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ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO N. 269—DE 26

DE DEZEMBRO DE

1894

Autorisa n governe a dispender ati1 1•000:000 cont a manutençáo e desenvolvimento
inargem direita do Araguary, no estado do Pará
dos nueleos eubniaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono
seguinte resoluçá..o
Art. 1." E' o governo autorisado a dispender até a quantia do
1.000:0M com os trabalhos para a ma,nutençã,o e desenvolvimento
dos nucleos coloniaes da margem direita do Araguary, no estado do
Pará.
Art. 2.0 Nos nucleos que já estão,e nos que tenham de ser fundados,
se porão em pratica as medidas do decreto n. 163„de lfide janeiro
de 1890.
Art. 3.° Para a localisação dos novos nucleos o Poder Executivo
Federal entrará em accordo com o governo do Pará, a quem commetterá, si assim o julgar conveniente, a realisação de todo esse
serviço.
Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 26 de dezembro de 1894, G' da Republica.
PRUDENTE J. DE Mon.AEs Baratos.
A2210)tiO Olyntho dos Santos Pires.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 1.892—DE 11 DE NOVEMBRO DE 1894
Alta a.,eandiçiies ragul tmentares e tarifas eu rigor na Estrada do Ferra
da Musambinlio

O Vice-Presidente da Republica dos Estado; Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro de Muzainbinho, resolve approvar as alterações que com este baixam, aSAipiadas pelo director da Directoria Geral de Viação, feitas nas
condições regulamentares e tarifas em vigor na sua estrada de f.irra.
O ministro de Estado dos negocieis da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.
Capital Federal, 14 de novembro de 1894, 6 da Republica.
FLORIANO PE1X0ro.

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat,
it p ada

do Ferra Mu stubinho

TARIFA NORMAL AO CAMBIO
Tabel a

Cla‘siftineries

20
Tarifa

Passagens de 1" claa-e 100 réis por kilometro.
Ditas de 91
50 ditos idem.
Ditas de ida e volta na la
classe
2 Bagagens e encommendas
transportadas pelos trens do
passageiros, por T k
750 reis.
2 A Gelo, peixe fresco, ostras, caças, verduras, fraldas, carne fresca, pão, leite o ovos,
por T k
250 réis.
3 Generos destinados principalmente á exportação. como:
café, fumo, queijos de fitricação nacicnal. corares Recos, etc., por T 1.
250 réis,
Café em dica, por 1' k,
200 reis.
4 oencros alimmticios C pri,
main, necessidade, como:
farinha, arroz, feijão, ml '
lho, legumes. raizes alimenCeias, etc., garrafas vasias
1

destinadas ao transporte de
aguas minemos de Lambary, Cambuquira, Caxambu,
Contendas e S. Lourenço e
aguas minera.es dessas procedencias, por T k
5 Sal ordinario, cobre, chumbo,
ferro em barras e chapas,
trilhos para estradas de ferro e outros metaes communa, especialmente para
construcções, ferragens ordinarias não classificadas,
machinas e utensilios para
a agricultura e industrias,
•couros salgados, etc., por
Tk
O Gemeres de importação não
classificados nas ot-iiras tabalias, vidros ordinarios,
louça ordinaria, petroleo,
aguaraz e outros espirites,
por T k
Objectos de grande volume o
pouco peso, como: mobilias,
caixões com chapéos e semelhantes; objectos frageis
de grande In sponsabilidade,
como espelhos, poreellanas,
instrumentos de musica, de
cirurgia, etc., por T
8 Polvora e outras substancias
inflammaveis ou explosivas,
como phosphoro3, fogos do
artificio, etc., por T k . ,
o Pedis, gansos, patos, marrecos, gallinhas, faisõ-s, araras , papagaios, e quaesquer
aves domesticas ou sylvestres ; leitões, paccas, MAU,
macacos, kagados, coatys e
outros animaes pequenos,
por T k •
•
As capoeiras de gallinhas
e os pequenos animaes
aves em gaiolas ou caixões
engradados, transportados
em trens de passageiros, paa
garão taxa dupla.
10 Potrinhos, bezerros, carneiros,
cabras, cabritos, porcos, cães
amordaçados o outros produtos semelhantes, por k
11 Bois, vaccas, touros, cavallos,
bestas e jumentos, por cabeça
•

10) reis.

150 réis.

300 reis,

600 reis.

800 reis.

380 reis.

15 réis par cabeça.
55 réis por cabeça, por kilometro..

Anlmaes de sella ou para
viagem, os de carro, transportados pelos trens de passag eiros, pagarão taxa &tida,
Gado despachado das estaies• terrn naes
400 reis por wagon kilometro.
12 Ma 'eiras serradas, lavradas
ou brutas
, 480 reis por 12 T ou fracção de
12 T; . 18 réis por T excedente.
13 Madeiras serradas e lavradas,
já apparelhadas para eonstrucção
'720 reis por 12 T ou fracção de
12 T; 72 réis por T excedente.
14 Caibros e varas até 9 metros
de compritmnto ; madeiras
serradas, lavradas ou brutas, cujo comprimento demande transporte em dons
wagons unidos
660 réis por 12 T ou fracção de
T ; 06 por 1' excedente.

1
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'Agik~~~0~~ilpi .0111.11.1,

O art. 1 .2, idem, idem
Bilhetes de ida e volta. A
companhia poderá conceder
bilhetes de 1" classe de ida e
volta entre as estações que
julgar conveniente com abatimento até 25 0/0 sobre a
tarifa geral. »
O art. 16, idem, idem
« As companhias lyricas, dramaticas ou equestres, turmas de academicos em excursão, collegios ou bandas
de musica, quando viajando
incorporadas em numero
supe, ler a doze ressoas o sob
direcção de seus chefes ou
professores, gosarão do abatimento do 30 0/„ em suas
passagens e no frete da respectiva bagagem, »
O art. 87, idem, idem.
« Além dos casos dos arts. 50 a

15 Cal, carvão vegetal ou mine-

ral, telhas, tijolos, tubos de
barro, betumes, enxofre em
bruto, padras, dormentes de
madeira, ripas, moirões de
madeiras para cercas, lenha,
capim, estrumes e outras
substancias uteis á lavoura
o á industria, e de valor insignificante em relação ao
540 réis por 12 T ou fracção de
seu volume
12 T; 54 reis por T excedente.
16 Carro ou carroça ordinaria de
195 reis por k., cada um.
duas rodas
50 °/„ para os de quatro rodas.
17 Carros 'de vias-ferreas rebo120 reis cada um por kilometro.
callos
18 Locomotivas e tenders rebo800 reis por cada um por kilocados
metro.
19 Assucar de canna, tecidos de
fabricação nacional, por Tis. 250 réis.
20 Telegrammas

K

85, ficarão sujeitas á armazenagem, as mercadorias

70 reis por palavra, sendo o
minimo 5e0 reis e 20 0/ da
entrega a domicilio.

que não forem retiradas das
estações dentro do prazo de
tres dias, contados da data
da chegada dos respectivos
wa,gons. A armazenagem
será contrda, da data de expiração deste prazo e á razão de 50 reis por dez kilog,rammas ou fracção deste
pesa.

Tabellas e3peciaes
E 1 Abobaras, aipim, alhos na-

cionaes, amendoim (grão ou
erice), araruta, arroz (pilado), aveia, batatas nacionaes ou teces, bijes, categica,
carás, cebolas, cebolinhas,
Telegraph°
coalhada, c'cos verdes, ervilhas verdes ou seccas, asArt. 18.—Sem effeito.
pargos, farinha de mandioca
Directoria
Geral do Viação, 14 de novembro de 1894.—J. M.
ou de milito, favas, feijão,
Arachad° de Ass, director geral.
fructas frescas, faial, (saiaisdos verdes ou seecos, hortaliças, inhames, legumes
verdes ou seeeos, manDECRETO N. 1803 — DE 14 DE NOVEMBRO DE 1834
dioca, mangaritos, milito,
A
pprova
a substituição das tarifas eni vigor na Estrada de Ferro Minas o Rio
palmitos, pimsnta do paiz,
pinhões verdes ou seccos,
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, atpolvilho, raizes alimentieias,
tendendo ao que requereu a Cempanhia Estrada de Ferro Minas o
rapadura, tapioca, tayoba,
Rio, resolve approvar a substituição das tarifas em vigor na sua estrigo e outres semelhantes,
trada
de forro pelas quo com este baixam, assignadas pelo director
uruefts, verduras e outros
da Directoria Geral de Viação.
prediletos de pequena lavouO ministro de Estado do; negocios da industria, viação o obras
ra, producção do Estwlo de
publicas assim o faça executar.
Minas, quando exp)rtados. 80 reis por tonelada voi . kiloCapital Federal dos Estados Unidos do Brazil, 14 de novembro de
metro.
1894, 6" da Republica.
E 2 Toucinho de produeção do
E ,.tado de Minas, quando
FLORIANO PEIXOTO.
200 réis por tonelada por kiloexportado
metro.

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Cosa/lat.

Tarifa moves

Classe 3
Classe 6

3

Molificações em alguns arPassagens
tigos das instrueções regUlamentares amovadas

Estrada de Ferro Minas e Rio

de augmento por dinheiro

de depressão até 10.
5 "h, de augmento por dinheiro
de depressão ate 10.
de

1*

TARIFA NORMAL AO CAMnI0

Tahena

Classifinç ies

classe
Passagens de 2e classe

Por portaria de 23 de julho

de 1892
O art. sls será assim modificado:
« As crianças menores de
tras atines, conduzidas ao
collo, no pagarão passagem. As de tres até doze
pagarão meia, passagem, ficando o .ste caso salvo á
companhia o direito de accom-Iodar das s em um mesmo logar, embora, de famidiffercntes, só em 13
classe. »
O art. 8s idem, idem
«A companhia poderá emittir
seccos,
biliietes diarcis de ida e vol-etc.,
ta cnt,re o.4 pontos que julgar convenientes, com abatimento de 20 a 4010 sobre
a tiritá geral. Estes bilhe-

Passagens de ida e volta na

“1,1'

100 reis por kilotnetro.
50 reis por kilometro.
(De Tres Corações a Cruzeiro,
para a 1" classe será a tarifa
de 80 reis por kilometro.

1 3 classe
25
de abatimento.
2 Bagagens e encommendas
traosportadas pelos trens de
passageiros por Tk
750 iéis.
2 A Gelo, peixe fresco, ostras,
caças, verdura, frutas,
carne fresca, pão, leite e
ovos, por Tlç
3 Generos destinados principalmente á exportação, como:
café, fumo, queijos
bricação nacional, couros

por

Tk

Café em cOco, por Tis.
4 Generos alimanticios de primeira necessidade,como: farinha, arroz, feijão, milho,
legumeso aizes alimentieiaa,
etc., garrafas vazias (testi-

tes são intra.nsferiveis, excepto Os de 21 classe para
criados de uma mesma pessoa. »

Tarifa

2:Á) réis.

250 réis até 150 k; além de 150
230 reis.
200 reis ate 150 k; além de 159
k. 180 reis.

Sabbado 20
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14 Caibros e varas até O metros
nadas ao transporte (le
de comprimento, madeiras
aguas minemos de Lamserradas, lavradas ou brubary,Cambuquira, Caxamtas, cujo comprimento delá, Contendas e S. Loumande transporte em dous
renço e aguas mineraes
330 reis por 5 T ou fracção do
vagões unidos
dessas procedeneias, por
5 T ; 00 reis por T exceTk
100 réis.
dente.
5 Sal ordinario, cobro, chumbo,
15 Cal, carvão vegetal ou miferro eia barras e chapas,
neral, telhas, tijolos, tubos
trilhos para estradas de ferde barro, bitumes, enxofre
ro e outros metaes comem bruto, pedras, dormentes
intuis, especialmente para
do madeira, ripas, mairões
construeções, ferragens osde madeira para cercas, le(finarias não classificadas,
nha, capim, estrumes e
machinas o utensilios para
outras substancias uteis
a agricultura e industrias,
lavoura e á industria, e de
couros salgados, etc., por
valor insignificante em re150 reis.
Tk
270 róis por 5 T ou fra.cçáo de
lacão ao seu volume
Generos tio importação não
classificados nas outras ta5 T ; 54 reis por T excebetim, vidros ordinarios,
dente.
louça ordina,tia, pdtroleo,
10 Carro ou carroça ordinar:a de
agna-raz o outros ospiritos,
195 reis por kilom., cada um i,
duas rolas
300 reis.
por T k
50 0 / 0 para os de (platx0 codas.
7 Objectos do grau to volume e
17 Carros do vias ferroas rebopouco peso, como: mobilias,
120 reis cada um por kilometro.
cados
caixões com chapéos e seme18 Locomotivas e tendera rebolhantes, (dilectos lia gois de
80) róis par cada uni par kilocados .
resp assabili
grandemetro.
como: esp e lho:: porcelanas,
10 Assucar do canoa, tecido ‘10
instrumentos do musica, de
fabricaçá,o nacional, por Tk. 250 réis.
cirurgia, etc., por 1' k.... OCO reis.
70 réis por palavra, s..ndo o mi20 Telegrammas .
8 Polvora e outras substancias
nium 501 ri e rO V o ( I : (11inflarnitaveis ou explosivas,
trega a domicilio.
como: phosphoros, fogos do
Tabellas egpecine
80 reis.
artificio, etc.. por T k
E 1 Aboboras, a'pim, alhos nacioPeriet,ganaos, patos, marrecos,
naes, aias ndoim (grilo ou
galinhas, fhisões, araras,
e co), araruta, arroz
papagaios, o quaesquer aves
lado), aveia, balai-, te naciodomesticas ou sylvestres,
naes cru doces, bts, canleitões, pacas, tatüs, magica, caras, cabalas. cebocacos, kagados, coatys e
linhas, coalhada, et^cos veroutros anitnaes pequenos,
des, bervilhas verdes ou see330 rés.
por T k
cas, espargos, farinha de
As capoeiras de galinhas e os
mandioca on de milho, favas,
pequenos animaes ou aves
f Ujão, fructas frescas, fubá,
em gaiolas nu (et ixões engraguandos ver,ies na :3,43clas,
dados, transportados om
nortali(as, iiihautc, legumes.
trens de passageir, ,s pagaverdes 011 S2CCO = , ma nd
rão taxa dupla.
ma ngaritos , m ilb o, palmi tos,
10 Potrinhos, bezerros, carneiros,
pimenta do palz, pinhões
cabras, cabritos, porcos,
verdes ou seceos,
cães amordaçados e outros
raizes atimenticias, rapaproductos semelhantes, por
duras, tapioca, tayoba, tri15 reis por cabeça.
kilometro
go, e outros semelhantes,
uruens, verduras o outros
11 Cavalos, burros, jumentos,
pro , uctos do pequena labois, vaecas o touros, por
55 róis por cabeça.
kilometro
voura, producção do Estado
Dois e varem ( gado ) quando
de Minas, quando expordespacbadoa da; estações de
tados
.. 30 reis por tonelada par
Tios Corações o Contendas,
metr.), até 100 kilotnetres e
em remessa de 10 ou mais
20 rés por tonel ela por kivagões, para Cruzeiro
50000 por vagão.
tomei rd exee.etize a 100
Dito dito em remessas menores
de 10 vagões, bem assim
E 2 Toucinho de prnduceão (lo Es- 200 réis por tonel ela pdr kito
quando em vagiia incomtado de Minas, quando exmetro )(fé 100 kiimnettos e
pleto O parte da boiada em130 reis por toond,t
portado
barcada, para Cruzeiro
4.000 por cabeça.
excelente a 100 kilo12 Madeiras serradas, lavradas
metros.
240 réis por 5 T ou fracção de
ou brutas
l'cuifig ;Novel
5 '1' ; 43 reis por T excedento.
Classe
3
3 lo de auguento por dinheiro
13 Madeiras serradas e lavradas,
de depressão até 10.
já apparelhadas pan con5 0/,, de 1,11 .-4 . sento por dinheiro
Classe O
300 reis por 5 T ou fraceã o de
strucção
de depressão até 10.
5 T ; 72 réis por T exceDirect iria Geral do Via.olo, 1-1 de novoinh:s) do 1891.—I.
dente.
Machado de
director geral.
Sr. Presidente da Ropablica—Aftsfado.s (In
Serviço activo muitos effi ie; subalternos do
corpo da armadaeums por terem tomado parte
na revolta d.; setembro outros per haverem
solicitado reforma, luta ele ministerio com
sérias dilliculdades para. g ta rnerer os navios
da esquadra, com tair os est vdos,-amioro.,3 dos
corpos de infantaria e marinhairds nacionaes
e prover os cargos do capitães de portos e
commandantee do escolas de aprendizcs,tendo
sido obrigado R recorrer á nossa tão enfraquecida marinha tilarem-11e.
Ni liguem ignora os relevantes serviços preatados por olficiaes desta classe, em diferentes

épocas do Ilús'a histeria. A g campanhas do Teu le autorisada os coneerl,e• de q!le ell'CL
1823 rIo Paraguay o outras dão solemne tóste- ciaai os prodios dli:lia tias Enxadas, oadé
milho da bravura e fh patriotismo cam que 1 cwava, aquartela 'o o eorn.) xl: mpirantes a
se distinguirdm tanta o ficiaes fie ~missão, 1 goardas-aurialta, ceivindo abrir inseripeo
cuj a 11O:IrS o Brazil recorda agradeci le; as ! pt,ra, a matiecula o dar ciemest 10 Raia) lemodificte;oes, entret m i ro, par que tem p essa- j etivO, sOl i cito-vw; a ro.vogaão do derroto n10
da o navio de guerra nestes unimos tempos, 1 18 (''.,,- deLOMb y0 de 18.)3, b r:mti coal , n as proviexigem da.quelles que toem de dirigil-o maior i den,da ,; ne, ,,earit.s wira, que séjam devolvipreparo intelectual de que o na/cessado á l dos á inesina ilha, as vil:-ine.; o apparellia.3
marinha merrante, cada dia Mais distan- ! dos i neort tntissitno; gabinetcs do physira e
ciada da militar; e urge, por con,;eguinté, l eltimice o das aulas de esgrima e gyinnastlea,

cuidar desdó já da educação de noves (a- ; os modelos da aula de apparelho e m tnoleta,
chas, reabrindo quanto antes a Escala " o arma:116.ln, a mabilit, esc)tar, transferidos
Naval.
I para o collegio e escalas militares, na convicl

11111

^,1
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ção de que fosse approvada pelas duas camaras legislativas, na sessão ora encerrada, a
fusão proposta na mensagem dirigida ao Congresso Nacional, era 7 de maio do corrente
anno, pelo Sr. marechal Vice-Presidente da
Republica.
Secretaria de Estado dos negocieis da marinha, 24 de dezembro de 1894. — Eliziario José

Barbosa.

— Para a guarda nacional
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Comarca de Valença

Commando superior
Coronel commandante-superior, o major

José Vicente Ferreira.

Estado-maior—Tenente-coronel chefe do
estado-maior, Ernesto Vieira Silva Machado.

