitura do District°
ria de Pinheiros em dezembro do anuo findo.
Federal
—Por aviso n. 624, de 9 do corrente, proviDirectoria
de Obras e Viação
denciou-se a respeito ante o Ministerio da
Fazenda.
2a nojo
Napoleão Smith e Augusto Borges Leitão,
Requerimentos despachados
escripturario e amanuense da Hospedaria
Dia 11 de abril de 1894
da Ilha das Flores, pedindo pagamento de
vencimentos.—Expediu-se aviso ao MinisteAntonio Manoel de Oliveira & Comp. —
rio da Fazenda para realizar-se o pa,ganiento Indeferido.
Dia 12
que for devido.
Joaquim Francisco Pereira, ex-servente da
Antonio Nazario Teixeira .—Indeferido.
Hospedaria da Ilha das Flores, pedindo pagaAntonio Maria Guimarães e outros.— Sa,mento de salarios que deixou de receber..— tisfaçaan a intimação.
Foi autorisado o pagamento..
Domingos Arautos da Costa, — Indeferido.
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REDACÇÃO
Os recifes madreporicos
A GRANDE BARREIRA DO

QUE ENSLAND

(Conclusão)

O professor A. C. Haddon apresentou provas, indicando que a região da Australia, de
que nos occupamos pode ter sido recentemente
sublevada e talvez a altura de alguns pés. O
Sr..Saville-Kent acha essas provas acceita,vais . Mas nem por isso deixa de estar persuadido que a formação primitiva da Grande
Barreira deu-se em periodo de abaixamento.
Entro a ponta mais septentrional do Queensland — o cabo York — e a ilha da Nova-Guiné, o dedalo das aguas do estreito de Torres
deve recordar-se de importantes viagens e de
notaveis navegadores. Uma sublevação dessa
parte de terra que attingisse acerca de quarenta pés tornaria impossiveis essas famosas
explorações, reunindo a Nova Guiné á peninsula do cabo York, sem nenhum estreito intermediario. As distincções muito evidentes
das raças entre os habitantes humanos da
Nova Guiné, das ilhas do estreito do Torres o
do continente australiano dão logar a supporse que a separação das duas regioes data dos
tempos prehistoricos. Mas, para prova de um
abaixamento, não são os factos mostrando que
as terras for'am separadas em data remota
que teem importancia, mas ao em vez disso
os que patenteiam que em epoca geologica,não
extremamente afastada, eram, pelo contrario,
unidas.
Aqui o argumento se amplia ; dos habitantes do mar passa aos cidadãos da terra. Baseia-se na distribuição geographica dos animaes que o illustre naturalista Wallace mostrou ser muito instructiva para a historia
passada do globo.
Quando paizes separados um do outro por
braço de mar teem em commum varias especies
de animaes identicos ou afins, e que não haja
probabilidade que taes creaturas pudessem
atravessar as aguas de separação, quer por
seus proprios esforços, quer com o auxilio de
outros meios, conclue-se que, comquanto hoje
separados,os paizes onde são encontrados essas
especies em commum devem outr'ora ter
sido contiguos.
A Australia possue um grupo muito especial de mammiferos denominados monotremes, alludinclo esse nome á simplificação de
sua estructura, que nada tem que ver com a.
presente discussão. Comquanto mammiferos
em certa parte de sua anatomia, mostram
pontos especiaas de afinidade com os reptis e
os passares. O ornithorhynco, tambem conhecido por platypo de bico de pato, parece patentear exteriormente sua afinidade pela espade da bico de passaro com que é provido.
O echldno, com corpo avolumado e espinhos
como o porco espinho, tem lingua, comprida
como o tamanduá. Essa lingua sabe de labios
que se prolongam em bico corna>, que parece pouco apropriado tanto a um passaro
quanto a um quadrupede. Essa fórma animal
não é limitada a uma especie unica.0 echidna
da Tasmania difere do echidno da Australja,
e a especie descoberta na Nova Guiné tarabem
apresenta, na opinião de alguns autores, caracteres genericos distinctos. Apezar -da varia
denominaçã,o,é certo « que o grupo essencialmente australiano dos monotremes tambeus
se acha representado na Nova Guiné ».
Além disso, o Sr. Saville-Kent assignala o
facto recentemente descoberto que a familia,
dos kangurús de arvore que até agora suppunha-se confinada na Nova Guiné, era representada por uma aspecto no Queensland.
Um kangurú do prado, muito commum no
continente australiano, tambem habita a
Nova Guiné. Ainda mais, muitas especies de
opossums volantes, os opossums do cauda
annelada e os dassyuros, conhecidos por «gatos indigenas» (nativa cats), da familia dos
dasyuros de cauda grossa, assim como o
cuscus mosqueado que tem orelhas curtas;
olhos vermelhos e longa cauda prehensiveI, o
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de membros delgados, formam
importante serie de marsupiaes communs á.s
duas regiões. Tambem eommum a ambas é o
ca.soar. Esses factos de distribuição, insiste o
Sr. Saville-Kenteedemonstram de modo infallivel que os'paizes da Nova-Guiné e do Queensland septentrional achavam-se outr'ora
reunidos. a
Cremos que na vida deve-se tomar a probabilidade para guia, e com elle concordamos
que taes factos tornam sua deducção extremamente provavel. Quanto ao resto de sua argumentação no que diz respeito á antiga reunião da Tasmania e da Australia, o talvez
mesmo, pelo banco de Wallace, da Nova Zelandia e da Grande-Barreira, remettemos o
leitor para o livro do Sr. Saville-Kent. Nessa
obra, e na edição feita pelo proressor Bonney,
dos Coral Reefs de Darwin,encientra-se a analyse ou o texto dos argumentos apresentados
pelos eminentes naturalistas prd ou contra a
theoria que, eomquanto os coraes construatores possam progredir nos logares sublevados e principalmente nos estacionarios, a
grande massa das formações rochosas do coral existentes não pode ter sido produzida
nos logares de abaixamento.
Fóra das especulações relativas á sua megera, os recifes madreporicos são aptos, sob
um sem numero de aspectos, para excitar
grande interesse. O maritimo aprendeu ha
muito quanto perigo encerram e tambem
que soceorro podem-lhe prestar, em certas
arcumstancias. O poeta, o artista, o zoologo,
o botanieo, o negociante ahl deparam, cada
qual em sua esphera, ampla materia para
estudo ou para lucro. Si o espaço permittisse,
porleriamos nos estender longamente sobre as
curiosas variedades que apresenta a familia
madreporica. Fallariamos de outros animaes
notavas que vivem nos depositas calcarias
dos polypeiros. Ahl habita a tridaene gigante ou pia da agua benta, a maior concha
conhecida.Attinge certamente a l e,20 de comprimento com o peso de 300 a 350 kilogrammas, medida e peso que a imaginarei° popular triplicou. A porção comestivel desse
enorme mollusco é, nos grandes specimens,
de menos de vigesima quinta parte cio todo
mas as conchas podem ser empregadas em
diversos misteres, principalmente para pias
baptismaes, pia de agua benta, aquariums ;
tombem reduzem-nas a pó para fazer um cimento de aspecto de marfim. Numerosas
obras de historia natural pretendem que esse
animal prende-se aos rochedos por um byssus
tão forte que para destacal-o é preciso cortal-o a machadadas. E' erro que o Sr. SavilleKent esforça-se por corrigir.
Tem-se muitas vezes confundido a tridaene gigantea, com a tridaene enrugada. E'
provavel que Flinders se refira àquela
quando descreve a chama gigas. « Na baixa
maré, diz elle, essa bucarda parece ficar meio
aberta na maior parte do tempo; muitas vezes,
porém, fecha-se com grande barulho, e a agua
do interior das conchas esguicha em jacto que
attinge a tres ou quatro pés de altura. Foi
por esse barulho, por esse jacto de agua que
a descobrimos, porquanto apenas podia-se distinguil-a do rochedo de coral. a Em'outro
trecho, explica que essas enormes bucardas
são engenhosamente transformadas em cisternas pelos indigenas, que, nas ilhas onde não
ha agua, as dispõem em circulo em torno das
palmeiras. « Prendem longas fitas da casca á
roda dos troncos lisos dos pandanus, e os
pontos livres são presos nas bordas das conchas ; pelas fitas, a chuva que desce dos ramos
e do tronco do arvores eahe nas conchas e as
enche nas grandes chuvas. a
De valor commercial, comquanto de muito
menor dimensão do que a tridacne gigantea,é
a ostra da parola, Meleagrina margariti fera.
Essa concha alcança um preço que, segundo
a qualidade, varia de 140 a 5750 francos a
tonelada e representa uma das fontes mais
preciosas de riqueza para a colonia do
Queensland.Além do nacar irisado e das parolae que conteem,a ostra da parola offerece aos
naturalistas outros pontos supplementares
de interesse nos dons crustaceos seus compaSeheiroS um pequeno carangueijo do genero
os boadicoots
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pinnotero e uma pequena lagosta do genero lhoea que a de Plinio, acima citada, de uma
remora fazendo parar um navio; tem, porém,
Saville-Kent diz, existiram certamente duas a vantagem de ser verdadeira.
especies distinctas, quando não tres ou quatro.
A colonia do Queensland soffreu ultimaDeixando á branca seu antigo nome, propõe mente tristes provações. Desastrosas inundapara a de bordas pretas o novo nome de ções, desastrosas secou, desastrosos panicos
Meleagrina nigro-punctata, e declara que e o arruinaram alguns do seus habitantes, parareconhecimento dessa ostra como_especie dis- lysaram as forças e a coragem de grande nutineta se impõe hoje, quando mais não fosse, mero e devem necessariamente ter enlutado
no interesse da interpretação legal e da justa o coração de todos. A posição da provincia
applicação do Acto de Queensland. » Esse não deixa de ter analogia com o acontecimento
acto foi decretado por sua recommendação. do famoso domingo de junho, ha 123 annos,
Aquelles que no se interessam pelo coral quando Cook, com o Kndeavovr, se achou em
ou pela ostra da parola encontrarão ampla passo tão terrivel em frente dessa ponta quecompensação na parte do livro do Sr. Saville- enslandeza que a denominou, com sobeja
Kent que se °ocupa com a ostra comestivel. razão, o cabo da Tribularé:o. A 1 hora, seu
Os consumidores de ostras da Mancha poderão navio singrava magestonamete em me" protalvez não ligar grande importancia a ostra fundo ee os gentlemen alegres desciam do
munida de um par de escamas «pesando ás convés para seus camarotes para dormir.
vezes de cinco a sete libras e medindo de oito Dahi a meia hora, a sonda accusara, em vez
a 12 pollegadas de diametroa. Antes de ser de 20 braças, apenas 17. e antes que de novo
servida á mesa, «essa ferradura» tem por se pudesse lançar a sonda, o navio batia e
força necessidade de previamente passar ficava inunovel, balouçado pela ressaca, arrepelo laloratorio do cozinheiro. Encontram-se, bentando contra as pontas do recife».
porém, em abundancia nessa região outras
Desse imminente perigo safou-se o navio
especies de dimensões intermediarias e de sem perda de vidas. Pôde-se aconselhar ás
menor volume e até a diminuta ostra de papulações do Queensland que se inspirem na
valor commercial. Ape gar de prolifteas de coragem de que deram provas os tripulantes
modo espantoso todas as qualidades de ostras, do Endeavour.
a glutoneria e a imprevidencia humana são
O. S. (Da Edinburgh Rivietv.)
muito capazes de empobrecer e mesmo esgotor esses bancos, si não forem tomadas medidas para acautelal-as.
Dos mysterios da ostreicultura precisamos
passar a outro recurso alimentar, objecto de
commercio activo na região da Grande-Barreira. Até agora não se acha espalhado pela
Supremo Tribunal Mi 1 i tar
Europa o consumo desse artigo alimentar,
sendo entretanto muito commum na China e 01' ACTA DÀ SESSÃO DE JUSTIÇA. Eis 11 DE ABRIL
entre alguns colonos australianos. O nome
DE 1894
do eanimal varia muito: ora o denominam
Aos 11 dias do mez de abril de l894, achanlesma do mar, caracol do mar, ora peixe ouriço: pertencem todas as suas variedades á do-se presentes os Srs. mini e tros almirante
familia dos echinodermes. Os chineses, sem Delfim de Carvalho, marechaes Beaurepaire
ligar importancia ás suas multiplas fôrmas, Italian e Miranda Reis, almirante Elisiario
deles fazem uma sopa que é muito procurada Barbosa, marechaes R ufino Gaivão e Tudo
e nos mercados vendem esses echinolermes Noiva, general de divisão Bernardo Vasques
despojalos de seus involueros testaceas, see- e Drs. Cardoso de Castro, Souza Carvalho e
cos ao sol, Quando bem preparados desse Bernardino Ferreira, o Sr. presidente abriu a
modo e por assim dizer fossilisados, tinem sessão.
Lida e approvada a acta da sessão anteuns contra os outros como nozes em sacco.
Algumas espoe es de t repeng (11olothuria ettu- cedente, o secretario declarou não haver exlis) podem, á, semelhança das aranhas, desen- pediente.
volver filamentos resistentes. Uma dessas teEm seguida foram relatados os seguintes
cedeiras tem o nome de peixe-leopardo e, se- processos:
gundo o Sr. Saville-Kentai o Queensla,nd seus
Pelo Sr. ministro Dr. Cardoso de Castro:
filamentos são inteiramente inaffensivos. Mas
Manoel Sotero de Brito, soldado do 8 0 baholothuria tem de per si pouco valor; apenas serve como elemento fraudulento para talhão de infantaria, accusado de primeira
misturar-se com outras espeeies. O Sr. Coo- deserção simples.—Julgam nullo o processo
per diz que nos peixes-leopardos das ilhas do do conselho de guerra que o condemnou a
Pacifico os seus filamentos produzem inflam- quatro meus de prisão, visto haverem sido
mação itnmediata e dolorosa na peite humana. nomeados para o mamo conselho apenas cinco
e Entretanto, diz ele, esse horrivel verme membros e nelle servido, como se ve dos autos
vende-se na:China por 80 a 100 e a tonelada.» a fls. 3, 4, 23 v. e 24. Como instrueção, adDeixando de parte os numerosos peixes — vertem que os conselhos de guerra dos afiepeixes propriamente ditos — da Grande Bar- ciaes inferiores e soldados serão sempre comreira, muitos dos qua.es de cores brilhantes e postos, não sendo para o julgamento de crimes
de fórma exquisita, muitos tambem de sabor capitaes, de um capitão como presidente, ou
muito toleravel e de notavel a.bundancia, di- si de crimes capitaes, de um ofilcial superior,
remos algumas palavras a respeito das tarta- que não seja o chefe do corpo, do auditor e
rugas, que nessa abençoada região apresentam cinco officiaes. Deixam, entretanto, de mandar
varias especies. Teem lagar distendo na his- instaurar novo processo, por se achar o dito
toria do passado, porquanto em multiplas oc- réo comprehendhlo no indulto de 5 de fecaseies forneceram alimentação fresca, recon- vereiro ultimo, devendo ser posto em liberstituinte, ás equipagens dos navios explora- dade, si por ai não estiver preso.
Jeronymo Francisco Cavalcanti e Antonio
dores. Presentemente, teem valor subetancial,
tanto em razão da carne que amplamente Ferreira Lima, soldados, este do 12° e aquolle
fornecem certas especies, quanto ao producto do 15° batalhão do infantaria, accusados do
proveniente de sua casca. Attingem à grande primeira deserção simples.— Confirmam as
corpulencia. São extremamente proli ficas. sentenças do conselho de guerra que os conApanham-nas facilmente. O Sr. Cooper de- demnaram a seis mezes de prisão. Mandam,
screve com espirito como os homens saltam entretanto, que sejam ambos postos em liberpara o mar, montam no dorso desses animaes dade, si por ai não estiverem presos, visto
e os dirigem para o navio, sobre cujo convés se acharem comprehendidos no indulto de 5
em breve se acham. O Sr. Savilte-Kent conta de fevereiro do corrente anno.
Manoel Bezerra, soldado do 4° batalhão de
que, no estreito de Torres, os indigenas premeiem uma remora medindo de tres a quatro infantaria, accusado de I a deserção simples
pés a uma linha delgada que lançam ao mar em tempo de guerra.— Julgam nullo todo
apenas avistam alguma tartaruga. A remara o processo do conselho de guerra, por não
nada em linha recta para a tartaruga e pren- ter sido lavrado o auto de corpo de delido,
de-se á casca até que ambos sejam içados peça inicial do mesmo processo, e que não
para bordo, Essa histeria e menos inaravi- pôde ser supprida nem dispensada, por ser a
exposição do facto constitutivo da accusação,
pontonia. Da outra margaritifera, o Sr.
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com a especificação de todas as circumstancias que o acompanham, conforme está expresso no alvará, de 4 de setembro de 1765.
Accresce que, sendo o accusado, conforme a
decisão do conselho de disciplina, qualificado
réo de primeira deserção simples em 1 de juilhó do armo proximo findo, foi condemnado
coza() incurso no art. 14 dos de guerra do reLalsanento de 1763, disposição esta que nenlis sia applicação tem ao caso vertente. E
como se ache o réo comprehearlido no indulto
d., .'e fevereiro do corrente anno, mandam
que seja elle posto em liberdade, si por ai não
estiver pre. ).
Joo Firmino da Silva e Raymundo
Francisco de Lima, soldados, este do 2°,
e aquelle do 360 batalhão de infantaria
accusados o primeiro de primeira deserção
siinpl-a e o ultimo do p ls:, neira deserção aggras — Julgam nui . os ambos os proce•slos do conselho de guerra de fls. 23 em
deante, porque, verificando-se dos autos serem os mesmos réos menores de 21 annos,
não se lhes nom% i curador que os acompanhasse e dirig'se em 3us interrogatorios. Deixam, po.ém, de devolver estes autos
ítquelle conselho, porque, sendo os di'os réos
accu-.ados de primeira deserção simples e
priweira deserção aggravoda. acham-se compreheadidos no indulto de 5 de fevereiro ultimo; devendo, portanto, ser postos em liberdade, si por ai não es iverem presos.
— Pelo Sr. ministro Dr. gouza, Carvalho:
Thomaz Doutor de Ssat'Anna e - Trajano
Ernesto da Silva, este guete e aquelle cabo
da companhia de marinheiros nacionaes de
Matto Grosso,accusados de feri mentos reciprocos.— Confirmam a sentença do co nselho de
guerra, s k condemnar, como con,
os réos a nove 'rezes de prisi-l o com trabalho,
como incursos no D 'do do art. 152 do codio tl da arm- a. serri o-lhes levado em
conta o tempo do pano preventiva, nos termos do ai— 53 do mesmo rt ligo.
Raymundo Torquato Pei s a, soldado do
4° batalhão de ar Atuaria, acausado de primeira deserção aggravada, condemnado pelo
conselho de guerra a oito mezes de prisão.
—Julgam nullo o conselho de disciplina e
consequentemente o processo do conselho de
guerra, porque serviu naqi elle corno vogal,
e ne‘te como auditor, o 1 0 tenente Pedro Henriques Cordeiro Junior, °tildai que deu a
parte contra o dito réo, com transgressão do
art. 2° tit. 3° da Ordenança de 9 de abril
de 1805.
José Francisco Ferreira Segundo, soldado
do 140 batalhão de infantai:a, accusauo
primeira deserção simples, condemnado pelo
conselho de guerra a seis mezes de prisão.—
Confirmam a sentença do conselho de guerra;
mandam, porém, que não se dê cumprimento
a esta sentença, e seja o dito réo posto em liberdade, si por ai não estiver preso, visto
achar-se comprehendido no indulto de 5 de
fevereiro do corrente anno.
Severino José Bezerra do Menezes, soldado
do 14^ batalhão de infántaria, accusado de
primeira deserção simples, condemnado pelo
conselho de guerra a seis mezes de prisão .—
Julgam nullo o julgamento do réo, de fl. 18
em deante, porque, sendo elle menor de 21
annos, corno declarou no seu interrogatorio,
e consta da cópia de seus assentamentos de
fl. 4, não se lhe nomeou curador ; e deixam
de mandar proceder a novo julgamento, com
as formalidades da lei, Nisto achar-se o mesmo réo comprehendido no indulto de 5 de fevereiro do corrente anno, pelo que deverá ser
posto em liberdade, si por ai não estiver.
preso.
—Pelo Sr.ministro Dr.Bernardino Ferreira:
Anano Francisco de Souza, soldado do 5°
bV o .ão de ars accusado de homicidio,
c( , derrnad o Pelo conselho de guerra a 30
••
d.e pi.isao com trabalho.—Reforinam; a
,iss, dança do conselho do guelra, para conde.. lar o dito rào, como condemnam, a 20
rnn,,.. de pi:eão com trabalho, como incurso
nt 2 . p,hrte do art. 8° do regulamento .de
1763, em vista da prova dos autos. Felippe Pereira, soldado do 2° regimento
de artilharia, accusado de primeira de,ssrção
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simples.— Annullaan o julgamento do conselho do guerra, que o condemnou a seis
Jaezes de prisão, em conscquencia de não terem sido authenticados pelo auditor, de accordo com o preceituado no decreto n. 2.932,
de PS de outubro de 1879, explicado pela resolução dd 14 de outubro de 1881 e aviso de
21 de agosto de 1883, a intimação de fI. 19 e
demais termos do conselho de guerra, escripto
pelo respectivo escrevente.Mandam,portanto,
que seja o réo submettido a novo julgamento
em que serão preenchidas as disposições legaes.
Raymundo da Costa Ribeiro, soldado do 4°
batalhão de artilharia, accusado de insubord insçã,o.— Annullam o julgamento cio conselim do guerra, que o condemnou a um anno
de prisão com trabalho, por não terem sido
authenlicados pelo ais •-'.t ir, com manifesta
violação da regra es--, lecida pelo decreto
n. 2932, de 25 de outubro de 1879, explicado
pela resolução de 14 de outubro de 1881, e
aviso de 21 de agosto de 1883, a intimação de
fls. 36 e demais termos do conselho de guerra,
escriptos pelo respectivo escrevente.Mandam,
portanto, que se proceda a novo julgamento,
em que sejam cumpridas as disposições legaes.
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NOTICIÁRIO
Directoria da Instrueção —

