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Fileío...(Bares Ferreitw*

(Ravmundo de Vasconcellos
Publicado o presente Decreto n'esta Secretaria do Es-

tado ao i.° dia do mez de Julho de 1897.
»

ki;,(Raymundo de Vasconcellos

Regulamento .

A que se refere o Decreto n. 169 de l.°de Julho de 1897.

{Continuação)

§ Único. O devedor poderá alé a hora da arremalação
vir saldar o seu debito, pagando as despezas da arremata-
ção.

Art. 6í.—Não poderá requerer terrenos: os menores,
as pessoas a estas equiparadas e as mulheres casadas.

Art. 62.—Não poderá ser vendido a cada individuo
mais de um lote para agricultura, de outros .para industria
extractiva e de outro para industria pastoril.*

Ari. 63.--Não poderá ser vendido a mesma firma com-
mercial ou industrial ou suecessoras, mais de um lote paracada industria e nem poderão os sócios em seus nomes indi-
viduaes obter compra de qualquer lote, desde que já tenha
sido comprado pela firma commercial, oi industrial', ou sue-
cessoras.

Art. 64.—As pWsoas que já houveram comprado um
lote para cada industria, não poderão mais obter terras porcompra ao Gowrno, salvo em hasta publica.

CAPITULO VII

(Das terras reservadas

Ari. 65.—O Governo federal,a todo tempo poderá apro-

Decreto n. 169 de 1.° de Julho de 1897
(Dá novo regulamento a (Dir

rectoria de Terras,
Fileto Pires Ferreira, Engenheiro Militar e Go-

vernador do Estado do Amazonas eto. j

Usando da aulorisação que lhe confere o art. 12 das
Disposições Geraes da Lei n. 184 de 22 dc Maio ultimo.

DECRETA:

Ari. l.° A Directoria de Terras, do Deparlamenlo da
Industria, será regida pelo regulamento que com este nai-
xa assignado pelo Secretario do Estado.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario;.
Manda portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimenlo e execução clesle Decreto pertencer que o cum-
pram c façam cumpril-o fielmente.

O Secretario do Estadp o mande imprimir, publicar e
correr.

Palácio do Governo do Estado, em Manáos, 1.° dc Julho
de 1897, 9.° Ja Republica.

priav-sc de qualquer porção de terras devolutas existentes>
para a defesa das fronteiras, Certificações, construcções e co-
lonias militares, na zona consignada na Constituição Fe-
dcral.

Art. 66.—Serão reservadas para o domínio da União,
as terras (levolulas necessárias para estradas de ferro fede-
íaes de caracter stralegico, que venham a ser construídas
neste Estado, ex-vl do art. 64 da Constituição da União.

Ari. 67 Fica reservada, para, a servidão publica nas
margens dos nos e igarapés navegáveis e dos que se fazem
navegáveis, salvas as concessões legitimamente feitas alé a
dala deste Regulamento, a zona de 30 metros contados do
ponto médio das enchentes ordinárias para o centro.

Art. (\S—Dentro de uma zona de Ires mil e tresentos
metros para um e outro lado da sede de cada município, se-
rão reservados, nas arcas devolutas existentes, até 2178
hectares para serem constituídos em palrimomo das respec-
iiyas Intendencias Muniei pães.

| Único Dentro do praso de um anno, no máximo, con-
lado da publicação deste regulamento, devem es lar medidas
e demarcadas, por conta das Intendencias, as terras de quetrata o art. 68.

Ari. 69 Serão lambem reservadas as terras devolutas
que lorern julgadas necessárias para a fundação de colônias
povoaçôes. aberturas de estradas, cortes de madeiras de
construcção, os mananciacs que possam fornecer água a lo-
gares povoados c quaesquer servidões publicas.

Art. 70—Os campos do uso commum dos moradores
de um ou mais districtos, Municípios ou Comarcas, não po-derão ser considerados como posse de um só posseiro, de-
vendo ser conservados cm toda a extensão de suas divisas
para continuarem a prestar o mesmo uso.

• Ari. 71—Todos os possuidores de terras por compra,
legitimação e revalidação, ficam obrigados a dar caminhos
para servidão dos visinhos, respeitadas as seguintes regras:

§ i"..-Haver encurlamento notório de distancia.
§ 2,° JNão cortarem casas; cercas, pomares, terras em

culturas ou quaesquer bem feito rias que possam ser prejudi-
cadas:

| 3.° Não passarem em proximidades de casas de resi-
dencia de modo a devassarem estas;

| 4,° Os possuidores terão o dever de indicar o logar
que menos dam nu lhes cause, por onde possam ser abertos
caminhos particulares;

| 5.° Poderão os possuidores mudar taes caminhos, ain-
da depois de abertos, desde que a commodidade do transito
e economia de transporte de produetos das lavouras visi-
nhas não sejam prejudicados:

§ 6.°Os visinhos e pessoas que servirem-se dos caminhos
são responsáveis pelos damnos causados á lavoura dos pos-
suidores que terão direito de exigir as precauções indispen-
saveis.