—

DECRETO N.1926—DE 27 DE DEZEMBRO DE 1894

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Manda reabrir a Escota Naval

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
Considerando que urge reabrir a Escola
Naval
Resolve revogar o decreto de 13 de dezembro do armo passado, na parte que determina
ficarem suspensas as funcções da mesma escola.
O almirante Eliziario José Barbosa., ministro de Estado dos negocios da marinha, assim
o faça executar.
Capital Federal,
de dezembro de 1894,
6° da Republica.
PRUDENTE

J.

Comarca da capital
la

brigada mixta

Coronel-commandante, Jovino Cesar Paes
Duarte.
— Foi transferido, nos termos do art. 69
da lei n. 602, de 19 de setembro de 1850, para
o serviço da reserva, ficando aggregado ao
4° batalhão do respectivo serviço, o tenente
do 140 batalhão de infantaria da guarda nacional desta capital Norberto Antonio da
Costa.

Ministerio das Relações Exteriores

DE MORAES BARROS.

Por decretos de 27 do corrente
Eliz'ario Josd Barbosa.
Foi promovido a enviado extraordina.rio
Cumpra-se.—Capital Federal,
de dezem- e ministro plenipotenciario de 2 a classe
na Bolivia, o 1 0 secretario da legação em
bro de 1894.—E1iziario Josè Barbosa.
Berlim bacharel Henrique de Miranda.
—Foram removidos:
DECRETO N. 1.927—DE27 DE DEZEMBRO DE 1894
Para Vienna, o enviado extraordinario e
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito supplementar ministro plenipotenciario de 2 classe no Pelai
de 903:1728130 sendo 883:1725150 á verba — Exercicins bacharel Pedro Condido Affonso do Carvalho;
findos—e 20:000:3030 á verba —Eventuaes dú exercicio
Para o Pelei, o enviado extraordinario e
de 1894.
ministro plenipotenciario de 2 classe na BoO Presidente da Republica dos Estados livia bacharel Brazilio Itiberô da Cunha.
Unidos do 13razil.
Usando da autorização conferida no art. 1°
Ministerio da Fazenda
no 1 da lei n. 261. de 20 do corrente mez,
resolve abrir ao Ministerio da Fazenda, no
Por decretos de 27 do corrente
corrente exercicio de 18)4, o credito suppleFoi nomeado o 2' eseripturario doThesouro
mentar de 908:174480, sendo á verba
Exercícios findos, rubrica 31 do art. 7° da Federal José Pires Cordovil da Silveira, para
o Jogar de 1* escripturario da mesma relei n. 191 B, de 3) de setembro de 1893, o partição.
credito de 888:172$480, para:
Pagamento de contas atrasadas á American
—Foi sanecionada pelo Extn.Sr. Presidente
da Republica a resolução do Congresso NacioBank Note Corapany, 234:39l$200;
idem á Directoria do Correio francez. pelo nal, que autorisa o governo a emprestar aos
transporte de correspondência desde 1889 até estados do Paraná e santa Catharina a quantia de 4.000:000$ repartidamente.
semestre de 1892, 353:780$580
Liquidação das dividas ' da Companhia
Lloyd Brazileiro, 300:000$000 e á
Ministro da Industrie., Viação e
Eventuaes, rubrica 28 do art, 7 0 da ler
Obras Publicas
citada, o de 20:000$ para pagamento das despezas que correm por esta verba.
Por decreto de 21 do corrente, foi canceO ministro de Estado dos negocios da fa- (lido privilegio de invenção, pela patente
zenda assim o faça executar.
n.1.793, a Florindo de Souza Siqueira e FranCapital Federal, 27 de dezembro de 1894, c'sco de Paula e Oliveira, ambos brazileiros,
0 0 da Republica.
artistas p moradores nesta capital, para um
systema, do annnneios grandes illuminados
PRUDENTE J. DE MORAES BARROS
pela luz electrica,
Pranclsoo de Pauk, Roirigues Alces

SECRETARIAS DE ESTADO

...•nn••n•••n•••n•n•.

Ministerio da Justiça e Negocies

Interiores
Por decreto de 28 do corrente, foi nomeado o Dr. Francisco Furquim Wernech de
Almeida, prefeito do District° Federal, nos
termos do art. 18 da lei n. 85 de 20 de setembro de 1892.
Directoria da Justiça

IViinisterio da Justiça
IDtoriorCS

e Negoelos

Requerimento despachado
Dia 23 de dezembro de 1831

Eduardo José de Moraes Junior.—Não ha
que deferir, por não estar vago o Jogar solicitado, em vista do disposto no art. 2" da lei
o. 232, de 7 do corrente,

Dezembro (1894)
corrente, em que o juiz da 2" pretoria
Districto Federal solicita, para fins attinentes
á eleição municipal, que se realisará no dia 6
de janeiro vindouro, a cessão de algumas
salas e respectiva mobilia, do edificio daquelle
externato e da escola publica á rua da Ilarmania.
—Accusou-se o recebimento do officio de 19
deste mez, em que o director da Faculdade
de Medicina da Bebia communica terem sido
encerrados no dia 17 os trabalhos concernontes
ao actual anno lectivo.
—Autorisou-se o director da Escola Nacional de Bellas Artes, a renovar o contracto
com o professor Augusto Girardet, para a
regencia, durante o anuo proximo futuro, da
cadeira de gravura do respectivo curso, substituindo-se, porém, a el.- usula 7" do contracto actualmente em vigor, pela seguinte
«Si resolver estabelecer-se definitivamente
como professor da escola e for nomeado para
esse cargo, terá direito á passagem de sua
familia para o Bra.zil, em l a classe, por conta
do governo.»

Ministerio das Relações Exteriores
Por portaria de 17 do corrente, declarouse sem effeito a nomeação do bacharel Guido
de Souza para o cargo de 2' secretario da
legação em Venezuela.
—Por outras de 22 do corrente, foram
removidos os 1° 3 secretarias : João Marques
de Carvalho, de Montevidéo para BuenosAires ; Graccho de Sá Valle, de Buenos-Aires
para o Chile e Augusto Coekrane de Alencar,
do Chile para Montevidéo:
—Por outras de 27 do corrente :
Foram nomeados :
O 1" secretario em disponibilidade José Cordeiro do Rego Barros para exercer o seu
cargo junto á Santa Sé
Oscar Teffé von Hoonholtz para o cargo do
2^ secretario da legação em Caracas.
—Foram removidos :
Para a legação em Berlim, o 1 0 secretario
da de Santa Sé bacharel Luiz Rodrigues do
Lorena Foreira;
Para a legação em Londres, O 2' secretario
da de S. Petersburgo, Luiz Ferreira de
Abreu.
O ministro de Estado das Relações Exteriores, em nome do Presidente da Republica:
Attendendo á conveniencia do serviço publico e firmado no art. 1 do decreto n. 802, de
28 de abril de 1892, determina que sigam
para os seus destinos, até ao dia 15 de janeiro
proximo futuro, os seguintes senhores que se
acham nesta capital :
Primeiro secretarias bac/rareio Graccho de
Sá Valle e José Cordeiro do Rego Barros ;
Segundos secretarios bachareis Bento Borges da Fonseca Filho, Carlos Magalhães do
Azeredo, Frederico Belizario Soares de Souza,
LlliZ Ferreira de Abreu e Alfredo de Barros
Moreira
Consules geraes de 1^ classe Manoel da Silva
Pontes e Antonio Fontoura Xavier ;
Consul geral de 2" classe Ernesto Machado
Freire Pereira da Silva.
Capital Federal, 28 de dezembro de 1894.—

Nrlos de CarpuMg,

Requerimentos despachados
Dia 27 de dezembro de 1894

decretas de 28 do corrente:
Pano Freire da Silva,—Como pede.
Directoria da instruaçao
Foram nomeados:
D'a 2n
Expediente de 27 de dezembro de 1891
O bacharel Ainerico de Campos Sobrinho,
para o Jogar de substituto do juiz seccional
Antonio Araujo Silva .—Corno pede.
Remetteu-se ao director do externato do
do estado de S. Paulo, por tempo de seis anJoaquim Pinto Monteiro.— Admitta-se.
Gymnasio
Nacional,
afim
de
que
informe
nos, na fórma da lei ; sendo concedida ao baEugenio Augusto Aritta Lapa Pinto.—Incharel Eugenio Rocha a exoneração que pediu sobre o assumpto, na parte relativa ao clua-se.
externato,
cópia
do
officio
de
24
do
Inestne
do referido logar.
41berto Conceição,—blem,
Por
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f Guerra, Justiça e Negocios Interiores, Industria, Viação e Obras Publica, para o exercíCircular n. 50 A—Ministerio dos Negocios . cio de 1895, continha a vigorar a distribuida Fazenda — Rio de Janeiro, 24 de dezembro ção autorisada para o exercicio de 1894, attendidas, porém, as alterações feitas pelos dide 1891.
Foram hoje publicadas as leis ns. 265 e 266 tos ministerios o cornprellendidos os augmenque orçam a receita e fixam a dospeza para o tos de vencimentos decretados por lei.—Francisco de Paula Rodrigues Alves.
exercicio do 1895.
.1.4.•••n•n••
No empenho de cumprir a promessa do
fiscalisar o mais que for possivel a arrecadaRECEBEDORIA
ção da renda o o seu emprego, assim como no
• do reduzir os encargos publicos afim de opeReluerintentos despachados
rar por meio da mais rigorosa economia o
Dia 25 de dazembrode 1491
equilibrio da receita com a despeza, tem o
governo pelo orgão do seus agentes superioAntonio Machado Martins.— Transfira-sã
res encaminhado uma serie de providencias
termos da informação.
tendentes a diminuir suas responsabilidades nos
Banco das Classes Laboriosas.—Rectifique-se
no exterior e a supprimir serviços que podem o lançamento
nos termos da informação e
ser dispensados no paiz, sem prejuizo do sm mine-se o director
guarda livros do lançadesenvolvimento, o a fazer observar as dis- mento do exerciam edeo 1890.
posições orçamentarias com a mais rigorosa
Raul de Carvalho Comp.— Rectifique•se
exactidão.
As repartições de fazenda podem auxiliar nos termos da informação e oficie-se á Intenmuito eflicazmento os intuitos do governo, dencia.
Deolinda Ayres Gomes .—Idem
suggerindo•lhe providencias que tenham por
Bento João Barroso.—Satisfaça a exigencia.
fim a redução da despoza e o crescimento da
Francisca José Alves de Lima.—Eihnine-se.
renda na ciretimscri peão em que funccionam,
Lima Comp.—Idem.
como velarem com solicitude e severidade no
Manoel Luiz Carvalho.— Transfira-se.
cumprimento da lei orçamentaria, de modo
Francisco Antunes de Mendonça Aflitos.—
que não sejam por fórma alguma excedidos Idem.
os croditos votados.
Luiz Leib.—Idem.
As leis do thzenda consagrem preceitos que
José do Oliveira Figueiredo.—blem.
não devem absolutamente sor esquecidos pelos Manoel
José Silverio Pereira de Carvalho.— Idem.
auxiliares da administração incumbidos do
Amaro Rodrigues da Cunha.— Idem.
execti I al-as.
Antonio Severo Pereira da Costa.—Idem.
E' com a sincera execução do orçamento
que o poder publico se fertalece e prestigia, Luiz E l uardo da Silva Araujo.— Idem.
inspirando confiança ao paiz e firrnan lo o seu
credito.
Ministerio da Marinha
Não devem as repartições subordinadas a
este ministerio, como não podem 03 ordenaPor decretos de 27 do corrente, foi exonerado
dores dedespeza da qualquer natureza perder
de vista que o só podem ser pagas despezas 1(10 cargo de inspector do Arsenal de Marinha
previstos na lei do orçamento dentro das for- ; do estado de Matto Grosso, afim de ter outra
ças dos creditos concedidos; que são prohibi- commissão, o capitão do mar e guerra Quindos 03 transportes de verbas, assim como que 1 tino Francisco da Costa e nomeado para o
não é licito imputar a qualquer verba do orça- ferido logar o capitão de mar e guerra Jon,mento despeza min nella, não esteja compre- ' quim Thomaz da Silva Coelho.
hendida, segundo as tabellas explicativas
— Por portarias de 28 do corrente, foram
proposta do governo e alterações nella feitas concedidos ires mezes de licença, para tratar
de sua saude onde lhe convier, ao aspirante a
pelo Poder Legislativo. »
Da exacta observanci destas preceitos ex- 1 guarda-marinha Alberto Frederico da Rocha,
parsos na legislação de fazenda o lembrados o dous mezes, para identico fim, ao aspirante
em ordeas reiteradas deste ministerio, che- a guarda-marinha Virgilio Silva.
gar-se-ha á verdade do orçamento, maior
anhelo da administração.
A lei que orça a receita para o exercicio Ministerio da Industrio, Viação e
proximo.da ao governo no art. 3 a faculdade
Obras Publicas
extraordinaria de «reduzir as despezas votadas para os diversos ministerios, como julgar
Directoria Geral da Industrio
conveniente,cofn poderes para supprimir serviços que a seu juizo puderem ser dispenPor portarias de 28 do corrente:
sados, despedindo o respectivo pessoal. »
Foi declarada sem effeito a de 4 de outubro
Tão ampla autorisaçã,o explica par si só o
elevado empenho do Poder Legistativo em di- ultimo que nomeou o cidadão Olyntho José de
minuir os encargos publicos, que estão re- Castro para amanuense da agencia do correio
clamando do contribuinte tão posado volume do Campinas, do estado de S. Paulo.
—Foi nomeado o praticante dos correios
do impostos.
Chamando a attenção dos chefes das repar- de S. Paulo, cidadão Olyntlio José da Costa
tições deste ministerio para essa autorisação, para o togar de amanuense da mesma repardepois do recoinmendar COM o mais vivo in- tição, com os veneimentos que lhe competiteresse a observancia, rigorosa das leis que rem ;
—Foram removidos o amanuense dos coracabam de ser publicadas, espero do sua solicitude pelo serviço publico, que, com a maior reios de S. Paulo, cidadão Joaquim Severo da
brevidade, me habilitem com as informações Silva Marra para ideotico togar nos de Minas Games o desta repartição para aquella o
necessaria.s quanto
Aos encargos e se-viços da União que, na amanuense cidadão Pantaleã,o Urbano de Aszona do vosso conhecimento podem sor sup- sis Painel, ambos com os vencimentos que
primidos sem desvantagem para a adminis- lhes competirem.
. tração e bem geral
Aos empregos e commissõos que poleia ser
Ministerio da Industria, Viação e Obras Pudispensados o ás providencias que devem ser blicas—Directoria Geral de Viação— 2 secção
tomadas para o fina do ser activada mais clii- —N. 198— Rio de Janeiro, 28 de dezembro
cazmen to a 'arrecadação da ronda.—Francisc) de 1894.
de Paula Rodrigues Alves.
Para vosso conhecimento o fins convenientes, declaro-vos que, em solução ao requeriCircular n. I—Ministerio dos Nogcios
mento da Brazil Great Southern, Rdiltvay
Fazenda—Rio do Janeiro, 28 do dezembro de Company, em que pede approvaçã,o ao projecto de duas casas para operarios das ofi1894.
Declaro aos Srs. chefes das repartições su- cinas de Itaputocas da estrada de forro de
bordinadas a este ministerio que, einquanto Quarahim a Itaquy e respectivo orçamento,
não for feita a distribuição de creditos dos mi- na importancia de 12:860$980, sobre o qual
nisterios das Relações Exteriores, Marinha, informastes por oficio n. 816, de 30 de no-

Ministerio da Fazenda
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vernbro ultimo, approvo o projecto o orçamento referidos, não podendo, porém, a despeza ser levada à conta do custeio da estrada.
Sande e fraternidade. —Antonio 01 yntho dos
Santos Pires—Sr. inspector geral de estradas
de ferro.
-Directoria Geral da Contabilidade
Expeiiente de 18 de dezembro de 1894

Ao Ministerio da Fazenda:
Solicitando os seguintes pagamentos:
Do 132$500, a Leuzinger Irmãos itc Comp.;
o o de 112$ a F. Briguiet 8: Comp. pelo fornecimento de objectos de expediente o livros
á Inspectoria Geral de iluminação desta capital no mez de novembro findo (aviso
a. 2.065);
De 67:778$021, á Companhia Mogyana, provenientes da garantia de juros de 6 0/,,ao
anuo sobre o capital de 2.259:267377 empregado na construcção da estrada de ferro de
Jaguára a Catalão e relativo ao 2 0 semestre
de 1892 (aviso n. 2.066);
De 5:666$980, ao thesoureiro pagador da
Inspectoria do 4° District° do Portos Marítimos, Leopoldo Feliciano Dias da Costa como
indemnisação de despeza, que fez com a mesma inspectoria nos mezos de agosto e setembro ultimos (avisos n. 2.067);
De 5:645$628, ao mesmo thesoureiro pagador pelas despezas realizadas com os serviços
dos divereos portes do referido distrieto no
mez de outubro ulthno (aviso n. 2.068) ;
De 119.;800, ao porteiro da Directoria Geral
de Estattstica, Francisco Pereira do Campos
Braga, como indemnisação pelas despezas
miudas necessarias que fez com aquella directoria em setembro o outubro unimos (aviso
n. 2.071);
De 243$, á Companhia Lloyd Brazileiro,
pelas passagens dadas em seus vapores a empregados deste ininisterio, no mez de agosto
ultimo (avise n. 2.072);
De 1:1313915 (descontando-se o sello proporcional) a Guilhermino Albano da Costa
pelo fornecimento de pão no mez do outubro
ultimo á hospedaria do immigrantes da ilha
das Flores (aviso n. 2.074) ;
De 54$700, ao secretario da Inspectoria Geral de Illuminação desta capital, corno indemnização pelas despezas miudas que fez com a
mesma inspectoria em novembro ultimo,
(av:so . 2.075);
De 4:500$, á Companhia Lloyd Brazileiro,da
viagem redonda realisada pelo paquete Rio
Grande, no mez de outubro ultimo, aos portos do sul, (aviso n. 2.076).
—Pedindo que seja autorizada a Alfandega
daParal yba. do Norte a restituir á Companhia
Estrada de Ferro Conde d'Eu a quantia do
4:254$430 que ali havia recolhido corno saldo
verificado nas contas do 2° semestre de 1892,
(aviso n. 2.069).
-Directoria Geral da Industria
Expediente de 28 de dezembro de 1894

Ao director geral dos Correios remetteu-se,
para informar, o requerimento em que Pedro
de Albuquerque Maranhão pede sor reintegrado no cargo de thesoureiro dos Correios
da Parallyba, do qual foi demittido.
—Reiterou-se ao governador do estado da
Babia o pedido que lhe fóra feito relativamente aos papeis do processo das medições
de terras á margem direita do Jeluitinhonha,
conforme requereu o cidadão José Domingues
Mendes.
—Autorisou-se á Inspectoria. Geral das
Terras e Colonisação a propor funccionario
Monco para substituir o engenheiro Polydoro
Olavo de Santiago no cargo de fiscal do contracto de nucleos coloniaes da Companhia
Metropolitana, visto como perlen ene esse
logar nos termos da lei n. 28, de 8 de janeiro
de 1892, assumindo o exercicio do cargo de
governador do estado de Sant-a Catharina.
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eqiterintontos despachados
Dia 25 da doze obra de 18)4