Relação dos estudantes approvados nos exames de preparatorios que, de accordo com o
art. 3° do decreto n. 1389. de 21 de fevereiro
de 1891, e aviso circular deste ministerio de
28 de fevereiro do anuo findo, tiveram logar
no Externato Mineiro
Portuguez— Approvados : com distincç5o,
João Baptista Lauro, Pedro Soaras, Guilhermino Baeta de Faria ; plenamente
Francisco Augusto de Castro, Eduardo da
Côrte de Appellação
Cunha Lima, Sebastião Pinto do Alvarenga,
SESSÃO DA CAMARA CRIMINAL EM 13 DE ABRIL José Martins de Menezes, Annibal Vieira, AlDE 1894
berto Coelho de Magalhães Gomes, Gustavo
Alves Prado, José Tocquiville do Oliveira
Presideneia do Sr. desembargador Souza Carvalho, Caetano Lopes Junior, João Ladis-*
Afaritns—Seeretario, o Sr. Dr. Esposei
láo Pereira de Mendonça, Joaquim Sergio de
Compareceram os Srs. desembargadores Barros, Prudente de Oliveira Cunha, FranRodrigues, Azevedo Magalhã,es, Espinola, Ho- cisco Thomaz da Silva, Francisco Vitalino de Oliveira Lima,Joaquim Januario Marnono Coimbra e Guilherme Cintra.
Não houve julgamento, por não haver pro- tins da Costa, Pedro Laborne, Deocleciatio
Teixeira de Carvalho, José Guimarães Francessos com dia designado.
cisco Vilela dos (Santos ; simplesmente, An-daNtocha Leão, João Ildefonso do NasSESSÃO DA. CAMARA CIVIL EM 12 DE ABRIL tonio
cimento, Ludgero Baeta Neves, Manoel WerDm 1894
neck de Almeida, Francisco Urbano Baeta.
Presidencia do Sr. desembargador Pi nvlallyba Neves, João de Oliveira Mesquita, Alvaro
Barbosa Rodrigues Pereira, Benjamin . de
de Mattos—Secretario, o Sr. Dr. Esposei
Paula Lima, José Luiz da Gama Fernandes,
Compareceram os Srs. desembargadores Antonio Felix de Araujo Cintra, Admiro PasFernan, les Pinheiro, Guilherme Cintra, Ri- sos, Hora,cio de Alvarenga Paixão, Carlos
beiro de Almeila„ Lima Santos, Gonçalves Augusto dos Santos Pinto, Augusto Soares
da Cruz, Alvaro Diniz Mascarenlia,s, Delfino
de Carvalho e Rodrigues.
Stocicler de Lima, Henrique de Castro, ArJulgamentos
thur Carvalho de Almeida, Antonio Infante
Appellacão civel n. 371 —Appellante,Manoel Vieira, Edmundo Canedo Penna, Sebastião de
Teixeira Campos; appellada, D. Maria Isabel Castro Carneiro, Aurelio Luiz dos Reis, José
Cabral, inventariante dos bens de seu casal. Bonifacio Barcellos, João Evangelista de Mi—Desprezaram os embargos por nada haver randa Lima Junior, José Duarte Firmino Jua declarar no accordão embargado; unanime- nior,Jay me Juvencio de Noronha, Joaquim
mente.
Aurelio da Silva Pinto, Carlos Lopes Martins,
Appellaç'ão civel n. 505 —Appellante, a Fa- Luiz Fernandes Braga, Olympio de Macedb,
zenda Municipal; appellados, Antonio Mendes Luiz Augusto da Gama Cerqueira, Elpidio
Barreto e Antonio Rodrigues de Barros.— Gonçalves da Costa, Rogerio Andrade, BoneJúlgaram improcedente a appellação, confir- dicto José dos Santos, Antonio Dama,sceno
mando a sentença appellada, mas por outros Sobrinho, José Olyntlio, Juvenal de Souza
fundamentos ; unanimemente.
Costa São Thiago, Gil Carvalho de Araujo e
Appellação civel n. 525— Appellante, João Silva, Ismael do Noronha Luz, Agostinho de
Rodrigues Pereira Bastes; appellado, Tho- Castro Porto, João Cecilio Ferraz, Abraham
maz Fortunato de Brito (Visconde de Arinos). Lincoln Silviano Brandão,Ataliba Salles, João.
Julgaram procedente a appellação, para, Antonio de Souza Via,nna, Olyntho de Alvareformando a sentença appellada, declarar renga, Ba,rballio, Bernardino Dias Monteiro,
improcedente a acção, e absolver o réo do Pacifico Dormas„Toaquim Mendes de Olipedido; unanimemente.
veira, José Augusto Pinto Coelho, José AuAppellação commercial n. 526—Appellante; gusto Neves, Francisco de Paula Francosloas
a Companhia Central do Brasil; appellada, a quim Ignacio Nogueira Penido, Virgilio Clemassa fallida do Conde de Leopoldina, repre- mente Gomes, Leoncio Ferreira da Silva,Luiz
sentada por seus syndicos.—Jul gararn pro- Bastos de Oliveira Mattos, Francisco do Paula
cedente a appellaçã,o para reformar a sen- Santos,Guilherme Adolpho Ellena,Fausto Reitença appellada, quanto ás 1840 acções
naldo de Brito, Amorico Angelo de Menezes.
Companhia Industrial de S. Sebastião, perFrancez—Approva,dos : com distincção, Altencentes ao falado ; unanimemente.
fredo Antonio de Carvalho Jardim ; plenamente, Annibal Vieira, Eduardo de Paula
Lima, Benjamin de Paula Lima, Luiz Fernandes Braga, Maria Josephina. A. Reboliços:
Ferraz, Eduardo Ferreira Alves, Abrahana
Lincoln Silviano Brandão, Francisco Thomaz
da Silva, Pedro Laborne, Joaquim Sergio de
ALPANDEGA DO RIO DE JANEIRO
Barros, Bernardo Nogueira Coelho, Condido
Rendimento do dia 2 a 12 de
Moreira Murta, Prudente de Oliveira Cunha,
3.222:395$427
abril de 1894
Guilhermino Baeta Neves, José Tocqueville
325:887$912
Idem do dia 13 (até ás 3 lis.)
de Oliveira Carvalho e Benjamim Flores de
---- Oliveira ; simplesmente, Militino Pinto de
3.548:283$339 Carvalho, Pedro de Santa Rosa, Ernestino
4.181:797$241
EM igual periodo de 1893
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Moreira da Cruz, José Martins de Menezes, Augusto de Oliveira e Elelberto Lellis FerE ne dia 10 de abril:
Henrique Barbosa da Silva Cabral, João Ude- reina; simplesmente, Christ irão Ferrando e
13st.
Nas.
fonso do Nascimento, Raymundo Olyntho da Amehiloquio Caill .;108 do Amaral.
712
823 :,:e35
Silva Quadros, José Duarte Firmino Junior,
Exietiam
Trigonomeixia pprevados : plenamente,
35
45
Pedro Soares, AlvarO Diniz Ma,searenhas, An- Arthur Ferreira Din iz ; simplesmente, Henri- Enteavem... , ....
14
43
tonio Motta, José Bonifacio Barcellos, Juvenal que Leite de Magalhães Pinto, Domielano Au- Salitram
29
14
7
de Souza Costa S. Thiago,Domingos da Cunha gusto dos Passos Meia, Olyutho de Abreu e Faleceram,.
„..
711 847 1.55e
Mello, Almiro Passos, Arthur Neves, Eduardo Silva, Geraldo Fernandes Tostes, João José Existem.
Canedo Penna, Francisco Augusto de Castro, Alves e Alberto Carlos da Assumpção.
O movimento (es. sala do banco e• dos cemDeocleciano Teixeira de Carvalho, Humberto
Geographia — Approvados : com distineção , sultorios publia a foi, no fieseio dia, de 29a
Xavier Campello, Affonso Dias Coelho, Chrie- Agostinho do castro Porto, João Libano Soa- consultantee pata
quyes se 0-Viaralll 6!6
tovão Fernando, Tito Cardoso, Eudoxio de res, João Ladisláo Pereira de Mendonça, Aí - receites,
Paula Paixão, José Herdy de Oliveira, João fonso Alves de Almc ida, Bernardo Nogueira
Fizeram-se 28 extracçães do dentes.
Paulo Soares, Alvaro Coelho de Magalhães Coelho e Austin Drummond ; plenamente
Gomes, João Baptista Lauro, Arthur Braz Washington Ozori o de Oliveira, Pedro Soares, ; Cape-rei° — Esta repartição expedirá
Pereira Gomes, Manoel dos Reis Figueiredo, Mario de Magalhães Gomes, Sebastião Pine_ )1 amanhã malas pelo seguinte paquete:
João Francisco da Moita, José Angusto Ri- de Alvarenga, João Francisco da Moita, Albeiro do Valle, Francisco Moreira, Carlos Au- berto Coelho de Magalhães Gomes, Antonio
Pelo eireelateaa, para Bahia, Caravelles
gusto dos Santos Pinto, Horacio de Alvarenga Gomes Monteiro Junier, João Baeta Neves, (via Bahia),Maceiú,Pernembuca, Lisboa, Vige.
Paixão e Alvaro Xavier Rodrigues Com- Ardoino Bolívar, FralleiCO Ferreira Alves Ju- South uripton e Antuerpia, reeehendo imprespele.
nior, Francisco de Paula Marcos dos Santos e sos até às 9 horas tla In :U-111 ?-1' , cartas para o
In,çr,lez—Approvados: com distineeão, Lauro Fausto
Reinaldo de Britte ; simplesmente, ; interior até ás 9 1/2, 1 ds emn porte duplo e
Prates ; plenamente, Raul Soares de Moura, Henrique Leite de Megalhães Pinto, Miguel para o exterior até ás le, objectes para reFrancisco de Paula Marcos dos Santos, Er- Antonio de Lana e Silva. João Baptista Lauro gistrar até ás 6 da tarde de hoje.
nesto Mediei, João Vieira Marques da Cosa, João Paulo Ssaree, Mario Juvencio de NoEduardo Canedo Penne, Fidelis de Andrade ronha, Eduardo Ferreira Alves, Alvaro Coeeaey.,',.,aea,:e ea_eteeaeeteees.0,1e
Botelho Junior, Joaquim Sergio de Barros, lho de Magalhães Gomes, Alberto Augusto da —01)e-e)
Resumo meteerolegieo do dia 13 do abril
Zoáquim Pereira Werneck de Almeida, José Gama Cargueira, Francisco Augusto de Cas139.1.
de Oliveira Costa, Benjamin de Paula Lima, tro, Antonio Motta, Jesephino Satyro de Santa
Josephino Satyro de Santa Rosa, Fidelis Mon- Rosa, Francisco Urbano Baeta Neves, Jayme
teiro de Andrade e Abdias de Magalhães de Aragão tksteira, Jwe de Paula Cardoso
Gomes; simplesmente, Antonio Felix de Araujo Camara •unior, Oséas Soares Teixeira, José
Cintra, Miguel Antonio do Lana e Silva, Eus- Diniz Masca-ronhas e Joaquim Pereira Viertacho do Campos Nelson, Henrique Leite de neck de Almeida.
Magalhães Pinto, Domiciano Augusto dos
Historia geral e do Brazil—Appeovados: com
Passos Mola, Ardoino Bolivar, Caetano Lopes distineeão Pedro Soare; plenamente, José
Junior, José Tocques;lle de Oliveira Car- (Ia Moia Farinha, Eustachio de Campos Nelvalho, Eduardo Feereira Alves, Eduardo sou, Olyntho do Abreu e Silva, ;1fredo Pra13 7 • • ,oztabit• 757.09 22.8 13.21 89,0
Leite de Almeida Magalhães, Joaquim No- te,s de Sá, Antonio Gomes Monteiro Junior, 1
2
10
757.17 24.8 18.84 81.0
gueira de Almeida Coelho, Pedro Soares, Francisco de Almeida Freitas Lima, WashinJoão Quirino de Souza, João da Silva Araujo, gton Ozorio de Oliveira, Henrique Leite de
s
• 12.1.2.3.. 753.47 21,9 17.55 75.0
Francisco de Almeida Freitas Lima, Geraldo Magalhães Pinto, FranciAm Ferreira Alves
•
756.49 2't.1 17.01 72.5
Fernandes Tostes, Armando Fajardo, Mano Junior, Carlos Romeiro Veredas, Pelicano 4 • 4
de Magalhães Gornes e Urbano Sabino Pereira Aniceto da Costa Frade, Fidelis Monteiro de
de Souza.
Andrade, Henrique 13aw ., en„TO , é de Paula
Latim—Approvados: com distincçã,o,
Tier 5; ta
Cardoso Cama-na e Ancrar Caldos da Asa0 1T10.0 dia: eatrido Silvino dos Mares Guia, Eustachlo de sumpção ; simplesmente. Amadeu Fajardo, neeeeeide 34,5, peateale 29,0.
Campos Nelson e Benjamin Flores de 011- Abdias de Magalietes Comes, João Quirino de
ei.:ipeeee.:,ra ,-iaxima 26,8.
Veira; plenamente, Joaquim Sergio de Barros; Souza, Raul Soares 'le Moura, Urbana Sabino
Taeaetateee :einime 20,4.
Simplesmente, Joaquim Pereira Werneek de Pereira de Souza, José Joaquim Ferreira
Lemeereeão 1,3.
Almeida, Carlos Romeiro Veredas, A rtKur Raleei° Junior, adello Ju . ;tiniano de Rezende