Art. 72—São excluídas do domínio publico as terras
vendidas, legitimadas e revalidadas, depois de ser expedido
o titulo definitivo de dominio.

(Continua)
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Navegação de Fortaleza a Manàos
COPIA.*—Fileto Pires Ferreira, Engenheiro Militar e Governador do Estado do Amazonas, etc. Resolve àpprovar as tabellas de

passagens e fretes da Companhia de Navegação a Vipor do Maranhão que com este baixam. Envie-se por copia ao Chefe do
Departamento da Industria para oi devidos eífeitos. Palácio do Governo do Estado do Amazonas, em Manàos, 26 de Junho de
1897.—fileto pires FERREIRA. — IXaymimdo de Vasconceilos.

Conferida

Francisco José de Castro ê Costa

Conforme

Raijmimdo de Vasconceilos

TaDella dos fretes da Companhia de navegação a vapor do Maranhão entre Ceará,
Pará e Amazonas para Manaus

VOLUMES CONTEÚDOS

Aves.

Amarrados.

Barricas ...

Caixa .
Barnz,

Caixas ou fardos..

Cofos, fardos ou caixas
Canastra
Guntretes 
Fardos
Rolos ou molhos....
Gado

Metaes..
«

Mobílias

Pecas
«

Seccos ou encapados.
«
a
«

«

Sola
Telhas  ..

Galinha, pato etc
Perus
Armas
GaJhánd.M
Papel
Assucar, cabo, cera etc ..
Louca, bolacha, cerveja...
Cal .....
Ferragens
Com líquidos até 96 litros..
Vàsiós
Fazendas e miudezas
Sabão
Massas, passas, cera
Kerosene 
Carne, peixe camarão
Alhos
Fouces, machados facões...
Fumo em folhas

Vacum ou cavallar
Suino
Caprino e lanigero
Km obras
Barros
Banquinhas ou consolos....
Cadeiras
cômoda guarda roupas ...
Cabo de qualquer qualidade
Èstpúpâ
Vasios
Com café, arroz etc. etc...
assucar
Farinha, gomma, mdho
Fio e algodão
Cal  ......
Meio
Tijollos

Quantidade

Um
Um
Uma.......
Um
Besmas....
Kilo 
Uma

Kilos
r/5 o
I / • • • •

1/4 o

dec. cúbico
Kilos

_
Galão
Kilos
Uma .....
Um 
Kilos

_

Um
a
«

Kilos
_

Uma
Uma

«

Kilo
Metros ...
Um
Kilo

«
«
«

Meio
üm..

FORTALEZA

10000
20000

880
530
440
110

70040
70000

100
10*5560
1^760

77
90
180
510
110

50060
40290
220
150

500000
150000
50500

420
200

150400
20640

400700
180
060
130
100
090
080
155
080
550
070

CAMOCiU

900
10800
820
470
380
105

60270
60200

90
90570
10650

72
80
170
450
90

40730
30960

200
140

450000
140000
500 U0
340
180

140960
20460

380500
170
055
110
095
075
070
150
070
520
060

AMARRAÇÃO

800
10600
810
460
370
100

60160
60100

80
90350
10320

70
70
155
430
70

40620
30850

190
130

400000
120000
40500

330
170

140850
20420

370400
165
050
100
090
070
065
140
065
515
055

SÃO LUIZ

700
10400
550
330
220
70

40400
40000

60
60600
10100

40
40

110
260
50

30300
20750

130
90

350000
í00000
40000

220
110

80800
10760

360400
110
025
055
070
045

1IELEM

100
060
330
050

PARINTINS

600
10200
440
260
200
60

30850
30800

55
60050

880
35
3Q
90

240
45

30800
20530

110
70

300000
90000
30000

170
80

70700
10540

220000
100
020
050
055
040
055
090
055
275
045

550
•\01OO

400
240
180
55

30480
30400

50
5*0500

«00
32
35
80

220
40

20800
-30300

100
60

250000
80000
*.0OOO

150
70

70000
10.00

200000
090
015
045
050
035
050
080
050
250
040

ITACOATIARA.