Agrimensor Ricardo Joaquim Pinto, fiscal
tio nueleo colonial do 4 Sahy » em Santa Catherine, polindo por adeantamento deus mezes dc vencimento para poder tranportar-se
ema sua familia, para a eéde da fiscalisação.—
Indefirido.
João Carlos da Costa, escrivã.° da l' cireumscriperto policial urbana, pedindo a coso
de um compartimento do pavimento terreo
do cairelo da Directoria Geral da Eetatistica,
para dli se , estabelecer o cartorio da delegacia diemella circrunscripção.— Indeferido á
viela das informações.
1.1`r isati.J.:1

‘5.

rt.UNICIPAL

nrefoltura do Leitstricto
Federal
ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Por actos de 27 do corrente, foram concedalos Ires mezes de licença para tratamento
mento de sande ao Dr. Franciseo Ca,mpello,
commis zario de hygiene, e de quatro meses a
Ludovine Portocarrero Drago, professora cathe•lratica 1^ grr:tm á vista do resultado da
inspução a que foram submettidos na mesma
data.
—Por outros de 28, foi exonerado a bem
'do serviço publico, o iuseector de adurimos
do Instituto Pronsioant Alfredo Lago Daniel
o nomeado para o mesmo cargo José Orge
Lisbóa.
-Directoria do Interior o Estatistica
2, secçÃo
Requerimento despachado

isim
José da Costa Guimarães, pedind i eliminação do imposto da sua licença de negocio e
do toldo do predio a. 98 da rua da Uruguayana .—Deferido.
-Directo eia da Instrucção

Requeri;liento despachado
Dia fd de dezembro de 1394

Antonio Pinto da Rocha Bastos.—Deferido.
-Sub-diractoria do Patrimonio
SEers1ÃO

Re7ueriolentos despachados
Dia 27 de dezembro de 1394

Frederico do Almeida Russel e outro, Dr.
João Frank lia de Alencar Lima, polindo cartas de aforamento.—Remetta-se ao Ministerio da Marinha.
SECÇÃO
Requerimentos d.!spachadJs
Di m 27 de dezembro de (Si

Joaquim Fernandes Claro, José Maria de
Souza, Henriquetit Jacintha de Mendonça,
.Toé da Cunha Teixeira, José Rodrigues Ruivo, José Luiz dos Santos„Iosé Francisco Barb0.3a. Albino Alves Pinto, Agostinho Lopes
Coelho do Souza, Antonio de Moura Teixeira
da Motta Oliveira, Gonçalves & Marques,
Bento moreira. Padrão. Eduardo de Alvarenga Peixoto, Luiz de Alvarenga Peixoto, Manoel Pinto Rudrigues de Brito, Antonio Antunes da Costa, Clementina Citatina, podado
cartas de afor.unento.—Deferidos
Menores 11. 1aria ci lz tbel, representados por
seu pae Joaquim José Loureiro da Ascenção,
Joeé Moreira de Vasconcellos pelo expoli° de
Manoel Ribeiro Carriço, Joaquim Cardozo do
Mendonça, José Joaquim Borges, José da
Souz c Barbosa.—Deferidos nos termos das
informações.

RENDAS PUBLICAS

Dia 25 da dszembro da

Expediente de 19 de deseotbro de 1894

Officios:
Ao Sr. Dr prefeito, informando o requerimento da adjunta Julia Gonçalves Klialse,
que pele ser nomeada c tthedratic
—Ao Sr. Dr. prefaito, informando um requerimento relaiivo á jubilação do profi sser
dl, 5 , escol t para o sexo masculino do 9' districto, Lino dos Santos R trigel.
—Ao Sr. ministro da fazenda., pedindo a
expedição de ordens para que sejam despechulos, livre de direitos, os objectos encoinmem ad es, per as ta repa r t ição, Ot qu3.es
chegaram a este perto pelos vapores Pe:ropolis e Vale S. Nicolas, consignados á casa ~moreia' de C. S. Cavalier
—Ao Sr. Dr. prefeito, relativo a preterição
do proièssor Eugenio Manoel NUDO3, que insiste pela. sua reintegração no cargo de professor da 4 . escola do O' districto.
—Ao Sr. ministro do interior, ~ottani o
cópia dos pareceres dos direetores d a Escola
Normal e desta repartição, sobre a preterição
do professor Alfredo Coelho Barreto, cujo requerimento ora devolve-se, juntamente com
o documento que o accompanha.
Dia 20
Ao Sr. Dr. director do interior e esta tis tica. municipal, remettendo a relação do pessoal desta directoria e das repartições delia
dependentes.
—Ao Sr. Dr. director de Ilygiene e Assistenda Publica, pedindo para que seja inspeccionado de sande o profesisor de musica em
escolas do 20 grão Amero Ferreira de Mello,
que requereu sua jubilação.
—Ao Sr. Dr. prefeito:
Remettendo era original um ollicio do director de hygiene que pele a colocação dos
filtros—Passetrr—nas molas publicas munieipaes;
Apresentando o requerimento em que o
professor em escolas do 2 grive Amaro Ferreira de Mello, solicita sua jubilação.

ALFANLICOÀ. DO RIO DE JANEIRO

Assim pensam todos os mineiros que pelo
seu temperamento helvetico, amando á lei
como o lar da familia., resistem e resistirão
sempre a avassalagem da anarchia. Viva a
republica.
111m. e Exm. Sr. Dr. Prudente José de Moraes
e Barros, dignissimo Presidente da Republica.
Cansara Municipal de lima Duarte, 15 do
dezembro do 1894.— Tosd Virgílio do Paula,
presidente. —Alfredo C. Viriato Cata°, 1" secretario.— Eliziario Antonio Marques, 2a seeretario.
Tribunal de Contas—Este tribunal resolveu hontem sobro os seguintes
pagamentos:
Ministerio da Fazenda—Meios em que são
requisitados o importe de juros ele dinheiros
de orphãeas:
Da Camara Civil, de 27 de novembro e 14
do corrente, em favor de D. Maria da Gloria
de Almeida, 69$309 e de Gregorlo Bastos Guimarães, 21$003.
Do Tribunal Civil e Commercial„ de 15 e 17
do corrente, em favor de Honorio Tavares de
Azevedo, 5355 e de Antonio José Soares,
23$521.
Dos juizes de orphãos de Campos, de 17 do
corrente, e da Parahyba do Sul, de 31 de outubro, em favor de Rufino Soares de Santa
Anua, 151$354 e de Marcilio José do Carvalho
Lima, 1 :794556.
Requerimentos sobre pagamento do dividas
de exercidos lindos:
De Henrique Francisco Carlos Deriquehen,
soldo e etapa de outubro e novembro de 1893,
225$1166.
De Antonio Manoel dos Santos, honoranulos dos mezes do novembro e dezembro
dezembro de 1893 como o opiirario das orneinas de conetrueção naval, 69S844.
Candido Ferreira, Jorge da Costa, vencimentos de junho e outubro de 1893 como
guarda do almoxarifado da Ilha das Flores,

Do Dr, Mareio Filaphiano Nery, venciRendimento do dia 1 a 27 de
dezembro •i A
..... 7.9n35:765$710 mentos de junho e dezembro de 1893 por ter
idem de a 28 .;aSS.i as 3 h3.i.
284 916$002 regido a cadeira de clinica psychiatrica e de
nalestias nervosas da Faculdade de Medicina
8.250:684712 do Rio de Janeiro, 000.s0a0.
De Augusto Cesar Diogo, vencimentos como
gin igual periedo de 18:43 — 5.812:845.1674
preparador do Laboratorio e Pharmacia da
RECE3EDORIA
mesma faculdade erti 1891 em 1892, 3:040$.
Rendimento do dia 1 a 27 de
De Manoel das. Mercez Pores, veucimenteis
dezembro de 1e94
....
707: 784$682, de novembro a dezembro do 1893 com opeIden do dia 28
29:571$731 rados dai offleinas de constrwcão naval,
• --------- 6373S;
737: 35(4413
Ire Antonio Francisco Amori venci mentes
E9*i igual periodo de 1893„.
503:584028 dos mesmo mezes, com operados Lambem das
ermA DE arlsID.V, DO ELST&DO DO RIO DE ILNIURC mesmas officinas, 63$738
Da Erico Alves Corrêa, soldo e etapa de ouNA -4V,T.'irk 5,
tubro a dezembro de 189..; 150$491
Rendimento do dia 23 de
De D. Guilhermina Carlot
a da Conceição
dezembro ile 1894.
44:73l5)9 Siqueira, meio-soldo dos mezes de maio e deliam dos dias 1 a 28
0e9:235V10 zembro de 1893, 25$000.
Ministerio das Relações Exteriores—Avisos
ns. 263 e 264, de 17 do corrente, mandando
Pagar aos Srs. Ignacio José Alves do Souza.
Junior, consul geral de ia classe, e Alfredo de
Conse;rattslisseNo— O Extn. Sr. Pre- Moraes Gomes Ferreira, 1" secretario, os vencimentos de empregados em disponibilidade
siiente da Republica recebeu a seguinte
Exin. Sr. Em sessão e ie ido mez' 'vigente, activa, na razão de 4:000$ por anno, ao priesta CUIMPE approvou por voto unanime a meiro, o de 3:000$ ao segundo, a contar do 1
seguinte proposta do vereador Alfredo dezembro corrente.
Catem
Ministerio da Industrio., Viação e Obras
« Si o governo democratic,o se mantem Publicas—Solicitades por avisos as. 2.068,
forte e prestigiado pelo apoio moral que lhe 2.038, 2.089, 23090 e 2.093, de 18 021 do corprestam as corperações electivas, como re- rente:
Vencimentos do pessoal e outras despezas
presentantes inimediatos da soberania popular, não será a carmim municipal de Lima da inspeetoda districto dos portos,
5:645$sii28; fornecimentos feitos á hospedaria
Daarte, estado do Minas, hoje empossada,
ultima dentre as suas co l legas a vir dizer ao de immigrantes de Pinheiro, 1.936$650; dito
Imre ado Presidente da Republica : Governam á da ilha das Flores por Antonio Luiz Mencom o prestigio inqueleantavel que a Nação, des,3 :074:3450; e por Minaz Sobrinho & Comp.,
cosa da fiel observanda das normas consti- 1:136340; aluguel de uma embarcação ao
tucionaes, presta á entidade suprema de seu serviço da mesma hospedaria, 200$000.
Ministerio da Justiça o Negocios In teriore9
chefe, de quem espera, pelos seus precedentes de amor á lei é ás liberdades publicas uma —Foram mandados registrar os credites abertos pelos decretos ns. 13311 e 1.914,de 180 19,
sabia gestão de seus negocies.
Certamente que si algum dia perigar o em virtude de decretes legislativo ns. 226 e
governo constitucional da Republica, os bra- 251, do 18 e 19 do corrente, vindos ao tribuzileiros pelo estimulo de teu glorioso passado nal com os avisos ns. 4.477 e 4.487 de 20,
levantar-se-hão unides e pujantes para se para transporte dos sentenciados do pre,idio
infileira.rem em frente á imagem da latiria de Fernando do Noronha, 130:000$; e para o
poSsoal da brigada policial, 474;734905.
estremecido,.
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Foram tambem mandadas registrar as
despezas solicitadas por avisos ns. 4.337,
4.403, 4.404, 4.413, 4.430, 4.421,' . 4.431,
4.451, 4.452, 4.468, e'..489, do 6. 13, 14, 17,
18, 19 e 21 do corrente:
Vencimento de um dasemhargador em disponibilidade 4:000$; do cidadão que sorve
interinamente de preparador de zoologia do
Museu Nacional, 314514; ditos do pessoal
da usina electrica do Palacio da Presidencia,
2:53Ø; o do pesaal do norrea e ão do director
do Externato Gyrnnasio Nacional, 810; fornecimento de peças de fardame ato ás praças
do Corpo de Combeiros, 141$600 ; despezas
miudits do Archivo Publico, 35$500 ; do
Instituto dos Surdos-Mudos, 1:166$490 ; do
Instituto Benjamin Constant, 153:$900 ; do
Corpo de Bombeiros, 189$830 ; (1eixando-se
de resgistrar a de 372') por insoficiencia de
credito ; e do Extearato do Gymnasio Nacional, 9'$900; a lug ael dos pred eas occupados
pelas estações e posisas polic ; ars, 4:038666.
For. m man (1 a (1 ar escri pt u ra. r por conta
do credito aberto pelo decreto n. 1792, de
10 do setembro ultimo, solicitado per a,visas
ns. 4.449, 4.450, 4.453 o 4.401, do 18 19 do
corrente:
Fornecimentos feitos para o serviço sa-itarjo com a montagem de estufas no desinfectorio do Porto das Caixas, 6:226.'40) com
fornecimentos ext • aordinarios ao hospie
maritirrio de Santa Isabel, 462$500; com
telegrammas vindos das lea;ações do Brasil
em Roma, 150$323 e em Bruxellas, 199903.
Mi nisterio daGuerra ((les nacbos de 0.8 de dezembroi—Aviso (1021 dezembro,sabao a naquisiçãe da casa cinde actualmente funcciona
Directoria da Colonia Militar de Jatahy, no estado do Paraná.—Devolveu-se á Directoria de
Contabil idade.
Dito de 21 do mesmo mez, sobre o pagamento de contas na importancia de 10:187$710,
de fornecimentos feitos a diver:as estalielecimentos militares. Mandou-se re g istrar a deepeza, do I :710$, no credito (ia verba—Instruatar e escripturar a. de 17:457$710, classificada do decreto n. 1.710, de 5 de maio do
corrente anuo.
Dito de 22 (10 mesmo mez, sobre pagamentos de igual natureza na importancia do
84 : 816$655.
Mandou-se escriptural-a no credito do referido decreto.
—Italata,do pelo representante do Ministerio
Publico:
Contas:
Do cirurgião de 4 classe Dr. Augusto Gonçalves Martins, relativa á, botica a seu cargo

na corveta Nitheroy no periodo de 23 de Outubro de 1899 a 11 de janeiro de 1891.—Mandou-se passar quitação.
Do commisserio de 4' classe João Leopoldo
Gorelim, relativas ao penedo (10 27 do janeiro
de 1891 a 2 de fevereiro de 1893, em quo esteva embarcado no cruzador Liberdade,—
1`.1andou-se passar quitação.
Pensões de mon i.epio:
Do 430$ a.nnuaes a D. Adelina da Costa
Vieira, viuva do capitão da brigada policial
desta capital Jo s é Rodrigues Vieira, fallecido
em 29 do setembro ultimo, o de 150.; a cada
um de seus filhos Irinêo, Rodolpho e Carmen.
—Registrou-se a despeza de 429$999.
Do 409$ annuaes a D. Franedsca Augusta
de Figueiredo Senna, viuva de Joaquim José
Soares de Senna, oficial aposentado da administração dos Correios do estado de Minas
Geraes, fallecido em 17 de agosto do corrente
anno, e do igual quantia a sua filha Maria
Jose.—Registrou se a despeza. de 498,:g23,
Da 000 reinuaes a D. Ilehriqueta Coelho
Lopes Ferraz, viuva de Manoel Lopes Ferraz,
fiel de 2' classe da Estrada de Ferro Gentral
do Brazil, fallecido em 8 da agosto ultimo.—
Registrou-se a despesa de 438$709.
De 400$ annuaes a D. Rosa Jacinta da Conceição Medeiros, mãe do Augusta Henrique
Caeta,ro de Medeiros, conductor do trens de
4 , classe da Estrada de Forro Central do Brazil, fallecido em 6 do niiverrbro proximo passado.—Registrou-se a desneza de 125$210.
Petição do Banco Inteç.nediario, para ser
junto ao processo de pre.stação de eiras coatas, camo encarregado da venda de apolices,
visto ter interposto perante o ministro (Ia
fazenda rscurso da decisão do tribunal-Não foi a-V.or-elido par não haver tal recurso,
em vista dos artes. 28, 31, '73 e 79 a 83 do decreto n. 1.166, de 17 da dezembro de 1892.
Escola. Normal — Resultado dos
exames effectuados nos dias 26, 27 o 28 do
corrente:
Arithmotica e algebra—Approvados: plenarnenta, grão 6, Zilsin, de Oliveira e 0:ear 41a
Cardnzo; simplesmente, p:rias 5, Thereza Lucinda Saroldi o grão 3, Maria da Silva
Ri s.
G:simetria e Trigonometria—Simplesmente,
grão 2, Maria Elisa dos Santos.
Physiaa do s a rie—Aaprovada, ciam distineção Mune. Leonie Demillecamps.
Trabalhos manuaes—Approvielos: com disti nação, Salustio Bon leio da Silva e Theophilo
Moreira da Costa; plenamenta,grão 9, Nestor
Augusto da Cunha, grão 8,Jocelvn dos Santos
Fragoso, grão 7, Oscar da Racha Cardozo.
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Affonso II. C . Garcia, rua de S. Pedro n. 1.1,
procurador do A. Ray a aud , por fumista e In
Pariz, apresenta á Junta Commercial destra
capital, s fim do ser registrada, a marca supsa do seu constituinte, compondo-se do uma
etiqueta de ferroa oriainal. em cuja parto
superior se acham braOes, em cima das palavras aux armes de Frawe tz de Russie, o
centro da etiqueta é ()ocupado pela mençãoEss. Oriza, com a firma L. Le Grand.
Em volta da etiqueta se vê um aviso relativo á falsificação em duas linguas franceza
o inglesa. Esta &iguala pede variar em suas
cét es e dimensões e applica-se nos recipientes
e outros envolucros dos productos.
Rio do Janeiro, 14 do novembro de 1891
(aságnado sobre duas estampilhas no valor
conectivo de 220 réis).—Por procuração, Afforso II. C. Gorda.

Apre:entada na secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal, ás 11 horas da
manhã de 11 de novembro de 1894.—O secretario, Cesar de Olival, a. Registrada sob ri.
507, por despacho da Junta Commercial, eai
sessão de 13 do corrente.
Rio do Janeira, 18 do dezembro do 1894.
(assignado sobre quatro estampilhas no valor
conectivo de (,$6s0).—Ce-ier de Oliveira.
(Sello grande da Junta. Commarcial).
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AITonso II. C. Garcia, rua de S. Pedro n. 14, procurador de ' , maior & Comp., fabricantes de pro inatos pharmace.uticos em Paris, apresenta á Junta Commercial desta
capital. afim do ser registrada, a marca supra, que se compõe da. denominação, —
Neurorinc Pnwier indep.indente de toda fôrma distinctiva, empraea-se só ou em
combinação com outros elemento-. assim como sobre etiquetas, rios frascos, incrustada
no vidro,etc., e servo para distinguir um preducto pha.rmaceutico do fabrico dos seus constituintes.
Rio de Janeiro, 16 dei novembro de 1894, (assignado sobre duas estampilhas no valor
de 220 reis) P. P.— -Alfonso II. C. Garcia.
Apresentada na Secretaria da Junta Commercial da Capital Federal, ás 11 horas da
manhã de 16 de novembro de 1884.-0 secretario, Casar de Oliveira.
Registrada sob n. 516, por despacho da Junta Commercial, em sessão de 13 do corrente.
Rio do Janeiro, 18 de dezembro do 1894, (assignado sobre quatro estampilhas no valor
conectivo de 10$60J).— Casar de Olieeun.
O Seio grande da Junta Commereial.