3.
Ferreira Diniz, Prudente de Oliveira Cunha, Silva, Fernando Au , neto de Vaeeoneelles,
eine e'eli e ao vente em 24 hora:e3"1,2.
Raul Soares de Moura, João Quirim) de Souza. Theocri to Rodrigues Machado, Anton:o No- 1
Olympio de Macedo e Augusto Soares da lasco Coime da Silve., Autenio José Moreira,
le.e:ede de céa
Cruz.
José Diniz :descaiam has, Ardoino bolívar,
Arithmetiea — Approvados : cola distinc- Oséas Soares leixeira, Pedro Virginio Mar1) 0,7 encn Jw..tos por cierus, eirro-cuM111119
ção, Fernando de Mello Vianna ;plenameate, tios. Ensiaellio de Campos Nelson, João e cumulas,
ve1110 N 3e,3.
Washington Osorio de Oliveira, Gualter de Baptista Define Aristiles de Carvalho Schlo2) 0,5 encobertos por cirrus, eirro-cumulus
Oliveira, Antenor Noronha, Sisypho Pereira •ba.ch, José Gonçalves Barbosa e Honorio Here cuinulus, vento NW 3m,4.
Campos, José Martins de Menezes, Pedro Soa- meto Corrêa da Costa Sobrinho.
res, Domiciano Augusto dos Passos Mala, José
3) Encoberto por cirro-cumulus, cumuloHistoria natural—approve (a :5: plenamente,
Vieira Marques da Costa, João Barcellos,
Carlos Aberto da Assumpção, José Paula nimbas e nimbas, vento SE 1,1,9.
aniro Passos ; simplesmente, Henrique Baw- cerdoso Camara Junier, Arthur Ferreira
4) en.7.oberto por cirro-cumulus o cumulo(len, Jose. da Meia Farinha, Carlos Romeiro Din i z e Geraldo Fernandes Tostes ; simplesnimbos, vento SE 2e,9.
Veredas, Francisco de Paula /nlotta Junior. mente,
João José Alves.
Pendes Braz Vieira de Mendonea, Annibal
Geologia—Approvados com dietinecão, João
— Foram sepultadas no dia
Vieira, Antonio Luiz de Almeida Horta., Theo- José Alves o José de Paula Caaloso Camara -10OI.,421,euer'fae,
do corrente as seguintes pessoas faleciCries Rodrigues Machado, Eusloxio de Paula Junior.
/ das de
Adolpho Soares, Alvaro Barbosa RoPhysica e chimica— Approvalos: com disAccess° pernieices — a italiana Ro sa- Josa,
drigues Pereira, Fiorentino Florenclo Rodri- tincção, Aristales de Carvalho S,,hiele,eh
gues, Antonio José Moreira, Frederico Jun- plenamente, Alberto Carlos de assumpeaa, 48 menos, casada,. residente e fallecida á ria
queira e Emiti° Mineiro.
Geraldo Fernandes Tostes, João José Alvas, General Caldwell n. 6 ; o brazileiro Urbano
Algebra--Approvados: cem distincção,Miguel Arthur Ferreira Diniz e José do Paula Cai'- Matheus Alberto Esticuáe, 78 annoe, casado,
residente e fenecido á rua Duque de Caxias
Fernandes MoreiraJunior e0searde Alvarenga doso Camara Junior.
n. 67; os fluminenses Euelides, filho de João
Paixão; plenamente, João J. Alves,Arthur FerSanta Casa da 'Unser; eord
Francisco (joelho, 69 dias, residente e falecida
reira Diniz, Washington Ozorio de Oliveira,
Fernando de Mello Vianna, Antenor Noro- — O movimento do Hospital da Saata Casa da á rua das Palmeiras n. 35 ; Alnyde, fina de
nha,Octaviano Augusto de Oliveira e Perides Misericordia, dos hospicios de.Xemsa Senhora Manoel Fernandes Ferreira, 1 mez, residente
Braz Vieira de Mendonça ; simplesmente, da Saude, de S. João Baptista, de Nossa &e e fenecido á rua Cardoso Juntei' n. 20 ; o
Gualter de Oliveira, Francisco de Almeida nhore, do Soecorro e de NOr:'. Senhora das portuguez José da Silva, 26 anno.s, casado, reFreitas Lima, Sisypao Pereira de Oliveira Dores em Cascadu: .a, foi, no dia 9 de abril sidente e fenecido á rua da Guarda-Velha
n. 18. Total, 5.
Ca
mpos, João Baptista de Albuquerque Mello o seguinte:
içac.
Eia-. Total.
Mattos, Alberto Carlos de Assumpção, José
Athrepsia — os fluminenses Luiza, filha de
707 832 1.539 José Luiz de Figueiredo Cunha, 11 mezes,
.Virginio Martins,Henrique Bawden,José Viei- Existiam
Entraram.
37
46
83
ra Marques da Costa, Edelberto Iellis Feia 1
residente e falecido no morro (10 Santo An.. .. .
28
47
75 tonio ; Oscar, filne do tenente Arnaldo Pieira e Domieiano Augusto dos Passos Mala. Sahiram
Faleceram
4
8 - , 12 nhe i ro de Souza, 2 ;12 mezes, reside: 'e o falGeometria — Approvados : com distincção,
712 823 L535 lecido á rua Francisco Eugenio n. 87 ; MaOscar de Alvarenga, Paixão; plenamente, Ge- Existem
raldo Fernandes Tostes, Joaquim Pereira / O movimento da sala do banco e dos con- noel, filho de Francisco Pi . e Barreto, 6 hoWerneck de Almeida, João José Alves, Fer- . sultorios publicos foi, no mesmo dia, de 561 ras, residente e fenecido á rua Evaristo da
nando Mello Viauna, Henrique Leite de Ma-I consultantes, para os quaes se aviaram 661 Veiga n. 39. Total, 3.
galhães Pinto, Olyntho "de Abreu e Silva, Do- receitas.
Arterio-sclerose — o portuguez José Riraiciano Augusto dos Passos Maia, Oetaviano
Fizeram-se 36 extracções de dentes.
beiro Marinho, 58 annoS, viuvo residente e
c4
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fa/lecido á rua Marqnez de S. Vicente n. 69 ; teiro, residente e falecido á rua _Souza Barra fluminense Rodolphe da Graça Carvaleo, ros n. 20.
Hetnorrha.gia-pulmonar-o hespanhol Fran44 annos, solteiro, residente era Cupertino, e
cisco, 30 amuos presutniveis, residente e falefalecido na Santa Casa. Total, 2.
•Beri-beri -os alagoanos Jose Pinheiro de cido a rua da Saude ri. 154.
Insuffidencia mitral - Beatriz Maria do
carvalho 46 annos, casado ; Manoel JOaquitll
de Siqueira, 53 amos, casado; aquele 'fal- Sacramento, 56 armes, solteira, residente e
'acido na Santa Casa, e este na ilha das En- falecida no Aso de Santa Maria.
Lesão cardia,ca,-os fluminenses Adão Felixadas ; o fluminense Antonio Rodrigues Rocha, 19 anuas, solteiro, falecido na ilha das ciano da Silva, 23 Rimos, solteiro, residente
em Belém; Alexandrina Rosa do Rasario, 70
Enxadas. Total, 3.
-Bronchite-capillar - a fluminense Anna, annos, solteira, falecidas na Santa Casa; a
filha de Faustina Candida de Jesus, 1 mez re- brasileira Feriniana Maria das Eaires, 70
nidente e fallecida á rua da Gatubja ri. 121. mines, solteira, residente e falecida, á rua da
Dysentheria - os africano° Antonio Cus- Piedade n. 9; os portugueses Eduardo Soares
todio 80 anuas, solteiro, residente em. Santa Teixeira, 30 armes, casado, residente e faleCruz, e falecido na Santa Casa, Leopoldina cido á ladeira' do Barroso n. 8.3; E luardo
Maria da Conceição, 70 amuos, solteira, La,cheur, 54 anuas, casado, residente e falteresidente e falecida á praia Foiinosa n. 205. eido á rua do Castelo n. 3. Total, 5.
Meningite-o, •ortuguez Manoel, ftleo ths
Total, 2.
Diarrhea-a fluminense Macia Rosa da Con- Antonio Maria, seis In zes, residente e .faileceição, 80 annos, viuva, residente e falte- eido á rua da Alfaadega - n. 26.'; a mineira
Regina, filha de Antonio Alves, oito mezes,
chia á rua Padre Sapo n. 9.
Dilatação da aorta-o portuguez Manoel dos residente e falecida á raa Barão de Ubá n. 8.
Passos Ferreira, 64 amuos, solteiro, residente Total, 2.
Marasmo senil- a africana Fmgracia, 90
á rua capitão Senna n. 12 e fallecido na Beamos, solteira, falle,cida no Hospital da
neficoncia Portuguesa.
Enterite- o fluminense João, filho de José Sande.
Nephrite - o portuguez Albino Moreira
Ferreira Machado, 13 amos, residente o falMonteiro, 37 armas, solteiro, residente e falleCidO no morro do Castelo ri. 36.
Epilepsia-o portuguez José Ferreira Ma- leeido á travess?, da Vista Alegre 11.20 A. Syncopa cardia,ca-a brasileira Eulalia de
chado, 59 annos, solteiro, residente na ladeira
da Conceição n. 1 e falecido na Santa Casa. Menezes Gemes da Fonseca, 64 aniles, viuva,
o falecida á roa Victor Meireles
Endocardite-o africano Antonio, 70 annos, residente
n.
15
e
o
fluminense
Antonio Luiz Machado,
Solteiro, residente e falecido no Asylo de 27 amos, solteiro, residente
e falle.cido á rua
Mendigos.
de Sa An na n. 77. Total, 2.
Entero-mesenterite - a fluminense CaroSepticemia-a portugueza Maria da Conlinaa filha de Felippe Pereira Marques, 2 an- ceição, 45 annos, casada, residente e faIlecida
nos, residente e falecido á rua S. Luiz Durão á rua Humayta n. 16.
Ir. 4.
Tuberculos pulmonares - os fluminenses
Febre amarella - o minniro Luiz, filho de Prudeneiana Maria da Silva, 74 annoà,
lidolpho Seyet, 2 armes e 7 meses, residente teira, residente e falecida á rua da Miserie falecido á rua da Carioca n. 9 ; os flumi- corda n. 53 ; Luiz Abreu, 24 anuas, solteiro,
nenses Manoel, filho do M iria Angelica, 2 falecida, no Hospital de Alienados ; Maria
annos, residente e faleci d o á rua Senador Corrêa Soares • da Silva, 27 armes, casada,
Vérgueiro n. 01; Mario, filho do Dr.Alexan- reeideate e falecida á rua Guimarães ri. 10
dre Femaira de Paiva, 12 arilos, residente e o • portuguez Francisco Ferreira de Souza, 52
falecido á rua Costna velho n. 57; Odette, amuos, solteiro, residente o falecido á rua
fluo do alferes Alfredo Alves Bastos 17 an- Senador Pompéu n. 31. Total, 4.
Sep i cem i a-p portuguez Antonio Ferr&ra
nos, residente o fallecido á rua do Cl'itchorro
n. 34; os liespanhoes Rosa do Aguiar, 26 Lopes, 33 amuos, solteiro, fali:e:110 na Santa
amos, casado,residento e falecido anus Max- Casa.
Feias-um, filho de Amaro Alves Corrêa,
well n. 8; Ra.ymundo Garcia, 38 a.nnos, canado, falecido no Hospital da Sande ; Fran- residente á rua Santos Relrigues n. 4; outro,
cisco Ramires Dominguez, 18 annos, solteiro, filho de Maria. Joanna da Conceição, resifalletido no Hospital da Sande ; os portugue- dente na subida do Leme ; outro, do sexo
ZeS Bernardino Pinto Tavares, 31 amuos, ca- masculino, filho de Antonio Rena, residente
sado,residente e falecido á rua Visconde de á rua Senador Euzebio n. (l7 ; outro do sexo
Itauna ri 65 ; José de Freitas, 22 amos, sol- feminino, filhado Jose Miguel, residente á
teiro, residente e falecido á rua João Caetano rua da Quitanda n. 126. Total, 4.
n. 175 ;- Custodia, filha do Margarida da
No numero dos 68 sepultados, estão comSilva, 9 annos ; Antonio Vieira, 40 amos, prehendid 03 26 indigentes, cujos enterros
Solteiro, residente á rua d't Catteto ri. 234; foram gratuitas.
Manoel Alves Arnorim, 18 armes, solteiro,
-E no dia 11:
residente á rua de S. Clemente n. 8 e falecido na Santa Casa ; Ansslmo Simões, 32 an- •. Aecasso pernicioso-os fluminenses Sebasnos, casado, residente á rua Frei Caneca nu- tião, filho de Artbur Augusto Vaiar, 3 afimero 91 ; João Rf1M01, 21 anuas, solteiro, nes, residente e falecido á rua Nabuco de
residente á rua D. Manoel n. 14 ; José Ro- Freitas; Humberto, filho de João Cecilia, 11
drigues, 21 ann.ss, solteiro, residente á rua meses, residente e, fallecido á rua do Hospício
da Ajuda n. 81 ; Sebastião Ramos, 28 annos, n. 241; o portuguez Maneei ,Lima,.40 annos,
residente á rua da Passagem n. ; o bra- casado, residente e falecido á rua da Pra,
zileiro João Manoel Boniftcio, 23 amuos, sol- imita n. 182. Total, 3.
Aneurisma da aorta thoraxica-o portuteiro, falecidos em S. Sebastião. Total, 17.
Febre biliosa - o matto-grossense Ramiro guez Maneai Rodrigues de Carvallio,32 armas,
Nunes Quaresma, 33 annos, solteiro, -falecido solteiro. residente e falecido á rua do Viscondeile leerreiraty n. 25.
no Hospital da Sande.
Amolecimento cerebral-a fluminense AnFebre perniciosa - a fluminense -Esther,
filha de Gertrudes Maria da Conceição, 7 me- tonia de Castro, 50 annos, viuva, residente e
zes, residente e falecida á rua do Proposito fallecida•á rua, do Santo Alfredo n. 11.
• Athrepsia-Os fluminenses-Maria, filha de
D. 7.
Febre palustre-o - portuguez Diogo Fran- Alfredo Polly, 2 meses, residente e falecida á
cisco da Luz, 23 annos, solteiro, residente e rua Sete de Setembro n. 51; Silvino, filho de
Sophia Maria-Benedicta da Conceição, 1 mez,
falecido á rua Guanabara ri. 55.
Febre-amarella-o escossez Daniel Samont, residente e falecido á• rua Frei Caneca n. 101;
28 annos solteiro, falecido á rua da Passa- Antonio, filho de Eduardo Ieidro de Carvalho,
10 meses, residente e falecido á rua Jorge
'
gem n. 110.
Gaetriti-o portuguez Manoel Vieira' Tei- Rudge n. 20; José Felix,filho de José Corrêa,
xeira, 25 amos, solteiro, residente e fallecido 10 meses, residente e falecido á rua do Senador Pompêo a. 164. Total, 4.
á rua João Caetano n. 8.
•Beri-beri-a fluminense Laurinda Maria
Gangrena das extremidades-o portuguez
Iganoel Ferreira de Oliveira, 89 amuos, sol- da Conceição, 40 annos; solteira, residente á
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rua Barão de S. Felix n. Se falecida nn
Santa Casa.
Broncliite-capillar-o portuguez Antonio,
filho de Domingos Gomes, 3 amuas, residente
e fallccido á rua de Sa,nt'Anna n. 94.
Broncho-pnemnonia-o fluminense Malantira, filho de Julia Malia The.eza da Conceição, 3 meses; residente e Medd() á travessa
do Leonardo n. 16.
Caehexia fluminense Galaria Maria
cia Conceição, 72.annos, solteira, residente e
falecida á rua V. Claudio ri. 16 A.
Catar-Mio fluminense Maria Angelica, 63 annos, viuva, falecida na Santa
Casa.
Congestão cerebral-um iudividuo
nheeido, 5') mimos presumíveis, verificado no
Necroterio.
Diarrhéa-a fluminense Olympia, filha de
Manoel Pimenta do Nascimento, ires amuos,residente e falecida á rua da Ga:nbiia, n. 133.
Dilatação da aorta tiwraxica - Rimun
Giovanni, 69. amuos, viuvo, residente e falecido no Asylo de Santa Maria.
Dy-senthoria-o fluminense Joó Cordeiro;
27 aamos, solteiro, tal/acido no Hospital da
Saude.
Estreitamento da aorta-o- portuguez Jaa
cintho da Silva, 30 anno-4, solteiro, residente
á rua João Caetano n. 86 e falecido na .Santa
Casa.
Entero-mesenterle-a fluminense
mina, filha de Candi l o Carlos Teixeira, 21
meses, residente. e fallecI1a á rua Quinta da
Boa Vista n. 28A.
Enterol c ante - a fluminense Leopol na,
filha de Ambrosino Manoel Soares, 61 dias,
residente falecida á rua Barão de Itapagipe
n. 20. •
Fraqueza cangenita-a tluminense Clara,
filha de joeé Pereira de Souza, 35 dirs, residente e Machia á travessa do S. Sebastião
n. 37.
Febre amarela- os ingl..ses Su.san Mede- rith, 33 mimos, casado, residente e falecido á.
rua Marques de Abrantes ri. 103; Nerdla:n
John Levingstou, 34 mimos, meado, Adice:de
á rua da Passagem n. 110; os flumsnewes •
Ignaelo Ferreira Bragança, 10 itellos, reei- .
dente e falecido á rua Souza Franco n. 66;
Horminia Augusta Ferreira Brasil, 30 amuos,
casada, residente e falecida á rua Petropolis
n. 17; Samuel lhas, 17 manos, solteiro, residente e falecido á rua Real Grandeza n. 40;
o francas Sarrasia Pierre Jean Louis, 34 annos, casado, residente e falecido á rua da Carioca n..18; as italianas Philomena Lettere, .
27 atines, casada, residente e falecida á ruas. Luis Gonzaga. o. 63; Angelina Caspany, 24
armas, solteira residente e falecida á rua Riachuelo n. 105: o hespanhol José Rodriguez y
Rodeiguez, 24 amos, solteiro, residente e fellecido á rua da-Conceição n 26; o brasileiro
Manoel de Oliveira, 19 amuos, solteiro; o
francez João rsaptisa, Pedebois, 24 amos, solteiro,residente amua Senador Vergueiro u.20,
o rio-grandense do sul Durval Marques Cardoso, •12 armas, residente á rua San!.'Anna
n. 9; o bespanhol Luciano Fernandes, 3 annos, casa,•',e; o italiano Passa.ro Francisco, 29 •
armeis, Casado, residente á rua Frei Caneca
n. 57; os portugueses Joaquim Lopes, 30 annos, casado, residente á rua Barão de Potropolis n. 27; João Antonio da Cunha, 18 arenos, solteiro; Luiz Ferreira, 25 amuos, solteiro, resid ente á rua General Cal lwell n. 92
e fi.dleeirlos em S. Sebastião; Josés Gomos, 33
armas, solteiro, residente e falecido á rua
Sant'Anna n. 39; Antonio de Araujo, 10 manos, residente no Retiro Guanabara; Tristão
Lourenço, 19 armes, solteiro, residente á rua
Maná n. 23 e falecido á rua Fresca, n. 1;
José Correia, 55 armes, casado, residente e
falecido á rna Serocaba.n. 63; Martenho Gonçalves, 23 annos, solteiro, residente e fale,
eido á rua S. Diogo n. 79; José Augusto
Monteiro da Fonseca, 32 amuos, casado, residente e falecido á rua Visconde de Itauna
n. 231nEduardo Maria de Paiva, 22 anuns,
solteiro, residente á rua Voluntarios da Pan. 207; Joaquim Antunes, 51 anuas, casado,
falecidos na Santa Casa; Bernardo Correia, .
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Lopes, 28 annos, casado, residente e fenecido
á rua Senador Pompeo n. 31; Avelino Pereira, 25 annos, solteiro, fenecido no Hospicio da Sande. Total, 27.
Febre palustre-os fluminenses Julia, filha
de João Ferreira da Silva Continha, 18 mezes,
residente e fallecida na estrada do Bom Suegesso n. 16; Arthur, filho de João Dias da
Costa, 4 annos, residente e fallecido á rua
Machado Coelho n. 166. Total, 3.
Faure puerperal-a porsugueza Maria Candila Sobral, 33 annos, casada, residente á
praia de S. Christovão n. 16 e fallecida na
Santa Casa ; a fluminense Orininda Candida
da Silva, 21 rumos, casada, residente e fallecida á rua Senador Euzebio n. 332. Total, 2.
Febre perniciosa-o portuguez José Rodrigues Nunes, 25 anros, casado, residente e
fallecido á rua Hurnaytá n. 60; o italiano
Domingos Celano, 18 annos, casado, residente
e fallecido á rua Sant'Anna n. 39; o fluminense Sa'.vador, filho de Francisco Verre, 25
Jaezes, residente o fallecido á, rua Relia do
S. João n. 1 se. Total, 3.
Febre typhoide-o portuguez José Antonio
Lopes, 13 annos, residente e fallecido a rua
Frei Caneca n. 175.
Febre biliosa-o portuguez José da Silva,
29 anisas, casado, residente e fenecido á rua
Humaytá n. 71.
Gast so-en terite-as fluminenses Sebasti an a
filha de Ildefonso Jo.sé dos Santos, 10 aunos,
fallecida no hoepicio da Sande ; Maria Joa.quina Sá, 25 annos, solteira, residente e fallecida á rua Santo Christo n. 35; Abilia, filha
de Felisberto José Alves, 2 annos, residente e
fallecida á rua Vinte e Quatro de Maio n.115
e opertuguez Joaquim Ferreira Capello, 36
annos, soltei! o, fallecido na Santa Casa.
Total, 4.
Gastro-enteracolites-o fluminen ee Honok,
filho de Antonio Alvas Pires, 10 mexes, residente e fenecido á rua Costa Ferraz n. 45.
Insufficiencia mitral-a hollandeza Helena
Le Blon, 55 annos, casada, residente e fenecida á rua da Passagem n. 56.
Lesão cardiaca-os Nrtu,guezes: Avelino
Duarte Pereira Brochada, 25 annos, casado,
residente e fallecido á nes Barão de Mesquita
n. 54; João Luiz Ferreira, 64 annos, solteiro, residente e fallecido a rua Barão de
S. Felix n. 173, e a fluminense Luiza, 24 annos, solteira. residente e fallecida á rua Dr.
Joaquim Meyer n. 5. Total, 3.
Laryngite tuberculose-o capitão José Luiz
Belfort Quadros, maranhense, 31 annos, solteiro, residente e fenecido á rua Conde do
Bomfim n . 146Myelite-a fluminense Alice, filha de Virgilio Gentil de Mello Araujo, 5 annos, residente e fallecida á rua Dr. Silva Pinto n.
2. F.
Marasmo-o fluminense Francisco 60 annos, sblteiro, falleeido no hospital de S. João
Baptista. e Adelia, 47 annos, fallecida no 1103pltal de Alienados. Total, 2.
Meningite-os fluminenses Custodio, filho
de Valentirn José Alves 2 »amos, residente e
fallecido á rua Viscande de Itauna n. 76, e
Afonso, filho de Julio Dias Coelho, 10 annos,
residente e fallecido á rua S. Clemente n. 89.
Total, 2.
Pneumonia--a braziteira Emitia Candida
das Dares, 20 annos, solteira, residente e falleckla á rua Dr. Dias da Cruz n. 65.
Syncope card i aca-o fluminense José Cernia° da Silva, 48 armes, viuvo, residente e
fallecil o á rua Visconde do Sapucahy n. 18.
Sem declaração-o italiano Vicente Bebilace, 35 annos, solteiro, finlecido no hospital
de S. João Baptista, para onde entrou moriundo
Tetano-a portugueza Maria José Sanches
de Brito, 53 a,nnos, viuva, residente e faltecida a rua Haddock Lobo n. 169.
Tuberculose-mesenterica-o italiano Luiz,
filho de Caiam Archanjo, 2 annos, residente e
fallecido á rua Presidente B ti-roso n. 80.
Tisica inesenterica.-a fluminense Alice, filha de José da Costa, 1 armo, residente e fallecida á rua Leopoldo n. 25.
Tuberculos pulmonares - os fluminenses
Manoel Dias da Silva, 24 antros, solteiro, re-
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sidente e fallecido á rua da Misericordia n.93;
Gracindo de Cunha, 38 annos, casado, residente e fenecido á rua do Morro n. C; o mineiro Sydnei Haat, 17 armes, solteiro, falteeido no hospital do Anda,rahy ; o hespanhol
Aeostinho Malvas de Castro, 35 anuas, solteiro, reside" s oo fallecido á rua do Paraizo
n. 10 ; a portug,ueza Maria da Luz, 46 annos,
solteira, residente e fenecida á rua do Senados' Vergeiro ti. 51 ; o rio-grandense do sul
Manoel Marcellino, 18 armo, solteiro, residente á rua do Imperador n. 7 e fanecas na
Santa Casa, Total, 6.
Typho-a 11 uminenee Eulalia, filha de João
Fernandes Crespo, 2 amuos, residente e faltecida á rua da Assumpção n. 31.
Fet, s-um, 61i [o de Maria Amelia, residente
á rua João Pereira n. 78 ; outro, do sexo feminino, filha de Joanna, de Oliveira Pra,dellit,
em tratamento na Santa Casa. Total, 2.
No numero dos 88 sepultados, vão 18 indigentes, cujos enterros foram gratuitos.