Affonso H. C. Garcia, rua de S. Pedro
n. 14, procurador d.e A. Raynaud, perfumista em Paris, apresenta á Junta Cominarcial desta capital, afim do ser registrada, a
marca supra do seu constituinte, que so compõe de uma etiqueta de impressão preta sobre
fundo branco, em cuja parte superior se lêni
as palavras : ama armes de France ct do
Russie, por baixo a menção M.e( Oil, que é
o nome do producto. O centro da etiqueta
°culpado por indien'ões relativas ao pro-n
dueto.
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Em baixo se lê a assignatura em tinta vermelha de L. Le Grand. Esta etiqueta se p.p.
plica nos frascos contendo o producto do depositante, bem como sobre os recipientes Mi
anvolueros e pade variar em suas eôres e dimensa3es.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1894,
(assignado sobre duas estampilhas no valor
collectivo de $220).—Por procuração, Affonso
Il. C. Garcia.
Apresentada na Secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal, ás 11 horas da
manhã de 16 de novembro de 1894.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Registrada sob n. 508, por despacho da
Junta Commercial, em sessão de 13 do corrente.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1894
(assignado sobre quatro estampilhas no valor
colectivo de ha600).—Cesar de Oliveira.
Selo grande da Junta Commercial.
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N. IISO9
Àffonso H, G. Garcia, rua de S. Paulo n.
14, procurador de A. Raynaud,perfumieta em
Partz, apresenta á Junta Commercial desta
capital, afim de ser registrada, a n anica supra
do seu constituinte que se compõe: 1° —da
denominação—ariza, independente de to 'a
Rima distinctiva, que serve para distinguir
os productos de perfumaria e saboaria do fabrico do depositante ; 2 0 —de uma etiqueta de
fundo azul e impressão prega em que se destacarn repetidas vezes bouquets de espigas de
trigo, munidos de urna bandeirola em que se
veein as palavras Oriza Le Grand é o fundo e
semeado da palavra Oriza.
Esta etiqueaa applica-se em todos os prodructos, externa ou internamente, sobre os
involucros destes produtos. Me variar em
duas , cores e dimensões. — 3° de um cachet
do garantia em cujo centro se acham brazaes
ciai-lados das palavras : Aux armes de
IYance et de Russie. Por cima do cachet Se lê
a denominação — Oriza perfuntery, com a
assignatura Raynaud A. Successeur. Por
baixo deste cacha está a assignatura de L.
Le Grand. Esta etiqueta emprega-se a titulo
de marca geral sobre todos os productos de
perfumaria e de saboaria do fabrico do depositante. Pada-se fazer em todas cores e dimensões.

f2201
j . Pernandes de Araujo, negociante, dotulaliado nesta praça, á rua Maéliado Coelho
n. 28, com commerdio e fabrica, de cigarros,
veia apresentar á ineritissima Junta Cominarcial, a marca acima colada, adoptado, pelo
supplicante para distinguir os cigarros da sita,
manufactura, a qual consisto no seguinte :
Um rotulo estreito rectangular, guarnecido
por duas uni-as finas paralelas e tambem
estreitas, O centro do aothio reparásétita toda
a ilha Fiscal com elegante edifica) que nela
se eleva, e nas partes superior e inferior eia
linhas sinuosas e ornada de arabescos leves—
G reade Patría é o Drieil. CigarMs de ruaod
Rio Novo. Marca gistrada—A' esquerda do
rotulotambem entre arabescos ha os dizeres
Sttpth'iorS aos da lia/da e mais estados A'
direita e atravessado em pequenos typos
lê-se : Rua Machado Coelhoszz's 9, Rio de .1ane:Oo. — Obliquamente e em typos manuscriptos lê-se em fac sinzile a firma do supplicante sobre todo o ro -,,u1o. A referida marca
ó usada corno envolucro nos cigai 3s de sua
m ,n i pulação, sendo feito em papel e tintas de
toda e qualquer côr, Inutilizava duas estampilhas de 220 réis o seguinte : Capital Federal,27 de novembro de 1894.—J. Fernandes
de Araujo.
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I RELAÇÃO PARA O EXAME ESCRIPTO, HOJE,
A'S 11 HORAS DA MANHÃ

1 R série de parteiras' estrangeiros
Titeo j tillria Padovani.
Sacea.ro Pietra.
Maria Santadio.
Irino MantoVani.
Faculdade de Medicina e de Pharmacia do
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1894.
II,,411~.11•••••

Escola Polytechnica
De ordem do Sr. director interino, faço publico, para conhecimento dos interessados, que
amanhã, sabbado, 29 do corrente, ás10 horas
da manhã, dar . se-ha ponto para a prova
oral aos seguintes senhores
Álgebra, geometria e trigonometria
rectilinea
Lttiz Cavalcanti Corrêa, de Oliveira (22 chamaria).
Manoel José de Faria e Silva (2' chamada).
Mario Gaivão de alaracajú (2" chamada).
Mario de Françi Miranda ( 2 1 chamada).
Turma supplementar
alariam) Pompilio Alves Junior (2a chamada).
Pedro Brusque de Abreu (2" chamada).
José Gonçalves Vianna (2" chamada).
Eugenio de Andrade Dodsworth (2" chamada).
Alfredo de Castro Ribeiro (2 chamada).
José de Saixas Souto Maior (22 chamada).
Luiz de Queiroz Carneiro alattoso ( 2 , chamada).
Oscar Malafaaa ( 2 9 chamada).

Apresentada na secretaria da Junta Commarcial da Capital, ás 11 horas da manhã de
4 de dezemaro de 1894. Rio de Janeiro, 22 de
dezembro de 1894.-0 secretario, Cesar de
Oliveira.
Registrada sob n. 2201, por despacho da
CURSO GERAL
Ccrnmercial, ema sessão de 17 do corrente. Pagou no 10 exemplar 6$000 de sello 22 cadeira do 12ano (physica experimental')
por estampilhas.
Achava-se ao lado o grande salto da Junta João de Palma Muniz.
Manoel Casar de Albuquerque.
Com-temia' da Capital Federal.
Ernesto Frederico de \Versus MagaUeS.
Jorge Gustavo Tiuoco da Silva.
Turma supplementar
Antonio de Castro Pereira Rego.
Antonio Cortes de Miranda Corrêa.
Faculdade de Medicina o de João José da Silva.
Pharmacia do 1-tio de Ja- Virgilio Pereira da Silva.
neiro
Alex Corrêa Lemos.
Exerdcios praticos do 1 2 anno
narasçao PARA O EXAME ORAL, HOJE,
A'S 11 IRPRAS DA suaria
Eugenio de Souza Brandão.
José Francisco de Castro.
P serie medica
João Augusto Zany.
José de Moraes.
Atalha Borges Ribeiro da Costa Sobrinho.
Joaquim Ignacio Silveira da Motta Junior.
Seraphim Villela.
Hermes de Abreu e Lima.
Arthur Leandro de Araujo Costa.
José do SouzaMartins Alvares Affonso.
Adolpho Luiz Hasselmann.
Miguel Austregesillo Rodrigues Lima.
Turma supplementar
Joaquim Simplicio Lins de Albuquerque.
João Carlos Pereira de Mello.
Octavio Lisbôa, de Souza.
José Augusto Monteiro Nogueira da Gama.
Turma supplementar
Octavio Camara, de Sá Brito.
Luiz
Antonio
Alves de Carvalha.
Francisco Ayros de Oliveira Bastos.
Alcides Pinto Pacea,
Emilio Pires Machado Portella.
1 4 série vdontologica
João Fernandes Moreira.
Argemiro Heraclides Barata Pinto.
lgnacio ,Pinheiro Paes Leme.
Agostinho 'lavares Vianna.
João Carlos Baptista da Costa.
Virgilio Marciano Pereira Sobrinho.
Silvestre Me 'eira.
3' cadeira do 2' armo (chimica inorganice)
Arthur Gomes Vianna.
João David Pernetta.
RELAÇÃO PARA O EXAME PRATICO, HOJE,
IIenrique do Campos Goulart.

EDITAES E AVISOS

A'S 11 HORAS DA MANHÃ

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1894
(assignado sobre 2 estampilhas no valor colO . série medica (hygierze)
lectivo de 220 rs.) Por procuração Alfonso
Pedro Maria de Azevedo Yianna.
It. C. Garcia.
Apresentada na Secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal, ás II horas da
manhã de 16 de novembro do 1894.-0 secretario, Cesar de Oliveira.
Registrada sob n. 509,por despacho da Junta Commercial em sessão de 13 do corrente.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1894;
(assignado sobre 4 estampilhas no valor collectivo de 6$600 rs.).—Cesar de Oliveira.
Sello grande da Junta Commereial.

RELAÇÃO PARA O EXAME PRATICO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, HOJE, A'S 11 HORAS DA
MANHÃ
3 a série pharnzaceutica

Norberto Augusto Borges.
Maauel Francieco Corrêa Netto.
Manuel Cypriano de Naaareth Campos.
Simião Mareolino Fragoso.
Francisco José Ferreira.
Alfredo Villaça de Azevedo.
Osorio Alexandrino de Araujo.

CURSO DE ENGENHARIA civil,

anno (descriptiva applicada)
2" cadeira do
Henrique Benoit Azinieres.
Alfonso Ramos Corrêa.
Pedro 018-;io Paes Leme.
Oscar Sancho de Andrade.
Turma supplementar
João de Araujo.
Aurelio Augusto Gomes de Souza (2" alia,inada).
Donario Lopes de Almeida (22 .chamada).
Mario Ribeiro da Silva (2" chamada).
Orozimbo Lincoln do Nascimento (2' chamada),
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Turma supplementar
Alfredo Guanabara.
Theodorico Rodrigues da Costa.
Tharcilla Floresta de Miranda.
José Corrêa Lopes.
Virgílio Augusto de Oliveira.
Raymundo Pereira da Silva.
Henriquo Conrado de Niemeyer.
Heitor da Silva Maia (2' chamada).
Exercidos praticos da l a cadeira do 2' anno Arthur de Araujo Braga.
Alzira Floresta de Miranda.
(estradas)
1 cadeira do

anno (es(radas)

Artbur Eugeniano Dantas Barroca.
P cadeira do 30 anno (hydraulica)
Alberto Mimes.
Theoplido Nolasco de Almeida.
Manoel Machado Nunes Penna.
Antonio do Almeida Mello.

Latim (ás 11 horas)

Aprigio do Rego Lopes.
Antonio Almeida Beltrão.
Bento José Leite Filho.
José Antonio Cardoso Junior.
Luiz Augusto Pinto.
Jonathas José de Castro BotelhO.
Exercidos praticos do 3' anuo (hydraulico)
Turma supplementar
Victor de Lamare.
Domingos Mariano Barcellos de Almeida.
Luiz Maria de Mattos Junior.
Raul Edmundo de Oliveira.
Antonio Joaquim Alves do Farias.
Emygdio José Barbosa.
CURSO DE SCIENCIAS PHYSICAS E NATURAES
Henrique de Cassia Rocha Lima.
Alfredo José Cardoso.
Exercicios prwicos da 2* cadeira do 2° armo Armando de Souza Monteiro.
(zoologia)

João Fulgenclo do Lima Minden°.
CURSO DE ENGENHEIROS GEOGRAPHOS

1., cadeira (astronomia)

Antonio Baptista RAMOS Biitencourt.
Leopoldo Nery Volln.
Jocelyn Cardoso de Menezes e Souza.
Nota— A's 11 horas da manhã continuaráa 2u parte da prova graphica de desenho topographico ; e ao meio-dia realisar-se-ha a
prova escripta de cosmographia para agrimensor.
Secretaria da Escola Polytcchnica, 28 de dezembro de 1894. — O secretario, bacharel
José Joaquim de Miranda e Horta.
-- •

Externato do Gymnaosio
Nacional
rXAMES DE PREPARATORIOS

Sabbado, 29 do corrente, será') chamados neste externato, á rua larga de São
Joaquim, os seguintes examinandos
Portugucz, 1' mesa 61s 11 horas)

Os chamados para o dia 28.
Portaguez, 24 mesa (.is 11 horas)

Mauricio Leitão da Cunha.
Amorico Pompeu Monteiro de Barros.
Oscar de Faria.
José aleira (le Vascancellos.
João (Iludido Brazil Junior.
Alvaro Conrado Niemeyer.
Turma supplementar
Otto Simon junior.
Raul Indiano Vieira da Cunha.
Jose do Olivcira Brandão.
Rodrigo Henrique Baptista.
Adalberto Marques Sayão Lobato.
Fernando Ja,eintho Osorio.
France:, 1 4 mesa (1s 11 horas)

José Rodrigues Leito e Oiticica.
Antonio Augusto Cesar da Silva.
Manoel Oetaviano de Magalhães.
Nelson Peixoto Jumna.
Eulino do Rosario Cardoso.
Eduardo Augusto de Brito e Cunha.
Turma supplementar
Alvaro Mesquita Bastos.
Alfredo Leite •le Castro.
Oscar dos Santos.
Armando Durval dos Santos.
-luneta, de Miranda Rodriguos.
Adolpho Serra.
France:, 2a mesa (as 11 horas)

Mario Caldas.
Fernando Montenegro Junior.
José Victorio Pareto Junior.
Manfredo de Lamare.
Arnaldo Vieira Camara.
Rosa Monteiro da Costa.

Dozombro (1894) .UOIN 7
111-4.,,, at1a Policial
Existindo no quartel de Barhonos grande
quantidade de ferros sem applicação ás obras
por que vaia passar o quartel referido, de ordem do cidadão coronel Sylvastre Rodrigues
da Silva Travassos, commandan te tia, brigada,
recebem-se propostas na secretaria ate o dia
31 da corrente, para a venda desse actigo.—
Major lionorario, Gomes SObrink0, awrotario
da brigada.

A secretaria da policia do District° Federa.
precisa coatractar fornecimento dos artigos
necessarlos á lancha da visita da policia do
porto no primeiro semestre do exercieio vindouro.
As pessoas que quizerem encarregar-se
desse fornecimento. deverão previamente colaparecor na mesma repartição, afim de see
jnroan;arem dos meios de admissão á concurrenda e das condições do contracte e receberem th..-na relação impressa dos Dies11103
Arithmetica e algebra, 1 4 mesa (as II horas) artigos a quaj servirá do base ás propostas
que serão apres,ntadas no dia 14 de janeiro
Gastão Junqueira.
vindouro, ás 11 11,.'ras da manhã.
Augusto Tavares de Souza Vai.
Secretaria da Polic; a, do District° Federal,
Mano21 Luiz de Mello,
13 de dezembro de .1894. — O secretario,
(.
José Sil verio Barbasa.
Manoel Josd de Souza.
Turma supplementar
Affon ,o Tolentino Sten), de Carvalho.
Victor Cabral de Teive.
CONCURRENCIA
Mario Pimenta da Cunha Lima.
Tendo
deixaci0
de contratar-se em a sessão.
Octavio de Andrade.
realisada em 20 do corrante o fornecimento'
Arithmetica e alyebra, 2., mesa ((Is 11 horas) de meias botas de bezerro para as praças de
cavallaria, coisl a grossa, brochas de 'is.
Carlos Vieira Reehsteiner.
16 o foices soriii da s . o conselho acceita de
Jo ,é de Vasconcellos.
novo
propostas no dia 29 do vigente, até ás
Possidonio José Calaça do Espirito Santo.
11 horas da manhã, para os ditos furneci Celso \ leira. Werneck de Carvalho.
mentos, chamando-se a a,ttenção dos pretenTurma supplementar
dentes para as condições descriptas no edital
já publicado no Mario Os'fical, Jornal do
Arthur de Oliveira Rodrigues.
Commerci r, Pai;, Mario âe Xotici" O
Aittero Torres.
nal da Brazil, deste tnez.
Francisco de Paula Rodrigues Alves Filho.
Capital Federal, 26 de dezembro' do 1804.
Mario Fialho do Vali (lares.
O major honorar:o Cruz Sobrinho, ,Ree retalio
—
Geographla, 1 4 mesa (is 11 horas)
da brigada.
Carlos de Dignei: cdo.
Externato do Gynninasior
João Macieira.
Nacional
José Silverio Barbosa.
Augusto da Cunha.
CONCURRENCIA
Turma supplementar
De ordem do Sr. director faço publico que
Judith Adelaide Manrity Santos.
até o dia 30 (1.0 correntrainclusive, recebein-so
Benjamim Emiliano do Lago.
propostas para o fornecimento de objectos d.o
Casario da Silva Pereira.
expediente, abaixo especificados. para o prMareio Monteiro.
elro semestre, do anuo proxima vindouro,m
a
saber:
Geographia, 2 ., mesa ('ts 11 horas)
Papel pautado e marcado para officio.
resina ; dito FiUMC pautado, resma ; dito
Angusto Tavares de Souza Vaz.
inglez marcado e sem marca, caixa ; dito DiCandido Ballo de Mello e Cunha.
plomata, marcado e sem nurca, caixa ; dito
Jayme Augusto dos Santos Miranda.
mataborrão e para embrullio,mão; envellopes
/uniu de Souza Barbosa.
marcados para °Meios, cento; ditos pe-quenos
Turma supplementar
com ou sem marca, cento ; ditos sacas, sem
José Leal Lallemant.
e com marca, cento ; pennas Mallat. 10 e 12,
Francisco J. de Bittencourt da Silva Filho.
caixa; cannetas superiores e regulares, cento;
Carlos Fernandes Góes.
lapis preto, Faber n. 2, duzia ; ditos bicolor,
Oswaldo Alves Mihrard.
duzia ;ditos do borracha, duzia ; tinta Sardinlia,litro ; dita Carneiro, vidro ; colchetes
Historia geral (1s 11 horas)
para papel, caixa ; vidros de goinma-arabica,
(luzia ; lacre vermelho, caixa ; cannivetes
Mario da Silva Rocha.
Rod,gers. um ; raspadeira Rodgers, uma ; tinJoão José de Sá e Albuquerque.
teiros para carteiras, cento ; ditos simples o
Octavio
duplo para a secretaria, um ; limpa pennas,
Celestino da Gania Lobo.
uni ; regoas de borracha e de madeira, uma
pasta do oleado, uma ; thesoura para papel,
Turma supplementar
uma;
rolos de barbante, kilo; esponjas, kilo;
Angelo Carlos Cintra.
giz branca n.10,caixa; pesos para papel, um;
Ayres de Carvalho.
livros do 50. 100 e 200 folhas, um.
Mario Gitahy de Alencastro.
As propostas serão dirigidas em carta feJosé dos Santos Bastos.
chada e em duplicata, sendo uma estampi—Só poderá ser chamado mais uma vez, lhada, ao abaixo assignacto, e abertas perante
esgotada a lista da inscripção, o candidato os proponentos na secretaria desta estabelecique não comparecer á chamada por motivo mento no dia 31 do corrente, ás 11 horas da
justificado perante a directoria.
manhã.
Externato do Gymnasio Nacional, 28 de deExternato do Gymnasio Nacional, 21 de dezembro do 1894. - 0 secretario, Paulo Ta- zembro de 1894. — O escrivão, Joaquim José
vares.