EDITAES E AVISOS
Externa i! o do C4-yitnnasio Na-

elonal

EX AM ES DE ADAILS4.0

De ordem do Sr. director faço publico que
todos os dias uteis, das 9 horas ás 2 da tarde,
começando desta data até 16 do corrente mez,
se acha novamente aberta a inscripção para
os exames de admissão ao 1^ anuo e aos diversos antros do curso deste gymnasio.
Externato do G ymnasio Nacional, 2 dr abril
de 1894.-0 secretario, Antonio Joaquim Ro•)

drigues Junior.

Director ir-a ‘!..1;eral da lastimecã • Plublica
De ordem do Sr. D. director geral, fica
transferida por motivo de força maior, a reunião mareada para o dia 14 do corrente,
para terea-feira, 17, ás 3 horas da tarde,
Capital Federo!, 13 de abril de 1891.-0
chefe da I a secção, Manoel M. Nogueira Serra.
.0.4n1•••••151.

Directoria da Instrucção
CONCURSO PARA UM socais DE AMANUENSE
De. ordem do Si'. ministro fica aberta, com
com o prazo de 30 dias, a contar de 2 do
proximo mez de abril, a inscripçã,o para o
concurso a que, na conformidade dos arts. 9'.
10 e li do regulamento annexo ao decreto
n. 1.160 de 6 de dezembro de 1892, tem de
proceder-se para o provimento de um togar
de amanuense desta directoria.
Nenhum candidato poderá inscrever-se sem
que, por meio de requerimento, de seu proprio
punho e em boa lettra, ao director geral tenha
provado com documentos ter:
1^, 18 annos de idade, pelo menos ;
exame ornejai da lingua portugueza e
geographia geral
3', bom procedimento clil e moral.
Este requisito prova-se com attestado do
delegado de po1i4e. da respectiva circuineripção e de duas pessoas i 1 notoria consideração social, animando todos de modo positivo
o bom procedimento do candidato. Este poderá ta.mbein juntar outros documentos, cano
titulas de graduação scientifica, e deexames
de outros preparatorios, para observa.ncia ao
disposto ao art. 11 do citado regulamento.
As provas do concurso serão escriptas,
oraes e versarão sobre as seguintes materias:
Linguas franceza e ingleza, ;
Arithmetica, aigebra e geometria
Chorographia e historia do Brazil;
Noções de direito publico e administrativo ;
Redacção oficial.
Directoria da Instrucção da Secretaria da
Justiça e Negocios Interiores, 29 de março
de 1894.-0 director geral, Pedro Velloso
Rebello.

Escola 1'o1yteehnica
Da oedean do Sr. director interino desta
as, da, faço publico para conhecimento dos
inaeressados, que serão abertas no dia 2 de
abril proximo futuro as inscripções para a
matricula nos diferentes cursos desta escola, devendo encerrar-se troa dias depois de
terminados os exames a que se tem de proceder á partir de I de maio proximo futuro.
Para esses exames vigorarão as inseripções feitas para os que deviam efectuar-se
em novembro de 1893 e foram adiados por
aviso de 18 desse mez ; e bem assim, quanto
ás ma:serias dos cursos da escola, as que se
fizerem do dia 2 a 16 de abril proximo faturo.
Secretaria da Escola Polytechnica, 30 da
março Co 1391. -Bacharel José Joaquim da
Miranda e Horta, secretario. .
(s
Laborator:o Nacional de
Analyses
De ordem de S. Ex. o Sr. ministro da fazenda, acha-se aberta, a datar de hoje, neste
laboratorio a inscripção, que será encerrada
60 dias depois, para o cos. 'urso a um dos legares de chirnicos de 3i classe, a que se refere
o regulamento que acompanhou o decreto
n. 1257 de 3 de fevereiro de 1893.
Só serão admittidos á inscripção os cande
dates, que além dos respectivos diplomas
medicos e pharmaceuticos e dos documentos
comprobatorioe de sua idoneidade como chimicos, apresentarem folha corrida do los,tar
do domicilio.
O concurso versará sobre questões de analyse chimica, relativas t eacielmente a substancias alimenticias o medicamentosas,e será.
feito conforuie as histrucções publicadas no
Diario O ffiniol do 22 de fevereiro de 1893.
Capital Federal, 7 de abril de 1894.-0 di(rector, Dr. Borgp s do Costa.
C41. 1' e de Appellaciio
Faço publico que as appellações civeig
n.373, appellante o Dr. curador das massas
falli' l as, appellados os syndico3 da massa falli-

da de E. Saint Denis: n . 455, appellante João
Manoel Salgueiro Filho, appellado João Manoel Salgueiro, inveniariente de seu casal
n.516 appellante A. Fazenda Municipal, appellada, D. Rosa Candida Velho Bittencourt
n.522, s ppellan te João Baptista Moreira Porto;
appellada D. Hermelinda Augu-ta Monteiro
Cabral. e cenimereial ri. 319, appellante Luiz
Ant-mio de Assiimpção, appe i lado Franc'sca
Antonio d a Silva. acuam-sim com dia., devendo
o julgamento ter togar na sessão da Cantara
Civil do dia 16 do corrente ou T :ÁS seguintes.
Secretaria da C('e'te de Appellasão em 12 de
abril de 1894.- O secretirio, Joaquim Maria
dos Anjos Esposei.

Assis tencia Medico-legal
de Alienados
De ordem do Sr, Dr. director geral da Assistencia Medico-legal de Alienados, faço publico que, em virtude do disposto no art. 70,
§ 2 do regulamento annexo ao decreto.
ri. 1559, do 7 de outubro do anno findo, a
conter desta data e por quatro me.zee, acha-se
aberta na secretaria da mesma assistencia a
ins.cripção ao concurso para provimento de
deus legares de medicas do Hospicio Nacional,
curti das Colenias de Alienados, na Ilha do
Governador.
As proves do concurso serão: pratica, oral
e eseripta, e versarão sobre as materiee
cadoira de clinica psychiatrica e molestias
nervosas das facullades de medicina, havenCo
arguição a respeito das duas ultimas provas
eita
f pelosrnembros da commissão examinadora.
A' inscripção serão adrnittidos os cidadãos
que estiverem no goso dos direitos civis e politicos e forem graduados por qualquer das
faculdades de medicina da Republica, ou (faie
tendo sido por escola estrangeira, si houverem
habilitado perante alguma das nacionaes.
Secretaria da Assistencia Medico-legal de
Alienadas, 19 de janeiro de 1894.-0 directos',
(. Horacio de Gusrnfio Coelho.
s.
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eoNeURRENCIA.

De ordem do Sr. general commandante da
divisão, de hoje até 19 do corrente, fica aberto
concurrencia para fornecimento de pão, lenha, verduras, fructas e temperos ás forças
aqui estacionadas e bem assim de capim para
os animaes do serviço das mesmas forças.
As propostas para tal fornecimento serão
apresentadas, em carta fechada, até ás 11 horas daquelle dia na caixa militar (praia de
Icarahy n. 15.)
Os generos deverão ser de primeira qualidade e entregues nos quarteis das forças, nos
prazos indicados nos pedidos ou vales.
A falta do fornecimento ou a recusa, por
má qualidade dos generos, sem substituição
immediata,, importará para os fornecedores
na multa de 25 ob, sobre o valor total dos
mesmos.
Como garantia ao contracto depositarão os
fornecedores, como caução na caixa militar,
a quant,ia que for arbitrada em relação aos
contractos.
Os pagamentos aos fornecedores serão feitos á vista das contas, documentadas, conferidas e visadas pelas autoridades competentes
naquellare ,artiçã,o.
Que ..el-Úeneral do commando da divisão
em Nitheroy, II de abril de 1894. — Gabriel
Salgado Santos, capitão assistente do quar(.
tel-mestre generalj unto á divisão.

Lote n. 9
Marca JPI&C: 1 caixa n. 66, pesando bruto
83 kilos, vinda noa,vapor inglez Thames e
descarregada em 10i de abril de 1891, contendo:'
25 frascos com pepsina em pó, pesando liquido 750 grammas;
50 ditos com caos não especificados, pesando
liquido 10 kilos
50 ditos com granulos de citrato de magnesia, pesando liquido 5 kilos;
32 ditos com santonina, pesando liquido
960 grammas ;
16 ditos com naphtol, pesando liquido 480
grammas;
40 ditos com magnesia calcinada de Henry,
pesando liquido 1 kilo e 200 grammas
1 lata com açafrão oriental,pesando liquido
1 kilo.
Lote n. 10

Marca JPI&C: 1 caixa II. 67, pesando bruto
82 kilos, conte& o :
8 latas com raiz medicinal IAD classificadas
(rhuibarbo) pesando liquido 8 kilos
1 lata com opio em bruto, pesando liquido
3 kilos
2 ditas com essencia de aniz, pesando liquido 8 kilos;
30 frascos com iodol, pesando liquido 900
grammas ;
63 ditos com valerianato de quinina, pesando liquido 1.980 grammas ;
29 ditos com bi-sulfato de quinina, pesando
870 grammas
36 potes com pomada mercurial, pesando
-41.11ranclega do Rio de Janeiro liquido 9 kilos; vinda no mesmo vapor e descarregaria em 10 de abril de 1891. •
ELITAL DE PRAÇA. N. 15
Lote n. 11
Pela inspectoria da Alfandega do Rio do
Marca JPI&C: 1 caixa n. 68, pesando bruto,
Rio de Janeiro se faz publico, que a porta do
armazem n. 10 no dia 20 de abril ao melo- contendo 8 duzias e 9 frascos de vidro para
dia, se hão de arrematar, livres de direitos mamadeiras, vinda no mesmo vapor e descarregada na mesma data.
as mercadorias seguintes:
Lote n. 1

Lote n. 12

Marca MCK: 1 caixa n. 9.089, pesando
Marca ALC : 1 caixa n. 6.456, 30 cartões
bruto 106 Mios, contendo carta,zes-annun- contendo chales de algodão grosso, pesando
cios de mais do urna cor, pesando bruto 74 liquido 153 kilos, vinda no vapor allem-ãO
kilos, vinda no vapor italiano Brazil e des- Paranaguá e descarregaria em 16 de abril de
carregada em 5 de abril de 1890.
Lote n. 2

Marca AS com a contra-marca JB: 1 caixa,
sem numero, pesando bruto 5 kilos, contendo bijoutaria de cobre, pesando 200 grammas,
vinda no vapor americano Pline Blanche e
descarregado. em 14 de dezembro de 1891.
Lote n. 3
Marca A: 1 caixa n. 114 A, pesando bruto
14 kilos, contendo apparelhos ne louça n. 1
(pó de pedra) pesando liquido 4 kilos e 700
grammas, vinda no vapor inglez Tamar,
descarregado. em 27 de 1892.
Lote n. 4

Marca JPI&C: 1 caixa n. 60, pesando bruto
49 kilos contendo 4 boiões com acido enrico,
pesando liquido 20 kilos, vinda no vapor
inglez Thantes e descarregado, em 10 de abril
de 1891.
Lote n. 5

Marca JPI&C : 1 caixa n. 61, pesando
bruto 59 kilos, contendo 50 frascos com glycerina pura, pesando liquido 25 kilos, vinda
no xapor inglez Thanzes e descarregaria em
10 de abril de 1891.
Lote n.

Marca JPI&C: 1 caixa n. 62, pisando bruto
51 kilos, contendo 20 latas com glycerina,
pesando liquido 40 kilos, vinda no vapor
inglez Thames e descarregada em 10 do
abril de 1891.
Lote n. 7

Marca JPI&C: n. 64, pesando bruto 51
kilos, contendo 98 garrafas com oleo do
amendoas doces, pesando liquido 9 kilos e
80 gramrnas, vinda no vapor inglez Thames
e descarregada em 10 abril de 1891.
Lote n. 8

Marca JPI&C: 1 caixa n. 65, pesando bruto
80 kilos, contendo 47 garrafas com oleo de
Castor, pesando liquido 23 1/2 kilos, vinda no
vapor inglez Thantes e descarregada em 10 de
abril de 1891,

Lote n. 13

Marca JBC : 1 caixa n. 6.459, 30 cartões
contendo chales de algodão grossos, pesando
liquido 153 kiloR, vinda no vapor allemão Paranagua e descarregada em16 de abril de 1891.
Lote n. 14
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Lote n. 19

Marca FS&I com a contra-marca Bahia: 1
caixa sem numero, vasita,vinda no vapor inglez Vandyche e descarregada em 26 de maio .
de 1891.
Lote n. 20
Marca LFM&C: 1 caixa sem numero,pesando bruto 9 kilos, contendo 3 machados de
aço, pesando liquido 3 Mios e 400 grammas,
vinda no vapor inglez Vanclyche e descarregada em 26 de maio de 1891.
Lote n. 21

Marca DTC dentro de um triangulo: 2 caixas ns. 1 e 2, pesando bruto 61 kilos, contendo um Urinar Maguelometro de Constant,
instrumento mathematico não classificado,
vindas no vapor inglez Thames e descarregadas em 26 de maio de 1891.
Lote n. 22

Marca L&C em uni quadrante: 1 caixa
n. 2713, pesando bruto 74 kilos, contendo
amostras de tintas em pó, vinda no vapor
inglez Thaznes e descarregada em 26 de maio
de 1891. .
Lote . n. 23

Marca Val: 1 caixa n. 187, pesándo bruto
62 kilos, contendo musicas brochadas, pesando bruto 33 kilos, e livros impressos em brochura, pesando bruto 3 kilos e meio,vinda no
vapor allemão Valparaiso e descarregada em
5 de fevereiro de 1891.
Lote 91. 24
Marca SB&C: 1 caixa n. 2797, pesando bruto 69 kilos, contendo obras não classificadas
de vidro n. 2 (1 reflector), pesando liquido 15
kilos, vinda no vapor inglez Clyde e descargada em 15 de fevereiro de 1891.
- Lote n. 25
Marca TSG: 1 caixa n. 898, pesando bruto
60 kilos, contendo 48 cabeçadas de couro
branco e redeas de corda para prizão (cabrestos), vinda no vapor inglez Garricha e dascarregada em 5 de fevereiro de 1891.
Lote n. 26
Marca COR: I caixa n. 127 A, pesando bruto
64 kilos, contendo obras não classificadas de
ferro fundido estanhado, pesando liquido 41
kilos, vindos no vapor iaglez Vantlyche o descarregada em 27 de fevereiro de 1891.
Lote n. 27
Marca HR&C: 1 caixa n.995, pesando bruto
62 kilos, coutando obras não classificadas de
ferro fundido simples, pesando liquido 45 kilos, vinda no vapor inglez Garricha e descarregaria em 5 de fevereiro de 1891.

Marca GAP: 1 caixa n. 1.574, pesando bruto
25 kilos, contendo contas ôcas de vidro, pesando liquido 15 kilos, vinda no vapor alle-'
mão Paranaguá e descarregada em la de
abril de 1891.
Lote n. 15
Lota n. 28
Marca FR: 1 caixa n. 6.127, pesando bruto
Marca
L&C:
1
quadrante, com a contra9 kilos, contendo livros impressos brochados,
pesando liquido 4 1/2 kilos, vinda no vapor marca SL&C: 6 engradados, pesando bruto
allemão Paranaguá e descarregada em 27 de 1.098 kilos, contendo 72 carros do mão, 2 ditos, pesando bruto 336 kilos, contendo 12 diabril de 1891.
tos idem, vindos no vapor americano AsLote n. 16
descarregados em 25 de fevereiro de
'
Marca GO: 1 caixa n. 46, pesando bruto 16 phodel,
1891.
kilos, contendo:
Lote n. 29
Livros impressos, brochados, pesando liquido 4 kilos ;
Marca ASS: 1 caixa n. 493/5, pesando
Notas e facturas impressas em uma só cor, bruto 224 Mios, contendo carteiras de' papel,
pesando bruto 4 kilos;
pesando bruto 172 kilos, vinda no vapor
Uma caixinha com amostras de medica- francez Colonabia, descarregada em 9 de julho
mentos.
do 1892.
Vinda no vapor francez Villa de Buenos AyLote n. 30
res'e descarregada em 16 de maio de 1891.
Marca MC? 4 fardos ns. 100/103, pesando
Lote n. 17
bruto 769 kilos, contendo cobertores de 15:
Marca MJE: 1 caixa sem numero, pesando encarnados,
pesando liquido 735 kilos, vindos
bruto 105 kilos, contendo livros impressos, no vapor inglez
Tainar, descarregados em
brochados, pesando liquido 78 kilos;
1 dita pesando bruto 140 kilos, contendo 15 de julho de 1892.
Lote n. 31
ditos ditos, pesando liquido 119 kilos.
Vinda no vapor allemão Paranaguá e desMarca MC: 2 caixas na. 119 o 120, pecarregada em 22 de maio de 1891.
sando bruto 793 kilos, contendo mantas de
algolão adamascadas pira cama, pesando liLote n. 18
Marca 3110 com a contra-marca AL&C: 1 quido 619 Mios.
Lote n. 32
caixa n. 6226, pesando bruto 3 kilos, contendo'3 latas com amostras de cevada, vinda no
Marca F&O—GSP/1.427: 1 caixa n. 17, pevapor inglez Vandyche e descarregada em 26 sando
bruto 120 kilo3, contando potes com
de maio de 1891.
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tinta preta para escrever, pesando bruto 21
lailos, e frascos com tinta encarnada para escrever, pesando bruto 60 kilos, vinda no vapor inglez Galileo, descarregado., em 30 de
ulho de 1892.

210 kilos, contendo dito idem pesando bruto
165 Mios ; 1 dita ri. 590, pesando bruto 210
kilos, contendo dito idem pesando bruto
165 kilos.
A mesma marca: 1 dita n. 501, pesando
bruto 208 kilos, contendo anil em pacotes,
Lote n. 33
pesando bruto 165 kilos, vindas no vapor
r- Marca CH&C—Santa Catharina : 1 fardo inglez LeibnitJ e descarregada em 26 de maio
n. 6.993, pesando bruto 482 kilos, contendo de 1893.
panno cru de algodão liso, pa gando liquido
Lote a. 40
466 Mios, vinda no vapor inglez La-Place,
Mafea MjE : 1 dita sem numero, pesando
descarregada em 11 do agosto de 1892.
bruto OS kilos, contendo livros impressos
L9te rt. 34
brochados, pesando liquido 85 kilos, vinda no
vapor inglez Leibnitz e descarregada em 26
I Marca G—W—S—C: 1 caixa II. 1.718/20, de maio de 1893.
com amostras de rondas de alg-odão, vinda no
Lote n. 47
vapor inglez Taatar, descarregada em 3 de
outubro de 18e2.
Marca P&O-2150—CF&C; 1 dita n. 4, peLote a. 35
sando bruto 81 Mios, contendo 30 pegadores
de papelão com molas do metal para cartas,
Marca RR—C: 1 caixa n. 4.483, pesando pesando bruto 17 kilos ; tinteiros de vidro
bruto 323 Mios, contendo enveloppes para n. 2, branco, pesando liquido 2-kilos e 200
cartas, pesando bruto 252 kilos, vinda no gramais ; ditos de vidro branco n. 1, pevapor allemão Pctropolis, descarregado, em sando liquido 5 kilos e800 grammas ; tin20 de outubro de 1892.
tairos e porta canetas de cobre, pesando bruto
13 kilo-s ; tinteiros de madeira fina enverLote a. 30
nisada , pmuldo bruto 7 Mios ; e pegadores do
Marca F&O/1.399: 1 caixa n. 1.400, pe- ferro fundido envernisado, pesando 11 kilos,
sando bruto 166 kilos, contendo 11 quadros vinda no vapor inglez Milton e deescarregada
a oleo, 2 ditos idem; vinda no vapor allonsão eia 16 de junho de 1893.
Bahia, descarregado, em 12 de novembro de
Lote a. 48
1892.
Lettreiro Portella,: 1 dita n. 829, pesando
Lote a. 37
bruto 106 kilos, contendo quatro peças de
Marca F&O: 1 caixa n. 1.399, pesando casimira de lã, singela, pesando liquido 72
bruto 196 kilos, contendo 12 quadros a oleo, kilos ; uma dita n. 830, pesando bruto 200
22 ditos idem e 9 ditos idem, vinda no mesmo kilos, contendo 8 peças de dita idem, pesando
liquido 139 kilos ; Uma dita n. 816, pesando
Vapor e descarregada na mesma data.
bruto 174 kilos, contendo 14 peças de dita
Lote n. 38
idem, pesando liquido 132 Mios; uma dita
n. 820, pesando bruto 225 kilos, contendo 12
Marca FTC: 1 caixa n. 38.697, pesando peças
de dito idem, pesando liquido 175 kilos;
bruto 64 kilos, contendo 9 latas com essencias uma dita
n. 826, pesando bruto 206 kilos,
ná,e) especificadas, pesando liquido 21 kilos e contendo
O peças de dita
pesando li400 grammas e 1 frasco com dita idem, pe- quido 161 kilos, vinde 3 noidem,
vapor inglez Cosando liquido 4 kilos o SOO grammas, vinda leridge e descarregailas em
7 de julho de
no mesmo vapor e descarregada em 18 de 1893.
noaembro de 1892.
Lote a. 39

Marca L de R: 1 caixa n. 1.037, pesando
bruto 59 kilos, contendo um grande pote de
louça n. 6, quebrado, vinda no vapor inglez
Congo, descarregada em 20 de novembro de
1892.
Lote a. 40

Lote r,. 49
• Marca ML: 1 dita ri. 17.291, pesando bruto

118 leilos, contendo obras não classificadas de
papelão, pesando liquido 93 kilos, vinda no
vapor allemão L9if. Erickson e descarregado,
em 2 do maio de 1893.
Lote a. 50
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pezando liquido 800 grammas; 1 mesa de madeira fina para jantar até 6 metros de comprimento; 1 pedra mannore quadrangular
quebrada até 1,1050 de comprimento; 3 ditas
e 1 quebrada para lados de lavatorios, medindo 0,11,6090; 2 ditas quadrangulares até
0,1,1 41 cada de comprimento; colxão de palha,
pezando liquido 30 kilos; ditos de crina, peza.ndo liquido 45 Mios; 8 caaeiras de madeira
fina, sem braços, coai abra de talha e estoMas de ma,.?oquim; 2 camas de cobre lisas,
para solteiro; 2 ditas de ferro lisas, para
criança; 1 velocinede; esteiras de palha fina
para camas, pezanUo liquiuo O kilos; oleados

de algodão, pesando 2 kilos o '70a gra.mmas;
tapetes de lã, avelludados, de palio curto e

macio, com tecido grosso do algodão paio
avesso, pesando liquido 5 kilos; oleados de

linho, não especificados, pesando Ilnuido 3
kilos e 300 gramas; e diversos utansis para
fabricação de doces, pesando liquido 5 Mios,
vindas no vapor inglez Trent o descarregadas
em 27 de janeiro de 1893.
Lote a. 53
Marca HN4: 15 fardos ns. 300/14, pesando

bruto 1.440 Mios, contendo papel ordinario
sem impressão. para embrulho, pesando liquido 1395 Mios, vinfloa no vapor inglez
Trent e descarregados em 27 de janeiro de
1893.
Loten. 54

Marca CC: 1 caixa sem numero, pesando
bruto 37 Mios, contendo louro (folha) pesando
liquido 7 kilos, vinda no vapor inglez Thantes
e descarregada em 31 de janeiro de 1893.
Lote a. 55

Marca BF Guimarães: 1 engradado sem
numero, pesando bruto 58 kilos, contendo 13
machinas utensis, pesando liquido 35 kilos;
1 dito, pesando bruto 52 kilos, contendo 12
ditos, idem, pesando liquido 23 kilogramma,s,
vindos no vapor americano Segurfuça e descarregados em 25 de fevereiro de 1893.
Lote a. 56
Marca 4 caixas ns. I. 3,4 o 5, contendo uma machina para lancha a vapor; diversos apetrechos para a mesma lancha o
tintas preparadas a oleo _para .pintura de
casas e semelhantes, pesancro bruto 35 kilos,
vindas no vapor americano Segurança e descarreaadas em 25 de fevereiro de 1893.
Lote a. 57

Lattreiro Carvalho : 1 fardo n. 763, pesando
Marca AJP: 1 dita ri. 11.809,pesando bruto
Marca Ml: 1 caixa n. 109, pasando bruto bruto
115 lados, contendo papel tinto para 3 kilos,
contendo folhinhas de mais de uma
316 kilos, contendo panno cru liso. de algo- encadernação,
pesando bruto 142 kilos, vindo côr, pesando
bruto 1 Mio e meio; e blocks
dão, pesando liquido 43 kilos, o 50 duzia de no vapor alleanâo
Cidlïa
e
descarregado
em
(obras impressas) de uma só cor, pesando
camisas de meia de algodão, vinda no vapor 22 de julho de 1891.
inglez Dalton e descarregaria em 21 de dezembruto 700 grarnmas, vinda no vapor francez
Lote a. 51
Corrient e descarregada em 25 de fevereiro
bro de 1892.
Marca TC&C: 1 caixa sem numero, pesando de 1893.
Lote a. 41
Lote a. 58
bruto 56 Mios, contendo vidros de vidraça
Marca GSC: 1 caixa n. 126, pesando bruto branca
lisa,
pezando
liquido
6
Mios,
ditos
Marca
FL:
1
dita
n. 2, pesando bruto 132
87 kilos, contendo seis biombos de madeira idem quabrados, pesando liquido 33 kilos; 1
forrados da panno e papel pinado; 1 dita dita pezando bruto 64 kilos, contendo vidros Mios, contendo chapas de vidro para vidraça
pesando bruto 25 kilos, contendo seis ditos de vidraça, bancos lisos, pezando liquido 16 com gomm6s (cauneles) partidos em pedaços
idem idem, vindas no vapor allernã.o Leif Eri- kilos; ditos idem quebrVos. pezando liquido aproveitaveis, pesando liquido 85 kilos,vinda
chson e descarregada em 2 de maio do 1893. 27 Mios; 1 dita pezan 'o bruto 64 Mios, con- no vapor fra.ne,ez Corria:e o descarregada em
25 de fevereiro de 1893.
tendo vidros do vidraça brancos lisos, pezando
Lote a. 42
Lote a. 59
lieuido'8 kilos; ditos idem quebrados, pesando
Marca 11W: 1 cesta n. 100, pesando bruto liquido- 35 kilos, vindos no vap n, belga GaMarca JDP: 1 dita n. 12. 985,pesando bruto
cinco Mios, contando duas latas com verniz litêo, descarregado, em 16 de janeiro de 1893. 180 kilos, contendo carbonato de ammonia,
não especificado, pesando liquido quatro kilos,
pesando liquido 5 Mios; sulfato de ferro imLote a. 59
vinda no mesmo vapor e descarregado., na
puro, pesando líquido 5 Mios; cremor de tarmesma data.
Marca C de M: 1 caixa n. 1, pesando bruto taro em pó, pesando liquido 5 leitos; nitrato
88 kiios, contendo 2 chapas de vidro polido de potassa impuro, pesando liquido 10 Mios;
Lote a. 43=
Marca L55 .-j,59—FC: 1 caixa n.231, pesando com aço demais 3 mim de espessura, e demais carbonato de soda, pesando liquido 10 kilas;
bruto 108 Mios, contendo pontas de Pariz de 100 decimetros de superficie, medindo 208 acido não especificado (ealycilico) pesando lipesando bruto 104 Mios, vinda no mesmo decimetros quadrados de supernal° total; 5 quido meio Mio; sulfato de quinina, pesando
ditas os. 2 a 5, contendo 1 guarda vestido de liquido 250 grammas, lactato de ferro simples
vapor e descarregado, na mesma data.
madeira fina com obra de talha; 1 guarda pesando liquido meio kilo; phosphat do cal,
Lote a. 44
roupas idem, idem, idem; 1 movei não classi- pesando liquido 1 kilo; pepsina, pesando liMarca CM: 1 amarrado n. 3404 com 12 ca- ficado de madeira fina com obra de talha, para quido 250 grammas . bromurein de ammobos de madeira ordinaria não especificados, sala de jantar, composto do 3 partos sendo 2. naco pesando liquido' 150 grammas; podophlpesando seis Mios, vinda no vapor allemão com prateleiras e 1 com moldura para es- lina, pesando liquido 30 grammas; ergotina,
Koln e descarregada em 26 de maio de 1893. pelho, e com padra rnarmore; 1 guarda. exi- pesando liquido 60 grammaa; sulfato de soda
midas de madeira fina; 1 cabide grande de (sal de Cd:Inbar) pesando liquido 25 gneammass;
Lote a. 45
meio de quarta, de madeira fina; 2 mesas não maná, pesando liquido 6 kilos; papel para
Marca PS&Pt 1 caixa n. 498, pesando bruto especificadas para cabeceira de madeira fina; philtrar.pesando 3 kilose 700 grammas; cores
210 kilos, contendo anil em pacotes pesando 1 taboleiro e 1 cavallete de madeira fina; ca- de anilina (preta e verde), pesando liquido
bre() 165 Mias ; 1 dita 499, pesando bruto bides pequenos para talhas, de madeira Jim, 150 graMMas ; e.ssenciaa riao especificadas,
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pesando liquido 260 grammas; e uma machina utensil (geladeira), pesando liquido 18
kilos, vinda no vapor francez Corrient e descarregada em 25 de fevereiro de 1893.
Lote ri.. 60
Marca PR-SF: 1 dita n. 28, pesando bruto
310 kilos, contendo 27 peças de casimira de
lã singela, pesando liquido 263 kilos, vinda
no vapor francez Corrient e descarregada em
25 de fevereiro de 1893.
Lote n. 61
Marca PR - SF: 1 caixa n. 230, pesando
bruto 222 kilos, contendo 16 peças de panno
do lã singelo, pesando liquido 189 kilos, vinda no vapor francez Corrient e descarregada
em 25 do fevereiro do 1893.
Lote n. 62
Marca GSBC: 1 caixa n. 1842, forrada de
zinco e vasia, vinda no vapor inglez Bellucia
e descarregada em 11 de março de 1893.
Lote 11. 63

Marca NV: 1 caixa n. 2, pesando bruto 141
kilos, contendo 200 duzias de canivetes com
cabos de chifre para &netas, vinda no vapor
allemão Paraguassá o descarregada em 21 de
março de 1893.
Lote n. 64
Marca HS&C: 1 caixa n. 369, pesando bruto 10 kilos, contendo apparelhos de louça
n. 6, pssaarlo liquido 3 kilos e 700 grammas,
vinda no vapor allemão Belgrano e descarregada em 7 do abril de 1893.
Lote n. 65

Marca S&N: 1 caixa n. 440, pesando bruto
290 Mios, contendo papel para encadernação,
pesando bruto GO kilos, vinda no mesmo vapor e descarregada em 7 de abril de 1893.
Lote n. 66
Marca 37: 1 caixa 11. 2/9, posando bruto 17
Mios, contendo cobertores ordinarios de algodão, pesando liquido 4 1/2 kilos e amostras
de diversos tecidos vinda no mesmo vapor e
descarregada em ide abril de 1894.
Lote n. 67
Marca AB&C: 1 caixa n. 101, pesando bruto 50 kilos, contendo obras não classificadas
do ferro batido simples, pesando liquido 42
kilos, vinda no vapor inglez Strabo o descarregada em 22 de abril de 1893.
Lote n. 68

Marca CD : 1 caixa n. 300, pesando bruto
154 Ritos, contendo limas não classificadas,
pesando liquido 30 kilos e 2 barrilotes com
arrebites de ferro simples, pesando liquido
legal 1'00 kiks. vindas no vapor inglez Strabo
e descarregada em 22 de abril do 1893.
Lote 12. 69
Marca CJAV : 1 caixa n. 2, pesando bruto
30 kilos, contendo 19 chapéos de castor lisos,
vinda no vapor inglez Strabo e descarregada
em 22 de abril de 1893.
Lote si. 70

Marca HM: I caixa n. 3.993, vazia, vinda
no vapor ing,lez Strabo e descarregada em 22
de abril de 1893.
Lote n. 71