de Olivciret Alves.
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Calção de meia para banho.
/ das Alfandegas sem que lhes fique direito de
Camisa de morim (compridas) para dor- allegar contra os effeitos desta venda.
mir.
Armazena n. 1—Marca ABC: 1 caixa n. 7B,
CONCURRENCIA.
Par de sar atos do corda.
vinda de Southampton, no vapor inglez 2I1aO conselho de economia interna deste estaLençol de cretone.
gdalena, descarregada a28 de março de 1894,
belecimento, fitz publico que recebe proposta
Colcha branca.
consignado a Alfredo Bailar & Comp.
até ao dia 30 do corrente, para o fornecimenFronha lisa.
Sem marca: 1 dita n. 199, vinda de Nova
to dos genoros abaixo especificados para o
Cobertor de lã encarnado.
York, no vapor inglez Galiléo, consignada a
1* semestre do proximo anno vindouro, a
Toalha felauda para o rosto.
Barbosa & Comp.
saber:
Dita comprida p ira banho.
Marca CRC—PG: 5 ditas fls.. 110, 111, 112,
Objectos de expediente
Escova do fato.
113. 114 e 115, vindas de Liverpool no vapor
Pente fino.
Papel Filme superior, resma; dito almaço
inglez Rel iendeni, descarregadas em 28 de
Dito do alisar.
pautado, idem; dito almaço mais inferior,
maio de 1894, consignadas a Cardoso Rangel 84
Escova de cabello.
; dito ca,nson, folha ; dito almaço lizo,
Comp.
Dita de dentes.
resma ; dito diplomata superior, marcado e
Marca PCC: 3 ditas ns. 63), 631 e 632,
Dita de unhas.
sem marca, caixa ; enveloppes para o mesmo,
vindas de Liverpool, no vapor inglez BeiTesoura de unhas.
idem ; dito mata-borrão, caderno ; dito ardilendem, descarregadas em 28 de maio de 1894,
Par de escovas para sapatos.
na.rio para embrulho, mão ; enveloppes para
consignadas a Planto Claviez & Comp.
Tai.:212
cartas e ()Meios, com e sem 'marca, cento ;
Marca XA: 16 ditas as. 11 a 26, vindas da
De couro preto envernizado.
ditos saccos, sem e com marca, cento; ~as
mesma procedencia, no mesmo vapor o na
Malat, nse 10 e 12, caixa; canetas superiores
mesma data, consignadas a Antonio Jannusio
Madar
o regulares, (luzia ; Japis, preto Faber n. 2,
De cordão de seda carniesin com borla se- & Comp.
(luzia ; d itos bicolor, duzia ; ditos de bor- gundo o posto.
Marca AB: 1 dita n. 938, vinda de proceracha, duzia ; tinta Bleu•Black, litro ; dita
dencia ignorada, no vapor inglez Vandiek,
Espada
Sardinha, litro; dita, Nasnkin, vi 1 ra ; coldescarregado em 28 de maio de 1894, não
De metal branco.
chetes para papel, de diversos tamanhos,
Os lomies e as colchas devem ter, cada consta cio manifesto.
caixa ; lacre vermelho, caixa ; tinteiros para um, doas metros e 30 centimetros de compriMarca APP: 1 barril sem numero, vindo
as carteiras, cento; ditos simples e duplos mento e um metro o 60 centimetros de lar- de procedencia, ignorada, no mesmo vapor o
para mesas, um ; limpa-pennas, um; es- gura. As fronhas devem ter, cada uma, de na mesma data, não consta do manifesto.
ponjas regulares, kilo • giz redondo, caixa ; comprimento fi3O centimetros e de largura
Marca BTC—SEIB: 2 caixas ns. 116 e 117,
rolos do barbante, ; pasta de oleado, 72 centimetros (36 centimetros em sace().
vindas de procedenci L ignorada, no vapor
lima; raspadeiras de Rodgers, lima; esfuLavagem e engommado da roupa dos alum- inglez Valdichsdescarregadas a 23 de maio de
minho, cento ; fusin, cento ; borracha para nos eda copa.() contractan te prestará a ft atiça 189!, não consta do mai:Lesto.
desenho, duzia ; lapis proprio para desenho, correspondente ás peças que lhe forem conA mesma marca: 2 ditas ns. 110 e 114,
(luzia ; g,omma-arabica„ vidro; regoas de bor- fiadas, para a execução do serviço que con- vindas de procedendo, ignorada, no mesmo varacha e madeira, uma; livros em branco de tractar.
por, descarregadas na mesma data, não consta
50 a 200 folhas, um ; pesos para papel, um.
As propostas serão dirigidas em carta fe- cio manifesto.
chail a e em duplicata, sendo uma estampiA mesma marca: 2 ditas as. 112 e 148,
Viveres
lhada, ao abaixa assignado e abertas perante vindas de procedencia ignorada, no mesmo vaCarne Verde e saem, kilo.
os proponentes na secretaria do estabeleci- por, descarregadas na mesma data, não consta
Toucinho e lombo de Minas, kilo.
mento no dia 31, ás 10 horas da manhã.
cio manifesto.
Bacalhou de caixa, kilo.
Internato do Gymnasio Nacional, 20 de deMarca DC: 3 ditas ns. 3.417/3.419, vindas de
Lingua secou do Rio Grande, uma.
zembro de 1894.-0 eserivãf,
proa/adenda ignorada, no mesmo vapor, desBanha de Porto Alegre, kilo.
atino Gonçalves.
carregadas na mesma data, não consta do
Batatas inglezas, kilo.
-manifesto.
Massas para sopas, kilo.
Thesouro 1.neide.ra1
A mesma, marca: 2 ditas mis. 2.701 e 2.695,
Asucar ['Anato de l e 3', kilo.
DIRE,CTORIA. DAS RENDAS PUBLICAS
vindas de procedencia ignorada, no mesmo vaChá verde, kilo.
Matte em folha, kilo.
Tendo José Gomos de Almeida requerido por, descarregadas na mesma data, não consta
Manteiga Demagny, kilo.
medição e remissã,o de nove alqueires de terras do manifesto.
A mesma marca: 2 ditas ns. 2.696 e 2.700,
Café em pó superior, kilo.
sita,s na sorra dos Maelcos (Rodeio), muniPão do superior farinha, pezando Cada um cipio de Vassouras, são convidados os cone vindas de procedencia ignorada, no mesmo va100 e 115 grammas
fcantantes Dr. Bustamante, Pinto, Filho & por, descarregadas na mesma data, não consta
Goiabada e marinellada, kilo.
.
Genro, Valentim Martins, Barão de Mesquita do manifesto.
Feijão preto c de côres, litro.
A mesma marca: 1 dita a. 2.699, vinda do
e Dr. Victorio Perinni a virem, no prazo de
Arroz de lguape, litro.
15 dias, examinar a planta e memoriaes que procedencia ignorada, no mesmo vapor, desFarinha de Surully, litro.
se acham nesta directoria o apresentar as carregada na mesma data, não consta do manifesto.
Sal commum, litro.
reclamações que entenderem.
A mesma marca: 2 ditas as. 2.697 e 2.698,
Azeite doce, litro.
Directoria das Rendas Publicas do Thesouro
Vinagre de Lisboa, litro.
Federal, 28 de dezembro do 18J1.— Servindo vindas de procedencia ignorada, no mesmo vapor, descarrega-'as na mesma data, não consta
Mas,a, do tr- mates de LisLoa, lata.
de director, Franei:xo José da Cunho.
(. do manifesto.
Azeitonas, lata.
Marca DB—RKIT: 2 caixas as. 29 e 30, vinPimenta do Reino muiJa, kilo.
Imprensa IV:rscional
das do procedencia i rmos:vi as, no vapor inglez
Sal fino, vidro.
VENDA DE APARAS DE PAPEL
Vandick,descarregad'as em 23 de maio de 1894,
Palitos lixVes. masso.
Cebolas, cento.
De melem do Sr. administrador faço pu- não consta do manifesto.
Lettreiro—Domingos C. Guimarães: 2 voAlhos, cento.
blico que, na secretrria desta, repartição, reSabão massa, caixa.
cebem-sa,até ao dia 31 do corrente,aõ melo- lumes sem numero vindos procedencia ignoraTijollo de are j ar, um.
da, no mesmo vapor, descarregadas na mesma
dia, propostas para venda de aparas e papel
inUtilisVo durante o anuo vindouro, sob as data, não consta do manifesto.
Vestnario e calçado
Marca MAC : I caixa sem numero, vinda
seguintes bases : preço maximo por kilo, reDolmann de elasticotino (segundo o uni- tirada do papal dentro de trez dias o paga- de procedencia ignorada,no mesmo vapor, desforme). (')
carregado na mesma data, não consta do Inamento mensal.
Calça de elasticotino (segundo o uniforme).
O proponente acceito depositará 200,t,s na nifesto.
Donet com duas capas de brim branco e thesouraria desta repartição, para garantia
Marca II: 2 ditas, mis. 7.754 e7.755, vindas
uma de oleado (segun d o o uniforme).
de procedencia ignorada,eno mesmo vapor,desdo meu contracto.
Gorro de panno (segundo o uniforme).
carregada na mesma data, não consta da maA igualdade de preço dá preftsrencia
Pares de platinas (segundo o uniforme).
actual contractante e a demora na retirada nifesto.
Calça do brim branco.
A mesma marca: 2 ditas as. 4.552 e 7.467,
ou no pagamento, sem motivo justificado,
Polainas, par (segundo o uniforme).
vindas de procedencia ignorada, no mesmo vadá logar a rescisão do contracto.
Blusa de brim pardo (segundo o uniforme).
Secção Centr d, 22 de dezembro de 1894.- por descarregadas na mesma data, não consta
Calça de brim pardo.
do manifesto.
O chefe, A. RibeinTo Ferreira.
Gorro do brim pardo.
A mesma marca: 2 ditas mis. 7.468 e 7.485,
Gravata de seda preta.
Airandega o Rio do Janeiro vindas de procelencia ignorada, no mesmo vaCamisa de morim com collarinho.
por, descarregadas lia mesma data,não consta
EDITAL COM PRAZO DE 30 ruas
Ceroula de cretone.
do manifesto.
Par do meias.
Pela inspactoria desta alfandega, se faz puA mesma marca: 2 ditas mis. 4.551 e 4.553,
Lenços de linho.
blico que, achando-se as mercadorias contidas vindas de procedencia ignoradano mesmo vaPar de botinas do bezerro.
nos volumes abaixo mencionados, no caso do por descarregadas na mesma data, não consta
Cinto para gymnastica.
serem arrematadas para consumo, 03 seus do manifesto.
donos ou consignatarios deverão despachal-as
A mesma marca: 2 ditas ns. 6.012 e 6.455,
(4 ) O uniforme é o do avio do Millisterio e retiral-as no prazo de 30 dias, sob pena de vindas de procedencia ignorada, no mesino vada Justiça. N. 1.427 de 29 de junho de findo este serem vendidas por sua conta nos por descarregada na mesma data, não consta
1894.
termos do tit.5° cap. 5"da, Consolidaçao das Leis do manifesto,
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A mesma marca: 1 dita n. 6.456, vinda
,do procedendo, ignorada,no mesmo vapor descarregada na mesma data, não consta do
manifesto.
Marca .113: 2 fardos na. 7.951 e 7.952, vin•dos de procedencia ignorada,no mesmo vapor,
:descarregados na mes:na data, não consta do
- manifes to .
A mestna, marca: • 1 dito ns. 7.951/7.952,
vindo de procalencia ignorada,no mesmo vapor, descarregado na mesma data, não consta
.do manifesto.
Marca JJ: 4 caixas sem numero, vindas de
•rocedencia ignoradamo tnestao vapor,descarregadas na mestria data, não consta do manifesto.
A mesma marca: 4 barricas na. 38/41, vindas de procedencia ignorada,no mesmo vapor,
descarregadas na mesma data, não consta do
manifesto.
A mesma marca: 1 dita sem numero, vinda
• de procedencia ignorada,no mesma vaporalese irroaada na mesma data, irão consta do loai fas).
Marca JFPS: 1 dita sem numero, vinda de
procedendo, ignorada,no mesmo vaporalescar •
.regada na mesma data, não consta do mana
,festo.
Marca JAD: 1 caixa n, 1.646, vinda de
procedencia ignorada,no mesmo vaporalescarregada na mesma, data, não consta do manifesto.
Marca J,IGC: I dita sem numero, vinda de
procedencia ignoradamo mesmo vaporalescarregada na mesma,•data, não consta do manifesto.
Marca K •J: I mala sem numero, vinda de
procedenciaignarada,no mesmo vapor,desearregada na tilesma data, não consta da manifesto.
Marca Lia 1 caixa, n. 2355, vinda de prece-delicia ignorada, no mesmo vapor, descarregaita, na mesma data, não const t do manifesto.
Marca L: 1 dita ,n. 957, vinda de procedenda ignorada, no mesmo vapor, dosearregada na mesma data, não consta do manifes to.
Marca LaIC: 1 sacco, sem numero, vindo
do pracedencia ignorada, no tu sino vapor,
descarregado na mesma data, não consta do
manifesto . •
Marca L: 9 barricas, sem numero, vindas
de proas-lenda Ignorada, no mesmo vapor,
descarregadas na mesma data, não consta
do manifesto.
Marca LL: 1 barril, sem numero, vinda de
procedencia ignorada, no mesmo vapor, descarrregado namesma data, Mio consta do mara 1 fasto .
Marca ML—II: 1 caixa, n. 3321, vinda de
prece-inda ignorada, no mesmo vapor, da).
carreasa.da na mesma data, não consta do
manifesto.
Marca MM: 3 ditas, na. 1494 á 1493, vindas do procedencia ignarada , no mesmo vapor, descarregadas na mesma data, não consta do manifesto.
Sem marca, 3 barris, sem numero, vindos
de procedem-3as ignorada, no mesmo vapor,
descarregados na mesma data, não consta do
man i list7)
Sem marca: 2 ditos, sem numero, vindos
da procedencia ignorada, no mesmo vapor,
descarregados na mesma data. não corista do
mani testo.
Sem marca: 3 ditos, sem numero, vindos
de procedencia igaorada, no mesmo vapor,
dascarregadas na mesma dada, nã,o consta
do manifesto.
Sem marca: dons fados, sem numero, vindos de proeedencia, ignorada, no mesmo vapor, de .carregados na mesma data, não consta do manifesto.
Seio tuarca: 1 lata, sena numaro, vinda de
procedencia ignorada, no mesmo vapor, descarregada na mesma data, não consta do manifesto.
Sem marca: 1 malta, sem numero, vinda
de procedencia ignorada, no mesmo vapor,
descrrreoada, na mesma data, não consta do
manifesto.
Sem marca: 1 amarrado, sem numero,
vindo do procedencia ignorada, no mesmo
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vapor, deécarregado na mesma data, não
consta do manifesto.
Som marca: 1 malta, sem numero, vinda
de proeedencia ignorada. no mesmo vapor,
deseaaregada na mesma alata, não consta do
do manifesto.
Sem marca: 2 saccos, sem numero, vindos
do procodencia ignorada, na mesmo vapor,
descarregada na. mesma data, não consta do
manifesto.
Lettreiro Mestre Brazilian Telegra,phos:
1 caixa, vinda de procedencia ignorada, no
mesmo vapor, descarregado na mesma data,
não consta do manifesto.
Alfandega da Capital Federal, 28 do dezembro do 1891. — O inspector, II. Abuso
Baptista Franco.

ConNelho Eoanandoo do
Arsenal do Marinha

Dezembro (1894) ZIOZia

Corpo do 'Engenheiros
Navaes
Devem effectuar-se no dia 31 do corrente
mez, os exames de aptidão dos engenheiros
alumnos 2 ° tenentes Eduardo Gomes Ferraz,
Godofredo Arthur da Silva, Vital Brandão
Cavalcanti, Francisco de Paula Coelho Sobrinho, o o engenheiro alumno guarda amarinha Maldades de Vasconeellos o Almeida,
que concluiram o curso pratico de engenharia naval no Arsenal de Marinha desta
capital.
Secretaria do Corpo do Engenheiros Navoes, 28 de dezembro do 1891.— Ancora da
Luz, engenheiro secretario.
-Conselho economico do ilm-

nonal do Marinha da Capital
Federal
CONCURRENCIA.