Marca P&R: 1 caixa n.5.516, pesando bruto
441 kilos, contendo córtes de casimira de lã
singela, pesando liquido 305 kilos, vinda no
vapor inglez Strabo e descarregada em 22 de
abril de 1893.
Lote n. 72

Marca P&R: 1 caixa n.5.517,pesando bruto
155 kilas, contendo 24 peças de casimira de
lã singela, pesando liquido 120 kilos, vinda
no vapor inglez St'-abo e descarregada em 22
de abril de 1893.
Lote n. 73
Marca PT: 32 fardos, sem numero, pesando
bruto 2.089 kil.os, contendo papel pardo ordinario, para embrulho, pesando liquido L988
kilos, vindos no vapor alemão Petropolis
descarregados em 25 de abril de 1893.
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Lote si. 74
Marca WR-C-Rio: 1 amarrado n. 3, idem:
Marca R. R & O: 1 caixa n. 4.523, pesando Idem.
bruto 61 kilos, contendo 100 duzias de caniVapor inglez Thaznes.
vetes com cabo de osso, para aparar pennas
Armazem das amostras-Marca BB: 1 amará
1 dita n. 4.524, contendo 16 duzias -de tezou- rado n. 217, contendo lacres quebrados. Mal
ras, de mais de 16 c/m, para costura ; 84 du- nifesto em traducçã.o.
zias de ditas, até 16 c/in do comprimento,
Vapor allemão Graf. Bisznarck.
vindas no mesmo vapor e data.
Lote tz. 75
Armazem n. 3-Marca AJF&C: 1 caixa;
Marca AD : 1 dita n. 11, pesando bruto 68 n. 374, repregáda e avariada. Manifesto em
kilos, contendo 144 latas com lombo de porco traducção,
em conserva, pesando bruto 59 kilos, vinda
Marca GIP: 2 ditas na. 447 e 448, idem.
no vapor allemão Leif Erickson e descarrega- Idem.
da em 2 de maio de 1893.
Marca C&C: 1 dita n. 426, idem. Idem. Lote n. 76
Despacho sobre agua - Marca FM&C: -12
Marca CJB : 1 dita n. 9.227, pesando bruto ditas, sem numero, idem. Idem.
61 kilos, contendo aço em verguinha, pesando
Marca LP&C: 11 ditas, sem numero, idem.
liquido 55 kilos ; 1 dita n. 9.230, pesando bru- Idem.to 74 kilos, contendo dito idem, pesando liArmazem n. 3-Marca G&S: 1 dita n. 2.606,
quido 77 kilos, vindas no mesmo vapor e idem. Idem.
data.
Marca MPB: ldita n. 855, idem. Idem.
Alfandega do Rio de Janeiro, 13 de abril
Marca MG: 3 ditas, sem numero, idem e
do 1894. - O inspector interino, A. Has- Idem.
,
selznann.
Marca 6: 15 ditas, sem numero, ideia.:
Idem.
Marca SP: 1 dita, sem numero, idem. Ideia.
A.11"andega. da Rio de Janeiro
Vapor allemão Cintra.
. Edital
Arrimem das -amostras-Lettreiro Dr. A.
Pela inspectoria desta alfandega se faz pu- F. da Costa: 1 caixa, sem numero, repregada.
blieo, para conhecimento dos interessados, Manifesto em traducção.
Vapor aliena° Lissabon.
que foram descarregados para esta repartiArmazem n. 6-Marca LA: 2 caixas as.
ção os volumes abaixo mencionados com
signaes de avarias e de faltas; devendo seus e 64, reprega,das e avariadas. Manifesto em
donos ou consignatarios apresentar-se para tradocçao.
Marca F0-2.435-JDC&C: 1 dita ri. 1.205,
providenciar a respeito.
idem. Idem.
Vapor francez Portena.
Marca AC&C: 1 dita n. 7.883, idem. Idem..
Armazem n. 11-Marca P-B: 2 caixas ns.
28 e 681, repeegadas. Manifesto em traducVapor allemão Parag uassá.
ção.
Arinazem n. 6-Marca RN: 1 barril, sem
Marca FI-BF: 1 dita n. 203, ideia. Idem. numero, quebrado. Manifesto em traducção.
Marca GD&C: 1 dita n. 390, idem. Idem.
Vapor francez Aquitain.e.
Marca CC&C: 2 ditas ris. 8.978 e 8.781,
Amuem n. 8 -Marca HF: 1 caixa n, 405J
repregadas e avnriadas, idem. Idem.
repregada. Manifesto em tra, d acção.
Marea,HC: 1 dita n.9.034, idem, Idem.
Lettreiro Santos Muja: 1 dita, sem numero,
Lettreiro - C. Colombo: 1 dita n. 113, idem, Idem.
idem. Idem.
Napor francez Orenogue.
Marca PG-F: 6 ditas ns. 409, 408. 412.
Armazein n. 1-Marca EK&C: I dita n.213,
417, 419 e 416, idem. Idem.
repregada e avariada. Manifesto em traducMarca V&C: 1 dita n. 1.766, idem. Idem. çã'o.
Marca CJ&C: 2 ditas as. 103 e 400; idem.
Vapor inglez Sirius.
Armazem das amostras-Lettreiro S. A. L.
Idem.
Marca GMB&C : 1 dita n. 145, idem. Nacional : 1 caixa, repregada. Manifesto em
Idem.
traducerio.
Vapor franeez Aquitaine.
Lettreiro Quayle Davideon : 1 dita n. 176,
Amimem n. 8-Marca G-J: 1 caixa n. idem. Idem.
445, repregada. Manifesto ein traducção.
Marca PB & 1: 1 dita. n. 2, idem. Idem.
Marca PCO--G: 1 dita n. 4.059, repregaala
Lettreiro Adolpho Aschott: 1 dita, sem nue avariada, idem, Idem.
mero, idem. Idem.
Marca ABD: 1 dita a. 5.913, idem. Idem.
Lettreiro F. A. de Mascarenhas : 1 pacote,
Marca IIN: 3 ditas as. 1, 2 e 3, idem. sem numero, roto.
Idem
Vapor inglez &rabo.
Marca CC&C: 3 ditas na. 4.838, 4.848 e
Arma,zern n. 14-Lettreiro Brazil: 1 caixa
4.853, idem. Idem.
a. 8207, repregada e avariada. Manifesto em
Marca DG&C: 1 dita d. 4.269. idem. traducção.
Idem.
Marca CIB: 2 engradados, sem numero,
Marca JBI: 1 dita e. 3.917, idem. Idem.
quebrados, Idem.
Marca PBI: 1 dita ri. 311, idem. Idem.
Marca DG&C : 2 diíos, idem. Idem.
Marca B&B: 1 dita n. 4.795, idem. Idem.
Marca LI&C: 1 caixa a. 60, repregada, e
Marca G&M: 1 dita n. 4, idem. Idem.
avariada. Idem..
Marca BS: 1 dita n. 2, idem. Idem.
Marca MC&C: 1 dita n. 11, idem, idem.
Marca DG&C : 1 dita n. 4.434, idem. Idem:
Idem.
lqarca TCAR: 1 dita n. 1, idem, idem.
Marca CC&C : 1 dita n. 4.840, idem. IdemIdem.
Marca SM : 1 fardo n. 53, avariado. Idem.
Marca PC&C : 1 dita n. 10.306, idem.
Vapor inglez Magdalena.
Idem.
Amimem n. 1-alara. ABC: 1 caixa n. 838
repregada. Manifesto em traducçã.o.
Vapor inglez Milton.
Marca AC&O: 1 caixa n. 210, riem. Idem.
Armazem ri. 15-Marca G&R: 2 caixas,
Lettreiro Almeida: 3 barricas na. 170, 171
sem numero, repregadas e avariadas. Mani- e 172, repregadas e avariadas. Idem.
festo em traducção.
Marca DJRM : 1 dita n. 100, repregatla,
Marca GPCC: 1 barrica n. 911, ideia. Idem. Idem.
Marca IIC-Tucker: 1 caixa n. 2, idem.
Marca GL&F: 1 caixa n. 2010, idem. Idem.
Idem.
Marca JSF-648: 1 dita n. 23736, idem.
Marca JLFC: 1 dita o. 5.189, idem. Idem. 1 1 em.
Marca JBC: 5 ditas na. 47, 9, 59 6d e 15,
Marca LJF-046: 1 enta n. 23700, idem.
idem. Idem.
Idem.
Lettreiro Barbosa & Comp.: 1 dita n. 651,
Vapor inglez Milton.
idem. Hom.
Armazem n. 15 - Marca AMO : 1 caixa
Marca MN&C: 1 dita n. 5, idem. Idem.
n.84, repregarla e avariada. Manifesto em
Marca 101-Rio Grande: 2 ditas, sem mi-- trad acção.
mero, idem. Idem.
A mesma marca: 1 amarrado n. 87, idem.
Marca WC: 1 dita n. 6.095, idem. Idem. Idem.
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Marca BG&C: 2 fardos na. 31 a 35, idem,
Colleglo Militar
Idem,
EXAME DE ADMISSÃO
Marca CO&C: 3 caixas na. 17, 18 e 19,idem.
Marca FC&C ; 2 ditas na. 16 e 17, idem.
Devem comparecer neste collegio, no dia 14
, Idem.
do corrente, as 10 horas da manhã, afim de
Alfandega do Rio de Janeiro, 11 de abril de prestarem exame de admissão os seguintes
1894.-0 inspector interino, A. Hasselinann. candidatos á matricula
-Antonio Pedro de Cerqueira e Souza.
Conselho Econornico do Arto Leal de Sá Pereira.
senal de Marinha do Rio de Ene eus loadas
de Andrade Faria.
Janeiro
M oleei de Castro e Silva.
CONCURRENCIA
Antonio da Costa Ari:Trade.
Jo;1* ).To ,selim de Oliveira Trindade.
Grupos 10, 20, 23, 28 e 37
Muar Affonso de Mo .aes.
Papelaria etc.—Materiaes—Vidraria—MaRobe .to Campos.
kleiras—Latrinas e fogões, etc.
Ary Bened ido Fortim de Miranda Azevedo.
De ordem do Sr. contra-almirante, inspeAugusto
Mor .nus.
ctor deste arsenal, presidente do conselho
Rodolpho
Sineaal ia.
economico, faço publico que no dia 16 do
Antonio
Corrêa
de Araujo.
corrente, ás 11 horas da manhã, serão receRayanindo C Rrêa Rodrigues.
bidas e abertas na casa de residencia do
Manoel Cor aêa de Araujo.
mesmo Sr. inspector, onde para esse fim se
Antonio Joaquim de Mello Fernandes.
deve reunir o citado conselho, propostas para
Clocl oaiiro Baeellar.
o fornecimento ao referido arsenal, durante o
Alvaro Luiz Rodrigues da Silva.
exercido corrente, dos artigos constantes dos
Gastão de A ndrade.
grupos acima mencionados.
Bernardo Jo é Teixeira Ruas.
Os concurrentes devem satisfazer todas as
Benicio Mouo:nho da Cunha.
exigencias do titulo VI, capitulo unico,
João da Matta Villaça.
art. 176, do regulamento annexo ao decreto
Antonio
Moreira de Almeida.
n. 745 de 12 de setembro de 1890, a saber:
Elisio Amorico Suzano.
4( Art. 176. São deveres do proponente:
Secretaria do Collegio Militar, 12 de abril
§ 1. 0 Encher com preços por extenso e em
algarismos a proposta impressa que lhe será de 1894.—Tenente Carlos Cavalcanti de Albu(.
fornecida pelo secretario do arsenal, a qual querque, secretario interino.
datará e assignará para ser apresentada ao
conselho economico ;
Intendencia da Guerra
§ 2.° Entregar pessoalmente ou por seu
legitimo representante, directamente ao conCONCURSO PARA. AMANUENSE
selho economico, no legar, dia e hora annunEm cumprimento ao aviso do Ministerio da
ciados, não só as suas propostas, como as Guerra de 11 do corrente, o Sr. tenenteamostras correspondentes
coronel intendente manda fazer publico que
§ 3.° Exhibir, no acto da entrega da pro- no dia 15 de maio proximo futuro, terá togar
posta, além da certidão do respectivo con- nesta repartição o concurso para preenchitracto social, quando não for firma indivi- mento de duas vagas de amanuense, ficando
dual, os documentos que provem ser nego- para isso aberta a inscripção nesta secretaria
ciante matriculado e haver pago o imposto até
ao dia 12 de mesmo mez.
de casa commercial, relativo ao ultimo seOs
pretendentes deverão inúruir suas petimestre. Esses documentos lhe serão restituidos antes de proceder-se á leitura das ções com folha corrida e outros documentos,
que provem bom comportamento e a idade
respectivas propostas ;
§ 4.° São dispensados da apresentação da de 18 annos pelo menos, ou simplesmente com
matricula na Junta Commercial as fabricas e °Atestados dos respc ouves chefes os que já
estabelecimentos industriaes da Republica, e forem empregados pubr cos, podendo, entreterão estes e aquellas a preferencia sobre os tanto, juntar quaesquer outros documenoutros concurrentes em igualdade de condi- tos que provem suas habilitações e serções e cireumstancias devidamente prova- viços.
das. a
As materia,s exigidas são portuguez, traFicam outrosim prevenidos de que aqueles ducção das linguas franceza e ingleza, arithcujas propostas forem preferidas serão obri- metica até proporções inclusive e redacção
gados a fornecer tambem ao commissariado officio:E, conforme determina o aviso do 21 de
geral da armada os artigos de seus contra- abril de 1884.
cbas para supprimento do arsenal, pelos
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1894.-0 sepreços estipulados nos citados contractos.
Para mais esclarecimentos dirijam-se á esta cretario, A. B. da Costa Aguiar.
secretaria.
Secretaria da Inspecção do Arsenal de MaIntendencia da Guerra
rinha do Rio de Janeiro, 12 de abril de 1894.
De ordem do Sr. tenente-coronel intendente,
Servindo de secretario, o oficial Franfaço constar para conhecimento dos interessacisco C. da Silva Caldas.
dos, que de ora em deante será afixado diariamente na sala da portaria, uma relação de
Secretaria da Marinha
todos os artigos que tenham de ser adqueridos
O Sr. vice-almirante ministro da marinha pela agencia.
dá audiencia, na secretaria de Estado, ás
Secretaria da Intendendo. da Guerra. 13 de
terças-feiras e sextas-feiras, de 1 ás 3 horas abril de 1894.-0 secretario, A. B. da Costa
da tarde.
Aguiar.
(•
Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha,12 do abril de 1894.
Intendencia, da Guerra
O director geral.— Augusto José Teia:vira
HABILITAÇÕES
de Freitas.
(.
Tendo-se de annunciar brevemente o recebimento de propostas para o fornecimento de
Secretaria da Guerra
diversos artigos, durante o 20 semestre de
De ordem do Sr. ministro, se faz publico, 1894, de ordem do intendente, convido as
para conhecimento dos interessados, que o pessoas que queiram fazel.as a habilitar-se
concurso para o preenchimento de uma vaga previamente na secretaria desta repartição.
do amanuense da Fabrica de Polvora da EsPara aquelles que já se acham habilitados,
treita deverá realisar-se nesta secretaria de bast á exhibir em requerimento dirigido ao
Estado na proxima segunda-feira, 16 do cor- conselho de compras o bilhete de imposto
rente, ás 10 horas da manhã.
pago no Tiln. 0113:0 Federal, relativo ao ultimo
Secretaria de Estado dos negocios da guerra, sei,..stre.
12 de abril de 1894.-0 director, Rara° de
Rio e s Janei.aa 4 de abril de 1894.-0 seItaipet,
(. cretario; A. B. ca Costa Aguiar.

Contadoria Geral dos 'Telewra phos
PAGAMENTO A FORNECEDORES

Avisa-se aos interessados que, as contas ele
fornecimentos feitos á esta repartição, por
intermedio do respectivo almoxarifad o, serão
pagas do dia 6de cada mez em dea.nte, das 10
horas da manhã és 2 da tarde, tres dias depois de sua apresentação ao almoxarifado; devendo os mesmos interessados dirigir-se á
esta cont-doria para, munidos das competentes g 'as, receberem da thesouraria as
importaneias de que forem credores.
Contadoria Geral dos Telegragos, 9 de abril
de 1894.—Servindo de contador geral, Affonso
Henriques Corrêa de Sd.
--

Fisealisaeão

de Machina%
Pela 1" secção da Directoria de Obras e
Viação se faz publico, para conhecimento dos
in:. eressados, que Francisco Gonçalves do
Couto Junior, requereu licença para assentamento e re o de um gerador de segunda classe,
no seu estabeicaimento á rua da Saude n.105,
freguezia de Santa Rita.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1394.-0 engenheiro-fiscal das machinas, Affbnso de Carvalho.

- -

Fisealimação

do Machinas
Pela 1" secção da Directoria de Obras e
Viação, se faz publico, para conhecimento dos
interessados, que a Companhia de Fiação e
Tecidos S. Felix, requer licença para assentamento de um gerador de vapor de primeira
classe, no seu estabelecimento á rua do Marquez de S. Vicente n. 37.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1894.-0 engenheiro-fiscal das machinas, Affonso de Corvalho

Prefeitura

- -

do District°
Federal

DIRECTORIA. DO PATRIMONIO

secOo

De ordem do Sr. coronel Dr. prefeito do
District° Federal, convido a D. Luiza F. Ba
bosa de Oliveira ou a seus herdeiros, caso
seja a mesma fallecid a, a comparecer nesta
directoria, no prazo de 15 dias, a contar
desta data, com documentos que provem o
o direito de emphiteuta do terreno á rua dos
Voluntarios da Patria em Botafogo, requerido
por aforamento por Antonio Vicente Danemerg, em 19 de março do corrente anuo.
Scientificando de que, findo o referido prazo.
a nenhuma reclamação se attenderá.
Directoria do PaArimoiaio, 30 de março de
1894.— O director, Luiz Antonio Navarro de
Andrade.

(.

- -

Prefeitura

do District°
Federal

DIRECTORIA DE OBRAS E VIAÇÃO

seeçao

De ordem do Dr. director geral faço publico
para conhecimento dos interessados, que no
dia 17 do corrente ao meio-dia, nesta secção,
á rua do General Camara n. 312, se receberão
propostas, que serão lidas em presença dos
proponentes para a construcção do macadamisamento das ruas seguintes, no districto
de Campo Grande :
Primeira rua—Da estação da Estrada de
Ferro Central á estrada geral de Santa Cruz,
tendo 439 metros de comprimento por 12m,50
de largura, ficando as banquetas lateraes com
P0 ,25 de largura e as sargetas com a largura
maxima de 0(0,30.
Segunda rua—Do cruzamento com a ar ecedente até á mesma estrada de Ssnta Cruz,
tendo o cumprimento de 300'11,0 e largura de
12°1,0, ficando as banquetas lateraes e as sargetas respectivamente com a largura de 1%20
e "30.
As propostas que devem ser feitas separadamente para cada uma das ruas a inacadamisar, ser'no entregues em carta fechada com
indicação do preço de unidades escripto por
extenso e em algarismos o da residencia da
proponente.

Sabbaaa 14
• Para garantia da assignatura do contracto
farão previamente os proponentes na Directoria de Fazenda Municipal os depositos de
5 °/„ sobre as quantias de 27:819$ e 18:282$
cm que estão respectivamente orçados os melhoramentas das ruas acima mencionadas,
juntando á proposta o respectivo recibo.
Directoria de Obras e Viação, 2n secção,
de abril de 1894.— Gasta° Silva, 1° ofila
)•

Prefeitura do District°
Federal

DIRECTOIIIA DE FAZENDA

De ordem do Sr. Dr. prefeito municipal,
sã'o chamados aquelles Srs. que teem casas de
negocios abertas depois das 10 horas da noute,
a virem pagar até ao dia 30 do corrente inez,
a contribuirsão annual de 300$, a que são obrigados, segundo o codigo de posturas municipa es
Sab-dirc atoria de fazenda, contadoria 12 de
abril de 1C91.-0 sub-director contador, Her(.

Agencia de 'rajá

O cidadão agente Dr. Albertino Rodolpho
Vieira chama a attenção dos Srs. negociantes,
artistas, medicos. advogados, etc., para os
impostos areados pelo § 8" do asa, 1° da lei
n. 75 de G de fevereiro do corrente anno e
que devem ser pagos no corrente mez de
abril.
Toldo e ta.boleto até cinco metros de
extensão
10$000
Placas collocadas nas hombreiras ou
exteriormente, cada uma
104000
Toldo e taboleta de mais de cinco
metros de extensão
20$0C
Caixeiros de despachantes pagarão o
imposto de
50$000
Estes impostos serão pagos com o addicional
de 30 04, visto estarem comprehendidos no
n. 13 do citado art. 1°.
Agencia do districto de Santo Antonio, 13
de abril de 1894.-0 escrivão,_ Gera/a/Mo da

Prefeitura do District°
Federal

Prefeitura Municipal

mogenes de Azevedo Marques.
--

AGENCIA DO DISTIUCTO DE SANTO ANTONIO

Costa Navarro Junior.

Abril

DIARIO OFFICIAL

Acha-se depositad o na casa do cidadão Antonio de Mattos, a estrada de Santa Oruz
n. 10, (Campinho) um cavallo castanho, com
uma estrella na testa, calçado dos quatro
pés, quem for seu dono, queira reclamai-o,
pagando as despesas e a multa lhe será entregue, tem oito dias para reclamar, do contrai io será vendido em basta publica, para
pagamento da malta e mais despezas. •
Agencia da Prefeitura do District° de Irajá,
13 de abril de 1894.— Pelo aaente, L. S. de
(.
Oliveira, escrivão da agencia:
--

Agencias da. Prefeitura

2° D;STRICTO DO ENGENHO NOVO
De ordem do cidadão agente Antonio de
Oliveira Porto Junior, previno aos, interessados que o escriptorio desta agencia mudouse da Praça do Engenho Novo n. 24, para a
rua de Souza Barros n. 24, onde funcciona
das 8 horas da manhã ás 4 cia tarde.
Agencia da Prefeitura do 2" districto do
(.
Engenho Novo, 12 de abril de 1894.-0 escrivão, Antonio Carlos Cordeiro.

Directoria de obras e Viação
2" SECÇÃO
Do ordem do Sr. Dr. director-geral, faço
publico, para conliecimeato dos interessados,
que, no dia 20 do corrente, ao meiodia, nesta secção, á rua do General Camara
n. 312, se receberão paca- /stas, qne serão lidas
em
presença dos proponen is, para a construaçã,o de uma sargeta empedrada á rua Wenceslào, Engenho Novo.
As pr tostas, que d evem ser entregues em
carta ,c /ada, ; ad i es são o preço de unidades
escripto por e o e em algariamos e a
residencia dos propone -das.
Para garantia da assigaatura do contracto
farão os proponentes, na directoria de fazenda municipal, o deposito prévio de 5 %
sobre a quantia de tres contos oitocentos
e c; acoenta e quatro mil e cem réis,
(3:854$100), em que esta, orçada a obra,
juntando a p s aposta o respectivo recibo.
Nesta repart' d";a, os interessados poderão
exars, i nar o orçamento o projecto da obra a
execu
Directoria de Obras e Viação, 2 1 secção, 13
de abril de 1894.—Gastdo Silva, 1 0 oficial. (•

Prefeitura do District°
Federal
AGENCIA. DO DISTRICT° DE S. JOSÉ

De ordem do cidadão agente José Joaquim
da Silva Monteiro, faço publico aos Srs.
negociantes, artistas, merlicos, advogados,
etc, para os impostos areados pelo § 8" do
art, 1° da lei n. 75 de 6 de fevereiro do corrente anno e que devem ser pagos no corrente mez de abril.
Toldo e taboleta até cinco metros
de extens
10$000
Toldo e tais° ata do mais de cinco
metros de extensão
20$000
Placaa collocs 'Ias nas hornbreiras ou
estea i °infante, cada uma
10$000
Os caixeiros de despachantes pagarão o imposto de
50$000
Estes impostos serão pagos com o addicional
de 30 (10 , visto estarem compreltenclidoa no
n. 13 do citado art. la
District° do S. Jos.-, 14 de abril de 1894.Ç escrivão, Chsistovao Gonçalves de Moura.

--

Agencia da /Prefeitura

2 , arsrawro UJ ENGE.10 NOVO
De ordem do cidadão agente Antonio de
Oliveira Porto Junior, ficam intimados os moradores e proprietarios d'e predios e terrenos
deste districto para no prazo do 15 dias cumprirem o qae determinam os§ 1 0 tit. 30 see 2,,
e § 2°, tit. 3" Sac. l n , que dizem :'
O 1. 0 Os moradores desta cidade o seu termo serão obrigados a ter limpas as testadas
do suas casas, chacaras e fazendas até ao
meio da rua. Os infractores serão multados
em l0$000. •
O 2." Aquelle que tiver algum terreno
proprio ou aforado, deverá tapal-o no prazo
que lhe marcar o fiscal, de maneira que no
mesmo terreno não se possa fazer despejos. O•
infractor será multado em 20$009.
Agencia da prefeitura do 2° districto do Engenho Novo; 7 de abril do 1894.— O escrivão
(.

Antonio C. Cordeiro.

Agencia dá Prefeitura
. DISTRICT° DO SACRAMENTO

O cidadão agente Dr. Alfredo Magioli de
Azevedo Mala, faz publico que mudou o escriptorio da agencia da rua General Camara
n. 324 para a mesma rua n. 320.
Agencia da Prefeitura do District° do Sacramento, 12 de abril de 1894.-0 escrivão,
Alfredo 103è de Lorena.
--

"

(•

Edita.es

De citaçao cio ausente Carlos Lniz Oscar Rilter.'
com o prazo de30 dias

(1894) 1127

didos editaes, para seu comparecimento na
primeira audiencia do juiz que for nomeado,
afim de ver propor-se a competente acç5o,
sob pena de revelia. — E. R. M.— Rio, 28 de
março de 1894. — Francisco Antonio Pessca
de Barros.— Ao Sr. Dr, Thomé Torres. Rio,
29 de março de 1894.— Pitanga. D. A. justifique com dia e hora que o escrivão marcar.
Rio, 29 de maaço de 1894.— T. Torres, EM
razão de cuja petição e despacho foi a mesma
distribu ida e procedendo-se a justificação,
julgada como se vê da sentença seguinte
Vistos, etc, lia por justificada a ausencia do
supplica,do Carlos Luiz Oscar Rilter, em parle
incerta e não sabida ; o para a sua citação,
passem-se erlitaes com o prazo de 30 dias,
pagas as custas ex errem. Rio, 4 de abril de
1894.— Thontd Joaquim Torres. Em razão do
que, cita e chama o dito ausente Carlos Luiz
Oscar ninei' para dentro do prazo de 30 dias
vir a juizo ver se lhe propor a acção do que
trata a petição neste transeripta, aob as penas
da lei. E, para que chegue a noticia ao conhecimento cia todos, foi passado este edital
que será publicado e afixado nos logares mais
publicoa. Dad o e passado nesta Ca pital Federal em 12de abril de 1894. E eu, Manoel
Ferreira Leite, escrivão, o subscrevi. — Thonid Joaquim Torres

De 38 praça com abatimento de 10 s/t, na Íctrnla
abaixo

O Dr. Caetano Pinto de Miran d a Montenegro, juiz da camara comi/suciai do Tribunal Civil o Criminal nesta Capital Federal
etc.
Faz saber que por parte do Dr. Alberto da
Silva Nszaretlf foi-lhe dirigida a pedição do
teor seguinte : Illm. e Exm. Sr. Dr. juiz da
Camara, Commercial.— Diz o Dr. Alberto da
Silva Nazareth, que não tendo togar a praça
dos bens penhorados a Francisco Garcia Castanheda, no executivo hy; othacario que corre
pelo cartorio do escrivão Sr. Corte Real, por
impedimento do juizo, requer á vista disso o
supplicante sejam lavrados editaes afim de
ter logar a mesma praça na primeira audiencia deste juizo. Termos em que pede deferimento. Rio, 11 de abril de 1894.-0 advogado
Mele:ales Mario de Sd Freire. Estava coitada
uma estampilha de 200 réis inutilisada. Em
cuja petição deu o despacho do teor seguinte:
Sim. Rio, 11 de abril de 1894. — Montenegro. Em virtude deste despacho o porteiro
dos auditorios desta eamara hada trazer a publico prégão do venda e arrematação, a quem mais der e maior lance offerecer,
ás portas da casa da rua da Constituição
47, no dia 17 do corrente mas, depois da
audiencia do estylo, que continua a ter logar
ás 11 1/2 horas, os bens seguintes : dons predios n. 6 (antigo n. 2) e n. 16 (antigo n. 4)
á rua do porto de Inhauma, fraguam, dssse
nome ; o do n. 6 tem de frente uma porta e
quatro janellas, portaes de tijolss e reconstruidos , e o de n. 16 tem uma porta o tres
janellas, portacs de tijolo ; ao lado desse predio sete chalets meio assobradados, com uma
porta e duas janellas de fronte cala um, construidos do pedra, cal e tijolo ; tanto os predios como os chalets estão construidos em
dons terrenos que medem um, 66 metros de
frente para o lado do mar, 69s1 ,8 de largura
nos fundos o 33 metros de comprimento da
frente ao fundo, confrontando ao norte com
terrenos de José Marques da Silva, ao sul carn
a praia, a oeste com terreno de Albino José
Pinheiro o a este com os de Antonio Lobo de
Souza Bastos, e o outro terreno mede
162%35 de frente, igual largura nos fundos e de comprimento 33 metros, confrontando por um lado, norte, com o mar, ao
sul com o terreno acima descripto, o
este com o mar e a oeste com o mesmo
terreno acima descripto, avaliados tanto os
immoveis como as suas dependenciaa, servidões a mais bemfeitorias em 150:000$, corno
tudo consta da escriptura de hypothaca nos
autos. Os bens acima furam penhorados a
Francisco Garcia Castanheda e vão á 3" praça
pela importancia de 120:00 .1$, com o abati-

O Dr. Thomé Joaquim Torres, juiz da Camara Civil do Tribunal Civil e Criminal, etc.
Faz saber quelha foi dirigida a petição do
teor seguinte : 111m. Sr. Dr. presidente da
Camara Civil — Diz a Companhia Neto York
Life hum-anca, que, querendo fazer citar a
Carlos Luiz Oscar Ritter, agente de seguros da
mesma companhia, afim do prestar contas de
sua gestão, pois que segundo os assentamentos dos livros da companhia, acha-se elle
alcançado na quantia de 15:557$672, e não
appa,rece no escriptorio da mesma companhia,
para justificar o alcance em que se acha, vem
a supplicante requerer que vos digneis de nomear juiz ao feito, para que este haja de
mandar, que seja designado dia e hora para
qualificação de ausencia do supplioado e inquirição de testemunhas, afim de serem expe- meato de 10 °lu já feito, para pagamento do
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DIÁRIO OFFICIAI,

Abril (1894
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P):000'; st0 prol
r."9 .1.— J. Despezas de
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