De ordem do Sr. contra-almirante inspector deste arsenal, faço publica que a conGrupos 1, 7 e 9
(Papelaria etc.-111tuninaç3o e lubri icaçã,o- curre.ncia annunciada para hoje, fica aliada
para o dia 31 do corrente.
Madeiras)
Secretaria da Inspecção d.o Arsenal do MaDe orlem do Sr. contra-almirante inspector rinha da Capital Federal, 28 do dezembro do
deste arsenal, presidente do conselho econo- 1891.— O secretario, Eugenio Candido da Silmico, faço publico que no dia 4 de janeiro tu- veira Rodrigues,
atroais II horas da manhã, serão recatadas e
-abertas na casa de residencia do mesmo Sr. inIntendeneia da Guerra
spector, onde para esse fim se deve reunir o ciTINTAS E DROGAS
tado conselho, propostas para o fornecimento
ao referido arsenal, durante o exercicio de
O conselho de compras desta repartição
1895, dos artigos constantes dos grupos acima recebe propostas no dia 29 do corrente, até
ás 12 horas da manhã, para o fornecimento
ineneionados.
dos artigos acima mencionados, dura.nto •o
Os coneurrentes devem satisfazer todas as
exigoncias do titulo VI, capitulo unico, 1° semestre do anno proximo futuro.
AS pessoas que pretenderem contractar
art. 176 do regulamento annexo ao decreto
esse fornecimento, queiram procurar os ren. 745, do 12 de setembro de 1890, a saber
spectivos impressos na secretaria desta inss Art. 176. São deveres do proponente:
tendencia, onde deverão previamente apre§ 1. 0 Encher com areços por extenso e em sentar suas habilitações na fôrma do regulaalgarismos a propostX impressa que lhe será mento e mais ordens, em vigor.
fornecida pelo secretario do arsenal, a qual
Previne-se que as propostas devem ser em
datará e assignará para ser apresentada ao duplicata, escriptas com tinta preta, sem
conselho economia° ;
rasuras e assignaaas pelos proprios proponen§ 2.° Entregar pessoalmente ou por seu tes, que deverão comparecer ou fazer-se reprelegitimo ropresentante, directamente ao con- sentar compcdententente na ocasião da sesselho oconomica, no legar, dia e hora amam- são o ter muito em vista as disposições do
atadas, não só OS SUS propostas como es art. 64 do dito regulamento, devendo nas reamostras correspondentes
feridas propostas fizerem 'as declarações de
§ 3. 0 Exhibir no acto da entrega da pro- sujeitarem-se á multa, de 5 "1 0 no caso de
posta. além da certidão do respectivo con- recuzarem-se a assignar o respectivo comitracto sciai, o mrdo não fôr firma indivi- tracto..
dual, os doctirr eatos (ire provem ser negoRio do Janeiro, 2') de dezembro de 1891.—
ciante matriculado e haver paga o imposto Pelo secretario, Joaquim Zozirno Ribeiro,
de casa, commercial, relativo ao ultima se- 1° &lidai.
mestre. Essas documentos lhe serão restituidos tiates de proceder-se á leitura das
Intendeneln da Guerra
respectivas propostas O
conselho do compras desta repartição
0
§ 4. São dispensados da apresentação da
matricula na Junta Commercial, as fabricas. recebe propostas no dia 3 do janeiro proxi mo
estabelecimentos industrias da Repablica, futuro, até ao meio-dia, para a compra dos
e terão estes e aquellas a preferencia sobre artigos abaixo especificados:
os outros concnrrentes em igualdade de con8.804,01 panno garanco para fardamento
diç5e3 o circtunstancias devidamente pro- de praças, com 0,w70 do largura.
vadas.
3.584,m 50 fianella cinzenta para tunicas
Ficam, outrositn, prevenidos de que aquelles (0,m66).
cujas prop )stas forma preferidas serão aba2.166,m20 flanella garance para calças
nados a fornecer lambam ao Commissariado (0,"66).
Geral da Armada os arti gos de seus contra8.226, m 10 pa.nno azul regular para faratos para suporimenta da arsenal, pelos pre- damento (fana).
ços estipuladas nos citados contractos.
4.246,1'70 motim de coros para forros
Para mais esclarecimentos dirijam-se a esta (0an45).
re pa r t i çfi o .
223, m40 metim preto para forros de bolso.
Secretaria da Inspecção do Arsenal do 'Ma93.271, 3"ó0 brim escuro regular trançado
rinha da Capital Federal, 24 de dezembro de (0,168).
1894.— O secratar;o, Eug.mio Candido da
35.586, 0 80 brim branco liso para calças
Silveira Rodrigues.
(0,1'168).
(•
39.474,w algodão morim para camisas
Quartel General da Marinha (0,w71).
35.123, m algodão liso encorpado para cePrevino aos senhores 1° 5 tonantes reforma- roulas (0,1071).
dos Miguel José da Motta Leite de Araujo,
15.875, m4a algodão trançado para forros
Antonio Martins de Oliveira, Joaquim José (0."66).
Cardozo o Olympio de Thompson, de que tem•
100, 1 ganga garance ou carmezim.
2.307,00 aniagem para entretela (0,0194).
de funecionar no dia 20 do corrente o conselho de guerra de que são vogaes, presi lido
2.531,40 baeta azul para camisolas
pelo capitão do mar e guerra, resformado (3,u55).
1.620 pares de sapatos para aprendizes
Francisco Speridião Rodrigues Vaz.
Qmartol-general da Marinha, 27 da dezem- artifices, conforme o typo.
bro de 1801.—Hcarique Pinheiro Guedes, sub1.620 pares de meias, sem costuras, de
as. 7 it 8 1/2.
chefe do estado-Maior-general.
CONCUERENCIA
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Condições
Seccanta, kilo.
Para n panno garance, Ilanellas e brim esTorcidas para lampadas, uma.
curo, s'so admittidas entradas parciaes, no
'Torneiras de metal, uma.
meno'.• prazo possivel.
Terrinas do ferro estanhadas, uma.
l\Wso são admittidas á concurrencia amosTerrinas de agstlia, tuna.
tra.s de fazendas em peças, ou em cartões.
Talhas de barro, uma.
As amostras apresentadas deverão ter um
Tintas diversas, kilo.
hetro pelo menos do comprimento, sobre
Torrador do café, um.
tto la a largura.
Vassouras americanas, uma.
Continuam em vigor as disposições concerVidros para anteparas, um.
nentes a essas concurrendas.
Vidros para caxilhos, um.
Rio de Janeiro, 27 do dezembro de /894.—
33 secção da Repartição Central das Terras
Servindo de secretario, Q l s cariciai, Joaquim e Colonisação, 20 do dezembro de 1891.—
Zoz.imo Ribeiro.
(. Alexandre R. Cirne, chefe interino.
---

Inspectorla Geral do 'Ferras
o Colonisação

Inspecção Geral de Obras
Publicas

REPARTIÇÃO CENTRAL

NOVAS PRoNisrAs PARA O FORNECIMENTO DE
MATERIAES E ARTIGOS DIVERSOS PARA O I"
SEMESTRE DE 1895

Fornecimento de utensilios e ferragem tis
lluispedarias de inunigrantes, durante o anno
tle 1895.
De ordem do Sr. Dr. inspector geral faço
publico que tendo sido antolhada a concorrencia resalisada no dia 18 do corrente para
o fornecimento acima, fica designado o dia 28
deste mes. a 1 hora da tarde, para o recebimento de novas propostas, em presença dos
interessados para o fornecimento dos seguintes artigos:
Anteparas para la.mpadas, uma.
Alavancas, kilo.
Alvaide, idess„
Brochas feanceza.s n. 1 a lô, uma.
Ditas cie caliche, para caiação fls. 0, 00, 000
idem.
Bacias sle ferro estanhadas do 10 a 40"
idem.
hitas esmaltadas de 28 c/m a75 e/m, idem.
Ditas do agatha, Idem.
Bules de folha, idem.
?Saldes de zinco, um.
Ditos de avalia, um.
balanças para cima do meza, uma.
Ditas para pesar até 509 kilos uma.
Colheres estanhadas, uma.
Chicaras de ferro estanhadas uma.
Conchas grandes de ferro, uma.
Ditas de ag.atha, uma.
Caldeirões, cassarolas, p.inellas, frigideiras
e challeirsa de ferro esmaltadas, kilo.
Dito a de ferro estanhadas, kilo.
Crjila. da Bahia, kilo.
Chaminés para lampas l as, uma.
Cimento, barrica.
Carrinhos no mão, um.
Dobradiças, par•
Emxadas, uma.
Escarradeiras de agatlia, uma.
Estanho para solda, kilo.
Enxofre, kilo.
Fechaduras pira portas, uma.
Ditas para gavetas. uma.
Ditas para caixão, uma.
Facas de cosinha. uma.
Ferro em barra, kilo.
Facas, uma.

Fomes, uma.
Fechos para janellas, um.
Garfo de ferro estanhados, uma.
Grelhas, urna.
Lixa, folha.
Limas de diversos tamanhos, uma.
Lampadas belgas, urna.
Larnpeões de kerosene, um.
Machados Collins, um.
Moringues, um.
Mangueiras para irrigação, metro.
Oleo de linhaça, luto.
Ourinóes de aparata., um.
Pratos de folha, um.
Passadores para caldo, uni.
Pregos, kilo.
Parafusos, kilo.
Pixe, litro.
Pinccis sortidos, um.
Pratos estanhados, um.
Picaretas, uma.
Pás, urna.
Potassa, kilo.
coPliaróes de bordo de metal amarello ou
bre, um.
Salitre, kilo.

Do ordem do Sr. Dr. inspector . geral, faço
publico que no dia 31 do corrente, á 1 hora
da tarde, recebem-se novas propostas para o
fornecimento de rnater:aes e artigos diversos
especificados nas relações impressas sob ns. 1
a 4, que os concorrentes devem vir receber
nesta repartição, á praça da Republica n.103,
visto não se ter apresentado concurrentes
para os meamos artigos ; para as 1 . o 3 divisões.
N. 1—Ferragens e artigos diversos (1 . e 3.
(livisões).
N. 2—Ferro e outros metaes—Ferramentas, ferragens e • stigos semelhantes (I s e a'
divisões).
N. 3—Tintas rogas o artigos semelhantes
para pintura (1 a 3 . divisões).
N. 4—Mater L rnetallico para canalização
de agua (I a , 2 3 3 3 , (livisões).
As proposta- . deverão ser estampilhadas,
datadas e assianadas, sendo nellas especificados sem rasuras. , sem emendas e por ex:enso
os preços de cada um das artigos.
Todas as pra )astas apresenta 'as no dia o
l
hora acima indicadas
serão abertas, numeradas e rubricadas, fazeirlo-se a leitura do
todas na presença dos concorrentes e
nenhuma será recebida MIS tarde ou retirada depsis de aberto o concurso.
Todos os proponentss, eu ias propostas forem
preferidas para as primeira e terceira divisões, farão entrega dos respectivos materiaes
na Ponta do NO.
Como penhor da responsabilidade que assume apresentando:se ele concurrencia, cada
proponente dep isitara préviamente nesta
repartição a quantia de /00.: para garanta
da assignatura d Contra etc.
Fica entendido que o proponente preferido
para o fornecimento de qualquer artigo que
recusar-se a assignar o contracto, dentro do
prazo de cinco dias,a cantar da data do aviso
que por esta secretaria lhe for dirigido, perderá o direito a essa quantia.
Secretaria da Inspecção Geral das Obras
Publicas da Capital Federal, 26 de dezembro
de 1804.—F. J. da Fonseca Braga, secretario.
(•
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emendas, os preços não só da conservação
por um anno como das unidaslcs. de obras,
conformo as especificações e indicações dos
roferidos contractantes.
Os proponentes farão um deposito prévio
de 100$ nesta repa r tição, para garantia da
assignatura dos con:asactos, e perderão o direito a essa quantia aquelles proponentes que
forem preferidos e recusarem-se assigna.r os
contractas..
Secretaria da Inspecção Geral das Obras
Publicas da Capital Federal, 26 do dezembro
de 1894.—F. J. da Fonseca Braga, secretario.
(.

E. do Ferro Central do flrazll
CORRIDAS NO JOCKET—CLUE

Do ordem da directoria se declara, para conhecimento do publico, que domingo. :10 do
cOrs'ent'?, por occasião das corridas no Prado
Fluis'nense, haverá trens especiaes directos,
para conducção de passageiros, desde as 10
horas da manhã até 1 e 30 minutos da tarde,
e depois de coneluidas as corridas.
Estes trens especiaes não pararão nas estações de S. Diogo, S. Christovão e Mangueira.
O preço do cada passagem de ida e volta,
sem distinção de classe, é de 500 reis.
Escriptorio do Trafego, 28 do dezembro de
1891.—J. Radeinaher, chefe do trafego. (.

E. do Ferro Central do Drazil
ESTAÇÃO CENTRAL

De ordem da directoria se declara, para
conhecimento do publico, que de amanhã. 29
do awrente, em deante, serão recebidos a despacho, coma encommendas, volumos destinados ás estações de Cascadura a Barbacena,
Vargem Alegre a Cachoeira e Santa Fé a
Porto Novo.
Ecriptorio do Trafego, 23 de dezembro de
(•
1804.—J. Rad•3maher, chefe do trafego.

E. de Ferro Central do Drazil
CONCURRENCIA PARA O FORNECIMENTO DE 200
CARROS PARA TRANSPORTE DE CARVÃO, BITOLA DE 1ia,60

Tendo sido annullada a concurrencia effectuada. 20 de setembro proximo passado, para
o fal ..n( cimento (leste material, por ter sido
resalvido adoptar-se o systema tubular,
f,e,) publica, de ordeira da directoria desta
estrada, que, és 11 horas do dia 10 do proximo
inez de janeiro, serão recebidas propostas para
o frenecimento de 201 carros deste systema
de typo americano, de accordo com as especificações que se acham nesta secretaria á
disp sição dos concorrentes.
Os concurrentes deverão apresentar-se
nesta repartição á hora acima indicada, trazendo as propostas fechadas, escriptas com
tinta prata, devidamente saltadas datadas,
assinadas e com a indicação das respectivos
moradias depositsndo previamente a caução
de 20Sna thesouraria da estrada, a qual
-para. os cofres da mesma, no caso
Inspecção Geral das Obras reverterá,
de recusar-se o proponente, cuja proposta sor
NOVAS PROPO R TAS PARA A CONSERVAÇÃO DAS preferida, a assi,gnar o respectivo contracto.
As propostas serão abertas o lidas em
ESTRADAS GRRAES DE SANTA CRUZ E DA PApresença dos interessados.
VUNA .
A conrurrencia versará sobro o preço o
O Sr. Dr. inspector geral desta repartição prazo do fornecimento.
manda fazer publico que no dia 31 do corSecretaria da Estrada de Ferro Central (10
rente, ao meio-dia, recebe novas propostas
para o serviço da con;ervdção e melhora- Brazil, 26 de d e zembro de 1894.-0 secretamento durante o exercicio de 1895, do cada rio, Manuel Fernande_s _17gueira.
uma das estradas denominadas de Santa Cruz
e da Pavuna, suas pontes, valias, rios e obras Administração dos Correios
de arte que forem necessarias executar nas
11)3s1 riet o Federal o Estamesmas estradas, durante e , se anno, tendo
do do Rio do Janeiro
sido aupsmentada a consignação.
CONCURSOS
A descripção dos trabalhos,as condições dos
contractas do cada uma das estradas devem
De ordem do Sr. Administrador do Correio
ser prévia e indispensavelmente consultadas do Districto Federal e Estado do Rio de Japelos concurrentes á arrematação na secreta- neiro, faço publico que, durante 30 dias, a
ria desta repartição, á praça da Republica contar desta data, acha-se aberta na l a secção
n. 103.
desta administração, das 10 horas da manhã
As propostas deverão ser selladas, datadas ás 2 horas da tarde, a inscripção para o cone assignadas, sendo nellas especificados em curso ao provimento de logares de praticante
algarismos e por extenso, sem rasuras e sem e supplentes e carteiro e supplentes.
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Para o concurso dos logares de praticante e'
supplentes os candidatos deverão ter mais do
21 e menos de 30 annos de idade, excepto si
já tiverem exercicio no Correio; gozar boa
saude o estar vaccinaelos; ter bom procedimento e conhecer as linguas portugtteza o
franceia, a geographia geral, com desenvolvimento quanto ao Brazil, arithmetica até a
theoria (Ias proporções, inclusive, sendo motivo de preferencia o conhecimento de alguma ou algumas das seguintes meterias: desenho linear, escripturação mercantil, inglez e
allernão.
No que se refere ao provimento dos log,ares
de carteiro e supplentes, os candidatos deverão ter mais de 21 e menos de 30 annos do
idade, excepto si já tiverem exerc ido no Correio; gozar boa sande e estar vaccinados; ter
bom procedimento; saber ler e escrever correctamente e conhecer as quatro operações
fundamentaes da arithinetica.
Os candidatos poderão apresentar documentos que comprovem suas habilitações e serviços, devendo na classificação ser attendidos
que se reierirem a meterias não exigidas neste
regulamento, sendo dispensado do exame da.
meteria ou materias do concurso o candidato
que apresentar eus stado fie approvação plena,
obtida na Instrucção Publica, academia ou
instituto approvado pelo governo.
Os concursos se effectuarão no 20 domingo
do mez de janeiro proxime o a classificaçee,
em virtude deites, será valida durante seis
mezes.
l a secção da administração, 8 do dezembro
de 1894.-0 ajudante do administrador, Luis
Moreira deSerqueira Braga.

(.

dencia e tendo já sido expedidas ordens energicas nesse sentido, convido os interessados
INSTITUTO CO3IMERCIAE
para no referido mez dejaneiro tirarem nesta
repartição as suas licenças afim do não incorDo ordem do cidadão Dr. director, convido rerem nas penas da lei.
os senhores professores deste instituto para a
Capital Federal, 21 de dezembro de 1891.—
sessão da congregação, que se realisará no 0 chefe, Alberto Augusto Fernandes.
(.
dia 29 do crorente, á 1 hora da tardo, no
-predio n. 28 da rua Evaristo da Veiga.
Prefeitura (to District°
Federal
Secretaria do Instituto Commercial, 26 de
dezembro de 1891.— O secretario, Alberto
Directoria de Obras o Viaçãa
Grade. •
2' SECÇ:X0
De ordem do Sr. Dr. director gorai faço
publico, que, no dia 2 de janeiro proximo fuPrefeitura. do District°
turo, ao meio-dia, nesta secção, á rua do GeFederal
neral Camara n. 312, se receberão propostas,
SUE-DIRECTORIA DO PATRIMÓNIO
que serão lidas em presença dos proponentes,
para a eonstrucção do uma muralha de susseceito
tentação, á ladeira dos Guararapes, de acDo ordem do Sr. sub-director, faço publico, cordo com o projecto e orçamento existentes
para conhecimento dos interessados, que a nesta secção, onde podem ser examinados
Sra. D. Josephina Rodrigues Braga, proprie- pelos interessados.
As propostas serão entregues em carta feteria do predio n. 11, á rua Senador Vergueiro, requereu titulo de aforamento do chada e nella se indicará o preço de unidades
terreno onde se acha construido o dito predie escripto por extenso e em algarismos e a resie
e mais os titules de aforamento dos terrenos delicia do proponente.
A' respectiva proposta juntará cada propode accrescido e accrescido de accrescido
equelle; por isso, segundo o decreto n. 4105, nente o recibo do deposito que previamente
de 22 de fevereiro de 1868, convido a todos será feito na Directoria de Fazenda Muniaquelles que forem contraries a esta preten- cipal o qual é de 5 % sobre a quantia do
ção a se apresentarem nesta sub-directoria,no 5:739$525 valor do orçamento da obra a exprazo de 30 dias,com documentos que provem celi Lar-se.
Directoria de Obras o Viação, 2s secçãee, 07
seus direitos, findo o qual a nenhuma reclade dezembro do 1894.—Joaquim Pereira de
mação se attenderá.
Souzm Caldas, 1 0 ofilcial.
(.:
Sub-Directoria do Patrimonio, 5 de dezembro de 1894.-0 chefe interino da 7- m secção,
(.
Arthur Augusto Machado.
Directoria de Obras e Pinça°

Prefeitura ILlunieipal

Corpo de Bombeiros
Do ordem do cidadão coronel -commandan te,
Ite0 publico que na seretaria deste corpo recebem-se, no dia 31 do corrente, ás 11 horas
do dia, propostas em carta Miada para o
fornecimento do rancho já preperado ás praças (l) mesmo corpo e das dietas que forem
precisas para as que estiverem em tr., ta mento na enfermaria, durante o primeiro semestre de 1895; devendo, porém, o valor da
etapa de cada praça não exceder a 1$200.
Por occasião da apresentação das propostas
cada proponente fará um deposito de 100$,
garantia da assignatura de seu contracto.
Na mesma data recebem-se tambem propostas, em carta fechada, para a reforma
completa de uma meia caleça destinada ao
serviço deste corpo.
As informações para uma e outra cencurrenda serão prestadas aos Srs. pretendentes,
das 10 horas da manhã ás 2 da tarde, na secretaria do mesmo corpo.
Capital Federal, 28 de dezembro de 1894.
—Henrique Eugenio A1u2s Lima, tenentesecretario.
--

Prefeitura do District°
Federal
Directoria de Fazenda

Paga-ri-se hoje as seguintes folhas:
Escoles sulivencionadas, consignação pis escolas do l mm e 2s grá,o, cursos noctnrnos, wofessores a,ddidos, guardas das freguezias urbanas e suburbanas o flscaes de inflammavois.
Segunda Secção da Fazenda Municipal,
28 de dezembro do 1891.-0 l s eseripturario,

1. (;.odoq,

Conselho Municipal
2- , TIAS DE TITULOS ELEITÓRAES

De ordem superior, faço publico que es.
2°' vias de titules do eleitores dos districtOs
da Lagoa, GlOria, ' Sacramento, Sant'Anna,
santo Antonio, Santa Cruz e Engenho Velho
distribuem-se na secção sob minha chefia, das
10 horas da manhã ás 3 da tarde.
Secretaria do Conselho Municipal, 1Q de
dezembro de 1891.— Alearengq, Fonseca, ebesceção,
ao,
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Sub-Directoria do Patrimonio
7a SECO.°
De ordem do Sr. sub-director, faço publico
para conhecimento (los interessados que o
Sr. capitão-tenente José Francisco da Conceição, proprietario do terreno á Praia glo
Apien, no parto de Maria Angu, freguezia de
inhaúma, requereu titulo de aforamento dos
terrenos de marinhas e accrescides correspondentes aquelle; por isso, segundo o decreto n. 4.105, de 22 de fevereiro de 1868,
convido a todos aquelles que forem contraries
a esta pretencção a se apresentarem nesta
sub-directoria, no prazo de 30 (lias, com documentos que provem seus direitos, findo o
qual a nenhuma reclamação se attenderee
Sub-directoria do Pa.trimonio, 7 de dee
zembro de 1894.
O chefe interino da 72 Secção, Arthur Au)
susto Machado,

Sub-directoria de rendas
De ordem do Sr. Dr. director de leazenda,
faço publico que do mez de janeiro vindouro.
do dia 2 a 31, far-se-ha a eobrariçe para o
anno de 1895 (toe alvarás do volantes ou mercadores ambulantes que comprehendeee os ganhadores, vende !ores de !rudes, aves, ovos,
peixe e doces etc., e tambem 03 carri nhese
carrocinhas a mão.
Para conhecimento doe latenessadoe transcrevo o pmszerapho unico do decreto n. 104,
de 21 de ace:sta do corrente armo que diz
e Aos mercadores ambulantes sem licença
para o inicio do seu negocio ou que não. tenham pag o na respectiva época e competente
imposto, será imputa, a multa de 20$, sendo
caiu preltendidee os artigos de Seu /Sr:goete, ats5
que effectuem os pagamentos do imposto e
multa.
Esses artigos serão conservá los em depaslio
e vendils oito dias depois,em hasta publica,
si não tiver sido feito o pagamento do imposto
e multa; devendo ser inutilisados quando
houver neles começo de deoomposição.»
Não podendo portanto nenhum mercador
enibulente negociar sem licença desta lotei-

28 secçÃo
Do ordem do Sr. Dr. director geral, faço
publico, para conhecimento dos interessados,
que no dia 31 do corrente. á 1 hora, nesta
secção, á rua do General Cantara n. 312, so
receberão propostas que serão lidas na presença dos proponentes para a cimentação
área da praça Quinze de Novembro, abrangida pela estatua limitada pelos meios fos
assentes e assentamento do guardas de cantaria para as arvores.
As propostas devem ser entregues em carta
fechada com indicação do 'preço de unidades
escripto por extenso e em algarismos e da residencia. do proponente,
Os propenentee juntarão á proposta o recibo do dereoalto do valor de 5 •/. sobre a
quantia de 31:507$104 em que está orçado, 01
serviço a qual servirá para garantia da assimgnatura do contracto.
A' disposição dos interessados echara-se
todos os documentos sobre a preSe 'ete concurrenda.
Directoria de Obras e Via0.o, 28 secção, 24
de dezembro. "je 180-,—Gasto Sulca, 1 0 001cial.
,nn••n••

inaECTORU DE OBRAS E vIAÇÃO
secçtio

Do ordem do Sr. Dr. director geral, faço
publico, que, no dia 5 de janeiro proximo futuro, ao meio dia, nesta secção, á rua do General Camara ti. 312, se receberão propostas,
que serão lidas em presença dos proponentes,
para a censtrueção do macadamisamento di.
segunda rua, no districto de Campo Grande,
de accordo coma o orçamento existente nestas
sução onde pede ser examinado pelos interessados.
As propostas serão entregues em carta f,chiada, e nella se indicará o preço de unidades escripto por extenso e em algarismos a a(
re;idencia do proponente.
A' respectiva proposta juntará cada proponente o recibo do deposito que previamente
será fbito na Directoria de Fazenda Municipal
o qual é de 5 mis sobre a quantia de 18:282$
valor do orçamento da obra a exeentar-se. •
Directoria de Obras e Viação, 28 secção,
de dezembro de 1894,-. ..1,onuisn Pereira de.;
Souza Caldos, 1" "tal,
(me

kl O
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District° da Gavea
AGENCIA DA PREFEITURA

Tenlo sido aprehendido á rua do Jardim
Botanico um cabrito de cor baia,- está por
ordem do cidadão E. J. Pires Ferrão, agente
deste districto, depositado na casa n. 59, á
mesma rua, onde poderá o seu dono radas
mal-o, que lhe será entregue, uma vez que
pague a multa e demais despezas.
Não a,pparecendo este, até ao dia 2 de janeiro futuro, será vendido o animal dopocitado ás portas da mesma aganeia.
Agencia da prefeitura do districto da GaTea, 28 de dezembro do 1894.— O escrivão,
Antonio B.Santos Cruz.
('

Prefeitura do Disirieto Federal
DIRECTORIA. D IIYGIENE E ASSISTENCIA. PUBLICA

Relaçao dos passageiros 'vindos pela Estrada
de Ferro Central, dos pontos infeccionados
Freguezis. da Lagoa
N. 1.644, Manoel G. do Nascimento, Belém
—Jardim Botanieo a. 23.
N. 1.700„Antonio Nunes, Sap ucaya—P raia
de Botafogo n. 24.
N. 44, Vigario Paulino Petra, Mendesnumaytán. 44.
N. 1.646, Oscar Barcellos, Dalém — Rua
Penudas Guimarães n. 7.
N. 1.645, Henrique Barcellos, Belém—Rua
Fernandes Guimarães n. 7.
N. 1.650, Francisco Valia Guimarães— Belém—Rua de S. Clemente n. 114.
Freguezia da Gloria
N. 1.702, J. da França Junior, Belém—
Rua Silveira Martins n.''89.
N. 1.672 Maria Negreiros, Sant'Anna—
Largo da doria n. 1.
N. 45, Levindo Lafayete, V. Alegre—Rua
de S. Salvador n. 30.
Mauro, V. Alegre—Rua de S. Salvador
n. 30.
N. 48, Edgar, V. Alegre—Rua de S. Salvador n. 30.
N. 1.0O3, J. Baptista e sua senhora, Mendes—Rua das Laranjeiras n. 130.
N. 1.724, Manoel Marques, Juiz de FON,—
Rua das Laranjeiras a. 30.
N. 1.705, J. Baptista, Mendes— Rua das
Laranjeiras n. 130.
N. 1.706, J. Pires, Mendes—Rua das Laranjeiras n. 130.
Freguezia de S. José
N. 1.629, Antonio Dias Rocha, Belém —
Largo do Paço n. 113.
N. 1.663, Laonor Figueira e tres filhos,
Belam—Rua da Ajuda a. 95.
N. 1.667, Alfredo Alves, Belém— Hospital
da Misericordia.
Fraguada do Sacramento
N. 1.677, Joaquim Ferreira Pinto, Comsnereio—Rua do Hospicio n. 96s
N. 1.642, Manoel de Paiva Araujo, Belém
—Rua da Conceição n 162.
N. 1.673, Carlos Dormato,Entre Rios—Rua
do Hospicio a. 208.
N. 46. Julio Santhiago, Barra Mansa— Rovario n, 133.
N. 30, Celso Eduardo da Silva, Divisa—Rua
dos Andradas n. 52.
N, 31, Salustiano de Moraes, idem— Idem
Idem.
N. 33, Arthur Caravellos, idem — Idem
idem.
N. 32, Alberto de Carvalho, idem — alem
Idem.
N. 37, Joaquim Vianna, Pombal— Rua dos
Ourives n. 72.
N. 1.711, J. Antonio, Roleio—Rna Senhor
dos Passos a. 157.
N. 1.695, José Dantas, Palmeiras—Rua da
Uruguayna. n. 120.
N. 1.696, Mina José Penoni, Belém—Rua
do Regente n. 7.
N. 1.661, José Antonio Pereira, idem—
Idem idem.
Freguesia da Candelaria
N. 43, Pedro Landin, Pinheiros—Rua São
Pedro n. 37.

IARIO OFFICIAL
N. 274, Manoal Joronymo da Silva, Barra
—Rua dos Ourives n. 66.
N. 43, Alacrirn Monteiro s ,Barra Mansa —
Rua de S. Pedro n . 10.
N. 275, José Ribeiro, Barra—Rua do Rosario n. 29.
N. 45, Euthemio Gomes ca Silva, Mendes
—Rua Visconde de Inhaúma n. 29.
N. 213, Antonio José da Curz, Barra—Rua
dos Ourives n. 66.
N. 1.686, Francisco Monteiro, Paty— R113
da Candelaria n. 11.
N. 1.090, Antonio Gomes Pontes—Rua do
Rosario n. 79.
N. 1,635, Camillo Rodrigues, Santa Anna,
—Rua do Hospicio n. 57.
N. 15, JoãoFrança,Razende—Rua Visconde
de Inhaannah. 4.
N. 16, Antonio José Lopes e duas pessoas
de familia, Rezende — Rua da Quitanda
n. 133 A.
N. 277, Manoel Augusto B aaventura e sua
sua sanhgra, Rezende — Morro da Sa,ude
n. 23.
N. 17, Leandro Pereira, Rezende—Rua da
Quitanda n. 133 A.
N. 1.643, Elias Andriéws, Belém—Ladeira
do Escorrega n. 5.
N. 1.708, Manoel Almeida, Serra—Rua da
Uniao n. 12.
N. 1.7d7, J. Almeida., idem—Idem.
N. 283, Antonio Ribeiro, Ypiranga—Rua
Benedietinos a. 10.
N. 1.679, J. V. Fernandes Pereira, Alliança,—Ladeira da Madre de Deus n. 2.
N. 1.69a, Virissimo Pereira, Parahyba
do Sul—Rua da Urugnayana n. 12?.
N. 1.676, Joaquim Monteiro da Silva,
Commercio—Rua de 8. Bento n. 32.
N. 44, José Estacio Faria, Pinheiros—Rua
dos Ourives n. 122.

Dezembro (1294)
N. 1.731,Militã,o, Boinfira—Rua de S.Diog
a. 116.
N. 1,
Alferes Pessoa de Mello, Belém—
Quartel do 23'' batalhão de infantaria, rua do
Areal n. 4.
N. 2, 2' sargento Manoel Macedo Castro,
j idem—Idem idem.
N. 3, Cabo João Francisco da Silva Corra,
1 idern—Idem idem.
N. 4, Cometa José Norberto do Lima, ideai
—Tilem idem.
• N. 5, Antonio Lonrenço de Souza, idem' I. lem idem.
N. 0, C. Ferreira Dantas, idem—Idem idem.
N. 7,
João Bezerra de Carvalho, idem—
Idem idem.
N. 8,
Manoel Ferreira, de Abreu, idem—
Idem idem.
N. 9, Romeu de Mattos, idem—Idem idem.
N. 10, João Prudente Jardim, idam—Idern
idem,
N. 11,
Joaquim Sauna Sobrinho, idem—
Idem idem.
N. 12, João Leocadio da Costa, idem—Idem
idem.
N. 13, João Ferreira de Lima, idem—Idem
idem.
N. 14,
José Alves da Cruz, idem—Idem
idem.
andado dos Santos, idem— Idem
N. 15,

N. 16,
Sergio Angelo da Cunha, idem—
Idem idem.
N. 17, Antonio Francisco dos Santos, idem
—Idem idem.
N. 18,
João Rodrigues Machado, idem—
Idem idem.
N. 10, José Procopio da Silva, idem—
Idem idem.
• N. 20, José Francisco de Barros, idem —
Idem idem.
N. 21,
José Francisco dos Santos, idemFreguesia de Santo Antonio
N. 1.632, Franeisso Ferreira Gomes, sua Idem idem.
N. 22, Francisco Fernandes Salles, idem—
senhora e um filho, Coannereio—Rua do Re- Idem
idem.
zende n. 88.
N. 23, João Pereira da Silva, idem—Idem
N. 1.681, F. Teixeira Araujo o sua se- idem.
aboca, Commereio—Rua do Rezende n. 88.
N. 21,
N. 1.090, Ernesto Machado, Pinheiros— Idem alm.Firmino José dos Santos, idem —
Rua de Santo Alfredo n. 9.
N. 25, José Abilio de Barros, idem—Idem
N. 1.710, Maria Josepha da Conceição, idem.
Serra—Rua do Lavradio n. 25.
N. 27, Antonio dos Santos Bispo, idem—
Idem idem.
Freguesia do Espirito Santo
N. 1.680, Joaquim Rodrigues Porto, Santa
N. 47. Dr. Brasil Silvado, Barra Mansa— Anna—Rua Figueira n. 17.
Rua Malvino Reis n. 109.
N. 1.659, João Sabino Damasceno, Belém—
N. 1.697, J. J. da Rocha, Desengano— Rua Eseobar n. 16.
Rua Haddok. Lobo n. 55.
N. 1.722, Alexandre José da Silva, Porto
N. 1.651, Manoel Teixeira Netto, Macacos
Novo—Benflea n. 80.
—Rua de Santos Rodrigues n. 3.
N. 1.678, Antonio H. Pinto, Ypiranga.—
Freguesia do Engenho Novo
Rua Machado Coelho n. 53.
N. 1.675, Manoel Malafaia, Santa Anua—
Arlindo Cirne, S. Paulo—Rua Souto CarHotel Vista Alegro.
valho n. 15.
N. 1.657, José Maria da Silva, Belém—
D. Anna Sobrinho, S. Paulo—Rua D. Anna
Rua de S. Carlos n. 73.
Nery n. 58.
N. 1.717, Antonio Goulart de Souza RiN. 49, José Moraes o sua familia, Barra
mor, Rirbacena—Rua de Surtos Rodrigues Mansa—Rua Lopes da Cruz n. 5.

n. 25.

N. 1.712, José Nepomuceno, Sabará—Rua
de Maria José a. 33.
Freguesia do SantaAnna
José Pereira Guimarães, Barra Mansa—
Rua da Providencia n. 44.
N. 1.765, Domingos Rotéra, CommereioRua Sára a. 28.
N. 270, Benedicto Antonio de Sá, Barra—
Rua do General Pedra n. 8.
N. 45, Zoferino Pereira, Barra Mansa—
Rua da Imperatriz n. 174.
N. 1.660, Eugenio Mauriek, Belém—Rua
do Visconde de Itaausa, Harel America.
N. 1.668, Antonio Maria Martins, Belém—
Rua do Visconde de Ita.ana n. 11.
N. 1 239. Manoel An d ré da Silva, Belém—
Rua do S. Diogo n. 178 A.
N. 1.658, Raymundo Alvaro de Souza,
Belém—Rua de S. Dioga n. 42.
N. 28, Jon s ilveira de Macelo, Concordia
—Rua de D. Josephina n. 28.
N. 1.633, J. Francisco da Costa, Serra—
Deposito da Gamba.

N. 1.719, E. da Graça Lacerda Corrêa,

Procopio—Rua Flak. n. 36.
N. 24. José Antonio de Andrade, Concordia,

—Rua Goyaz n. 19.
N. 9, João Felippe e sua senhora, Ardas
Rua da Conceição n. 11 (Sampaio).
N. 282, Antonia Martins Pereira, Desengano—Rua Balla, n. 16 (Todos os Santos).
N. 1.634, Casar Borges, Barbacena—Rua
D. Anna Nery n. 250.
Freguezia, do Engenho Velho
N. 1.694, Augwto Gino e tres filhos, Valença,—Rna de S. Leopoldo n. 20.
N. 1.649, Maria Jacintha da Conceição,
Belém—Rua do Mattoso n. 129.
N. 1.618, Maria Rodrigues de Araujo,
Belém—Rua do Mattoso n. 129.
N. 41. .1rlaido de Souza Barros, Pinheiros
—Rua Visconde do Uruguas n. 94.
N. 42, Margarida de Sousa Barros, Pinheiros—Rua Visconde de Uruguay n. 4.
Rio do Janeiro, 23 de dezembro de 1804.O commissario auxiliar, De. G. abram.
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E não havendo mais nada a tratar, o
Sr. presidente encerra a sessão desta assembléa geri °Ninaria ás 2 1/2 horas da tardo.
Capital Federal, 20(10 novembro de 189LLeonidas de Sc, bacharel formado em sciencias juridicas e sociaes pela Faculdade de Di- Companhia de Credito Geral Dr. Francisco Jo.zd de Freitas, presidente.—
José Teixeira Pires Vinda, l o secretario.—
reito do Recife, delegado de policia .da
eircumscripção urbana da Capital Federal,etc ACTA DA SESSÃO DE ASSENIBLEA GERAL ORDI- Josd da Silva Rego, 20 secretario.
NARTA, REALIZADA. EM 20 DE NOVEMBRO DE
Faz saber que suas audiencia.s terão logar
Accionistas
1894, NAS UMAS DA CASA ITA RUA DO SACRA diariamente, ás 11 horas da manhã o tis 7 da
MENTO
N.
0.
Reinou
Pla.cido
Nabuco de Araujo Freitas.
noute, na delegacia, á rua Sete de Setembro
Manoel Ferreira Barbosa.
n. I (estação policial), o quc faz constar para
A' 1 1/2 horas da"tarde, do dia 20 de noBoato José Baalo.sa.
6ciencia dos interessados.
vembro do 1891, achando-se reunidos 03
Capital Federal, 28 do dezembro de 1894.— seguintes Srs. accionistas Francisco Leonardo
E eu, João Carlos da Costa, escrivão, o es- Gomes, por procuração, José Antonio Gomes, ACTA DA SESSÃO DE ASSEMDLEA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA A 2:) DE NOVEMBRO
erevi.—Leonidas de Sd,
Francisco José de Freitas por procuração
rail 1894, NO ARMAZENI DA CASA DA RUA DO
doinventariantes do Dr. Ernesto Germack
SACRAMENTO N. 6
I'ossolo, Sebastião Possolo, José Teixeira Pires
Villela, Custodio M. de Carvalho Castanheira,
A's 2 horas o 3/4 tarde, do dia 20 de
Camillo de Moraes Junior por procuração da novembro de 1894, prasentea os Srs. FranBaroneza da Vista Alegre, Bento José Barbosa cisco Leonardo Games, por procuração de José
Camara$....ilynd'icalt dos eork-A!. por procuração Dr. Bernardino Ferreira da Antonio Gomes, Francisco José do Freitas,
Silva por procuração, Dr. José J. da França, por precuração do inventarianto do Dr. Erto pes de fluidos pnidieom
Dr. Francisco de Salles Rosa, Henrique Ger- nesto Germack Possolo, Sebastião Posaolo,
Cupi tal Ferif!sral
mack Possolo, Manoel Ferreira Barbosa, Ro- José Teixeira Pires Villola, Custodio M. de
CURSO OFICIAL DE 0.1111310 E MOEDA ME`TALLICA meu Placido Nabuco de Freitas por procura- Carvalho Castanheira, Camillo de Moraes
ção, Luiz de Araujo Vianna e por si José da Junior, por procuração da baroneza da Vista
Praças
90 dlo
d vista
Silva Rego, Placido Antonio Fornandes Peres, Alegre, Bento José Barbosa por procuração
José Caetano Alves do Oliveira, por procura- Dr. Bernardino Ferreira da Silva por proSobre Londrea
11 d.
10 27/32
ção José C, Alves do Oliveira e Mathias José curação do Dr. José J. da Franaa, D. Fi-aucis co
» Pari z.. ...... 863
879
Fernandes de Abren rneresentantes de 4.123 de Salles Rosa, Henrique Garmack Possolo,
» Hamburgo. .. 1.065
1.088
acções e conseguintemente mais tres Manoel Ferreira. Barbosa, Romeu Placido Na» le il i a
—
822
quartas partes do capital social, o Sr. Placido laico do A. Freitas, por procuração do Luiz
—
Portugal
2.
399
Antonio Fernandes Pores, presidente da com- do Ar cujo Vianna e por si José da Silva
» Nova Yoak
—
4.612
i-11111a, abre a sessão o declara que, como foi Rego, Placido Antonio F. Pores, José Caetano
annunciala pelo Jor,?aldo Commercio e O Paiz Alvos de Oliveira, por procuração de José
Comprador
Ve adettor
a prescrita reunião tem por fim apresentar C. Alves do Oliveira e Mathia.s José Fernateles
Soberanos
22$200
22$700
aos Srs accionistas o rela.torio o cont s s das de Abreu; em mirro e capital superior ao
operações da companhia, realizadas nos pa- exigido pela legislação em vigor.
CURSO OFFICIAL DOS FUNDOS rumacos E
i-iodos de janeiro a dezembro de 1893 e janeiro
PARTICULARES
O Sr. Placido Antonio Fernandes Pores
a outubro de 1894, bem como o parecer do
abre a sessãoe declara o seguinte:
conselho
fiscal.
Apolices
g Sabeis, não só pela exposição que vos foi
Propõe, o é acceito por unanimidade, o Sr.
Apolices convertidas, de 1:000$,
Dr. Francisco José de Freitas para presidente lida na assembléa de 21 do julho ultimo, como
pelo relatorio de hoje, qual a situação finan1:220$000 da sessão.
do 4 o/.
ceira da nossa companhia, o portanto a diEste
acceita,ndo
o
encargo,
assume
a
presiBancos
rectoria. julgou inadiavel a mies- idade de
(inala o convida para secretaries os accio- Vir pedir-vos conselho e medidas do utilidade
11 moa da Republica do Brazil,
nistas José Teixeira Pires Villela e Jose da para situação tio anormal.
78$(}00 Silva Rego.
c/50 V.
Em seguida propõe e é aceeito por unaniDito idem, integ
169:4000
E' lida e approvada sem discussão a acta midade, o accionista Sr. Dr. Francisco José do
Dito Commercial do Rio de Jada sessão de assemblóa geral extraordinaria Freitas para prosidencia, convida para seneiro
225$000 de
21 de julho ultimo.
cretarias os Srs. José da Silva Rego e José
Companhias
Em seguida é dada a palavra ao Sr.Placido Teixeira Pires Villela e dá para d'seusseia o
Antonio Fernandas Peres, que entrega á mesa as aunpto apresentado pelo Sr. Placido An40e500 o relatorio, bal inço o mais documentos con- tonio Fernandes Peres, prosidente da comComp. Melhoramentos no Brazil
Dita Central do Brazil
60$000 cernentes ás operações sociaes de janeiro de panhia.
Dita F. C. do Jardim Botanico..
130¡000 1893 a outubro de 1894.
Obteve a palavra o Sr. José Caetano que
a directoria actual sobre o retaDebentures
Por sua vez o Sr. Francisco Leonardo interpellou
e contas do armo de 1892, dizendo quo,
Gomes, um dos membros do conselho fiscal, torio
Debs. da Leopoldina, 4, o /.
24000 tambem entrega á mesa o parecer lavrado si taes documentos não são a demonstração
exacta da situação financeira da companhia.,
sobre aquelle relatorio e contas.
não deveriam aquelas contas ser approvadasi,
Rio de Janeiro, 28 do dezembro de 1804.O Sr. presi lente manda ler pelo secretario como foram; que na sua qualidade do grande
J, Claudio da Silva, syndico.
da mesa ambos os documentos, findo o que, accionista, não pede deixar do lamentar que
abre a discus-são sobre alies.
Ultima cotação dos fundos pubticos
uma companhia como a nossa, cujas operações devem ser sempre lucrativas, fosso arFaliam,
fazendo
longas
considerações
sobre
Apolices do Emprestimo Nacional
a prejuizos tão avultados.
a situação financeira da companhia, os accio- rastada
9 • 125$000
do 1868
Pede
que
Sem divagação, se lhe demonstre
nistas Srs. José Caetano Alves do Oliveira,
2: 050$000 José Teixeira Pires Villela, Fraacisco Leo- com clareza qual a situação real da comDitas idem de 1879
para o fim de serem tomadas meDitas idem de 1$89
1:55%000 nardo Gomes, Placido A. Fernandes Pores, panhia,
didas de salvação 00111 ordem a evitar futuros
Dr.
Fancisc
Salles
Rosa,
Henrique
Germaek
Ditas convert. de I :000e, de 4 o/, I :2e0$000 Possolo e Raiá da Silva Rego.
prejuiz -s.
Responde-lho o Sr. Perca, presidente, dando
Ditas idem, miudas. de 4 s/
1:220000
Finda a discussão o Sr. presidente submotte explicações sobre muitas das transacções da
Ditas goraes, do 1:000$, de 5 °/
1:024000 ao voto dos Srs. accionistas a conclusão do companhia.
1:024003 parecer do conselho fLcal, que é da teor seDitas idem, miudas, de 5 V
Em seguida pede a palavra o Sr. Villela o
guinte:
auxiliando-se do ultimo relatorio da HrectoRio de Janeiro, 28 de dezembro de 1891.Rasultendo do nosso exame e fiscalisação ria faz apreciações ciretunstanciadas das verJ. Claudio da Silva, syndieo.
a convicção de que a directoria procura cutn- bas que formam o activo da companhia na
prir com honestidade e zelo o cargo que lhe actualidade ; por esta apreciação, determina
^
foi confiado, concluo propondo que sejam ap- o que a companhia possue em valores rears e
o conclue dizendo que, sejam
Foi hoje afixadsi nas pedras da Balsa, a se- provadas as contas do anno do 1893 e as dos
guinte declaração
10 mezos do anuo corrente ; o é esto appra- quaes forem as causas determinantes dos
vado por todos os Srs. accionistas presentes, prejuizos, estes são certos o já agora inevi4: O presidente da Camara Syndical dos
Corretores, autorizado pelo Exila Sr. ministro com exclusão apenas do Sr. José Caetano A. toseis.
A companhia está com o capital reduzido,
da fazenda, declara que o governo aceitou a de Oliveira, que se absteve de votar.
som
poder operar de modo a restaurar os
proposta que o Banco Nacional Brazileiro lhe
Em seguida o par prorosta, do accionista prejuizos
saffiii !os, e portanto urge tomafez, para abertura do um credito até a Pires Villela approvada unanimamente, o rem-se medidas
efficazes e promptas para
quantia de aa 3.000.000. a
' indica troa accionistas para, melhorar a situação.
Sr. presidente
conjunctamente
com
os
membros
da
mesa,
Rio de Janeiro, 23 de dezembro do 1801.O Sr. José Caetano conforma-se com o esassignarem a acta da presente sessão.
,7 Claudio da Sitra, syndieo.
tado financeiro descripto pelo Sr. Vinca e
EDITAL
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desejando concorrer tanto quanto lhe seja
possiveI para salvar a companhia, propõe-se
a, conjunctamente com os demais accionistas,
fa.cultar novos ca.pitaes para a sua reconstituição, convencido como está de que a nossa
companhia, não desviando os capitaes para
negocios estranhos áquelle que se propoz
explorar lia de sempre auferir grandes resuttad Os e assim virá a compensar os prejuizos
soffridos.
• Responde-lho o Sr. Dr. Salles Rosa dizendo que a proposta de S. S. constituia
assurnpto digno de estudo, exigia responsabilidades novas, e que para ser tomada em
consideração, e mesmo porque tambem a lei
das sociedades anonymas o exigia, conviria
que essa proposta viesse estudada pelo conselho fiscal.
,Proaunha, portanto, que se consultasse a
asseeabléa:
, si conviria pedir ao conselho fiscal parecer sobre a proposta do Sr. Jose Caetano;
2. si approvada esta indicação conviria
igualmente adiar a sessão até que fosse apresentado o parecer.
Cansnitada a assembléa foram approvadas
por unanimida de as indicações do Sr. Dr. S Ales Rosa, uri virtude do que o Sr. presidente
suspende a sessão até que o conselho fiscal
¡dê parecer sobre a proposta do Sr. José Caetano. Eram 3 1/2 horas da tuia.
Capital Federal, 2,e de Novembro de 1894.—
De7--Franc:sco José de Freitas, presidente.
José Yeixeira Pires Villela, 1" secretario.—
Jose da Silva Rego, 2" secretario.
Companhia de Credites
Geral
DA SE333:0 Ef C.ONTINU.AÇa ) DA. ASSEMAer.',
BUA GERAL EXTRAORDINARIA, REALISADA

EM 4 DE DEZEMBRO DE 1894, NAS LOJAS DA.
CASA DA. RUA. DO SACRAM ENTO N.

a 2 horas da tarde. do dia 4 de dezembro

Af
ile lataa. achando-se presentes os acionistas

Srs. Placido Antonio Fernandes Pores, Manoel 1+ erre,ira Barbo3a, José Teixeira. Pires
Villela..loa.quiln Augusto Freie k, por procuração Sebaatião Germack Possais), par procuração Bento JoaS Barbosa, Dr. Beraardino
José JoaFerreira da Silva, por procuração
Rom eu Piaquim de França, por pronsração
Araujo Free el e , De, Francisco
eido Na i lUeO de
ts,
s
José de Feeit elathiaa José Fernandes de
Abreu, Frati.":13C0 Imonard0 Gomes, José Ara
tonto Gomes, uoa procuração Ilearique Germack Possolo,"Litis de Araujo Vianna, por
procuração Jose tia Silva Rego, e constituiut
prssidente e secretario,
a Mesa COM o M04100
é lida por ordem de Sr. presidente Dr. Faancisco José de Freitas e approvada, sem discussão, a acta da sessão da assembléia geral
mrdinaria. de 20 de novembro de 1894, exbem
igindo apenas OS membros da directoria
como os do conselho fiscal que EU dealarasse
que eRes se abstiveram de votar, como era
de seu dever, na approvaaão das contas
Aprezento42.s e discutidas naquella assemE' igualmente ilda e approvada a acta da
. parte da presanta sessão, raalisada no
mesmo dia 20 de novembro de 1894.
seguida o Sr. pre.sideukt decla,r1 que,
Em
tendi-de deliberado SUSOOtrier a sesseo da asseinbléa, geral extraordinaria de 20 da
'ar embro de J894 até que o coneellio fla 'al desse
va.racar sobre a proposta relativa á uma ra.constituição Ia eia:apanhes apresentada verbalmente pelo accionista g r. Jose Caetano
Alves de Oliveira, á se g ai° de lmje. continliaOm daquella, destina-se principalmeute
dai: aos Sre, accionistas conhecimento do ai,
lu(lido parecer.
Lido este pelo seeratarlo da mesa, é dado
para discussão.
Faliam sobre ene, Os Srs. Fernarelas Paree,
Pires Vilicla, Laonardo Gomes, Po3solo, Rego
•es Barbosa. pronunclando-se todos pela raconstituiçeo da companhia, sob o mesmo regimen alas sociedades anonyinas, o nas eases
indicadas velo conselho escal em seu extenso
P

parecor.
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•Finda a discussão, o Sr. presidente submelte a votos, cada uma de per si, todas as
conclusões do parecer que são assim approvedas unanimemente:
a) tuna commissão deverá sor encarregada de organizar o projecto do novo estatuto;
b) a companhia deverá continuar a funcciona.r sob a mesma denominação ;
c) o capital, fixado em 200:000$, será constituido:
1^, pelos valores do activo da antiga
companhia, do acrordo com a apreciação feita
pelo conselho fiscal no parecer ora apresentado;
21 , por nova entrada de dinheiro, realisada
pelos accionistas em duas ou •mais prestações
e na proporção do capital com que anteriormente, cada um tenha entrado;
d) o predio onde funcciona a companhia
deverá ser vendido ou offerecido em garantia
de uma operação de credito cuja somma de
dinheiro, operando nas transacções sociaes,
traga outros interesses superiores aquelles
que se .colhe do simples arrendamento do sobrado;
e) as operações da companhia serão exclusivamente emprestar dinheiro sobre penhores de valor re:1 e effectivo, que ficarão
depositados, segundo a especie, em seus armazens ou no cofre;
I) n accionista que não aceeitar a reorganisação da companhia, e optar pelo embolso
da parte do capital que lhe couber em rateio,
segundo as indicações do parecer do conselho
fiscal, fará declaração por escripto, marcandose-lee para isso um prazo qualquer.
Em seguida foram eleitos, por acclamação,
os Srs. Dr. Sebastião Possolo, Francisco Leona.rdo Gomes o Villela para o fim de organisarem o projecto de estatuto de que trata a
primeira das conclusões.
E não havendo mais nada a tratar, o Sr.
presidente encerra a sessão ás 3 '/2 horas da
tarda tendo antes disso, e por proposta do
Sr. Barbosa, designado dous accionistas para,
conjunctamente com os membros da niesa,assignaram a acta da presente sessão.
Capital Federal. 4 do dezembro de 1891.—
De. Fraacisco .19sd de Freitas, presidente.—
/sei Teixeira Pir,?.9 Villela, secretario.—
Jed da Silva Reg,),2 secretario.—Accionistas,
Romsu Placido Nabuco de Araujo &cita..
Msnoel Ferreira Barbosa.

(1894

assim exigir as vantagens e economir g da
companhia, faz ver a receita e a despeza de.rante esse tempo e confronta a receita e des- .
peza. dos ultimos inezes do anno de 1893 com
as de igual perlado de 1894; pede em seguida a palavra o Sr. Dr. Constante Jardim e
faz diversas considerações sobre as condições
da administração passada e faz votos pela
prosperidade da companhia.
Em seguida é lida uma proposta do accionista Sr. Luiz Francisco de Pinho sobre eleição de directores que sendo discutida é retirada e substituida por uma outra de accionista Sr. Francisco de Paula Panares do
teor seguinte
«Proponho que a actual direcção e conselho fiscal continuem a gerir os negocios da
companhia até que seja convocada uma assembléa extraor 'tilaria para reforma de estatutos e eleição de directoria, outrosira, que
sejam desde já fixados os honorarios do 3 actues directores, durante o tempo do sua gestão» a qual, sendo posta em discussão e não
havendo quem sobre ella pedisse a palavra,
foi unanimeinente approvada.
E' depois lida a seguinte proposta do accionista Sr. Luiz Francisco de Pinho «proponho
que aos directores Dr. Eduardo Augusto de
Souza Santos e Dr.' João Murtinho, a cargo
dos quaes fl :a a administração da companhia,
sejam remunerados com a quantia mensal de
um conto de reis para dada, um.» o quo é approvado unanimemente, e sendo, sem (liscussã
Nada mais havendo a tratar, susponde-se
seseão es :luas horas e um quarto da tarde,
lavrando-se a presente acta que vae por mim
aseignadis, pela mesa e pelos accionistas presentes. E eu, Os m ar Braga, secretario que a
fiz e assigno.
Capital Federal, 17 do dezembro na 18O4.Bacharel Francisco José de Souza D-Tes.—
Oscar Braga.—Augusto Nicolau de Souza Santos.—Antonio Ferreira Monteiro da Silva.—
Francisco de Paula Palhares.—Luiz Francis-.
cl de Pinho.—Joao Candido Murtinho.—Dr.
Eduardo Augusto de Souza Santos.— Manoel
saiastiano da Silva.—'onstante da Silva Jardim.— Ernesto Dmrich.— Francisco Gomes
de Lima.—A. Ferreira Bretler.—Josd Baptista
CastelPies.

ANNUNCIOS

Compoollin Ferro CarrH
CarEoea

Companhia. loide/fdaqo

ACTA DA ASSEMBLEA. GERAL ORDINÁRIA

ArOLICE PERDIDA.

Aos dezeeete dias do mez de dezembro de
mil oitocentos e noventa e quatro, reunidos
a uma hora da tarde, no salão do predio n.
53 d a rua Primeiro do Março, artificio do
Banco União de Credito, 17 Srs. accionistas
representando 24.448 acções, o presidente da
companhia. Dr. Eduardo Augusto de Souza
Santo:, declara aberta a sessão á uma hora
e 1/4 da tarde e propõe para presidir os
trabalhos o Sr. Dr. Francisco José de Souza
Lopes que toma assento e convida para 1 . e
2' sacretarios 03 s, Oscar Braga e Augusto
Nicolán de Souza Santos, depois da que dá o
Sr. presidente começo aos trabalhos Piando
ler a acta dia as sembléa geral de 15 de setorabro ultimo que é approvada unanime
mente e sam discussão ; em seguida man 'a
16P o ralatorio da birectoria passada, o que é
dispaneado pelos Srs. accioalstas por já o
conbecevam e o terem lida,
E' lido o parecer do ROwellio fiscal que
approva as contas apresentadas pela administração passada e não havendo quem sobre o assunto quizesse fanar o Sr. presidente põe Q, VMOS G é approva l o unanimemente.
- Pede depois a palavra o Dr. Edriareo Augaisto de Souza Santos, actual presidente, e
IÓ Urna tesposieila sobre factos e sobre o estado geral da companhia, dando conta a asssembléa, desde já, de differentas sapais:eis,
melhoramentos e providencias introduzidos
per 4 1)e.4,m tres mezes (13 administração por

Pelou-se a de n.3.937, de 1:000$, 5 6/.
divida publica. Pede-se entregal-a na rua
da Candelaria e. 18.
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Ronco da IL-lvoura do Commerelo do lEtrozil
Do dia 30 do corrente em diante ficarão
suspensas as transferencias de acções deste
banco, até começar o pagamento do 11 0 divieetelo,
Rio d e Janeiro, 22 de dezembro de 1894.—
dono Valverde de Miranda, director-presidenta.

Iniorio Orneio'
As assignaturae

são pagas adeantaeamente
á razão de 24e por atino ou 12$ por semestre.
Começam em qualquer dia , mas devem
terminar em 80 de junho ou 31 de dezembro.
Roga-se aos Srs. assignantes hajam de
reformar suas assignaturas até 31 de dezembro cerrente, afim de não haver interrupção na remessa.
As Srs. assignantes que gosam dos favores
da art. 29 do regnlamento vigente queiram
tambem commun tear á ad In i ni e tra ção da Imprensa Nacional si ateste= ou não continuar
poria suas ass i g at'iras.
Im:ren a Nacional — It . o de Janeiro — 1894