500
10000
360
220
160
50

30130
30100

45
40950

720
29
32
70

200
35

20520
20070

90
50

200000
70000
10000

130
60

60000
10300

180000
680
010
040
045
030
045
070
045
225
035

TaMla dos íretes de jóias e dinheiros para qualquer ponto:
Artefactos de prata, ouro e pedra preciosa 1 %Dinheiro em ouro ou notas até cinco contos de réis */• %üinheiro em ouro ou notas para mais de cinco contos de réis % %Dinheiro em prata i <y
Dinheiro em cobre  ..'.' .* 2 %
As jóias e dinheiros serão recebidos e entregues nas estações da Companhia.

Tabeliã das passagens da Companhia de Navegação a vapor do Maranhão, entre Ceará, Pará e Amazonas.

FORTALEZA

Ré

2000000

Convez

500000

CAMOCIM

Ré

1770000

Convez

440000

AMARRAÇÃO

Ré

1650000

Convez

410000

S. LUIZ

Ré Convez

1300000 330000

BELÉM

Ré

900000

Convez

220000

parintins

Ré

360000

Convez

90000

ITACOATIARA

Ré

120000

Convez

30000
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1.a As passagens são pagas#á bocea do cofre, e, pagas a bordo mais 10 %.2.a As creanças até 3 annos nada pagam; a> dè 3 a 9 annos pagarão na câmara, o mesmo qne os adultos no cònvez e á

proa a passagem é por inteira.
3/ Aus passareieos de câmara, são concedidos 300 decirn«'tròs cúbicos para sua bagagem e 100 aos de convéz, pelo excesso

pagarão uns e outros 40 réis por decimetro cubco.
4.a O passageiro que não seguir viagem perde a metade da passagem e o que ficar em qualquer porto da escala não tem

direito a reclamação alguma.
5.° As passagens fie Ria e volta terão o abatimento de 150f0

Conferida

Francisco José dc Castro e Costa

Conforme

Raimundo de Vasconcellos

Para os grandes rjjp-á )f fretes coüv.suCiloUíidõs. Os iuflamaveís: alcoi)l,;caxaçaVfòguè|is, pbosphoros ekerosene, pagará1» o*; [re-tes da labeila e mais 25°|0. Pólvora em barris ou caixas só serão embarcada nos vapores (ia Companhia, mediante prévio ajustei. As
encomrmndas pagarão freta convencionado e a Companhia não se respônsabilisá por valor superior a 2ó$ooo (vinte mil réis) alem
dos fretes da tabeliã serão cobrados mais 2o °[0 a titulo de primagem para as despezaü fie desca.ga qu-¦ será feita pela Compa-
nhia nos respectivos portos sem ônus pira o recebedor. Os volumes de encommenda serão entregues e recebidos nas estaco s das
companhias. Por caução das eucoaimendas se dará uni conhecimento de talão em troca do mal serão dias entregues. As cargas de-
vem ser acompanhadas dc uma guia e despachos competentes, conforme a praxe em vigor; devendo as guias declarar o conteúdo
dos volumes e estas trazerem bem viziveis as marcas, números e destinos. A Companhia em easo de denuncia ou suspeita, pode-rá; perante a parte, fazer as necessárias averiguação nos volumes quanto a natureza do conteúdo das mesmas. Cada volume quocontiver matérias extranhas as declaraçõ s das guias será devolvido ao carregador e a rs te imposto a multa de cem mil réis. As te-
lhas, tijollos e pedras serão conduzidas mediante prévio aju-Ue. Durante o transporte corro por conta da fazenda o risco que as car-
gas sofíYerem proveniente de vicio próprio, caso Cortuiio, força maior, fuga ou morte de ani naes, assim como, falta em volumes
Cfe-ni líquidos e nos gêneros sugeitos a quebra. Os animaes e madeiras serão recebidos á bordo, aonde lambem serão entregues. A
Companhia não assigna conhecimento menor de cinco mil réis.

Manáos, 17 de Junho de 1897.

et*
Conferida

Francisco José dc Castro e Costa

Conforme

Raymundo dc Vasconcellos

1

Governo do Estado
Despacho do mez de Julho

Dia 7
Recurso de Izidoro de Souza Pinto, resi-

denb* no Municipio de Silves.—Venha pelos
canaes competentes.

Dr. Basilio Raymundo de Seixas, solici-
tando a restituição da quantia de noventa
mil réis, que indevidamen e pagou na Re-
cebedoria do Es-ado, rpferido a 30 do mez
findo.—Prove o allegado.

I. C. Vellozo, ref-rido a 17 do mez findo.
—Em vista das informações, como requer,
ficando o concessionário sujeito ao dísoosto
no Decreto n. 102 A. de 25 de Fevenuro
de 1896 e condições de contracto para o
melhora mento do porto.

Lino Aguiar & C.a, solicitando pagamento
da quantia de 2:0()0$000za que se julga
com direito.—Pague-se em termos, evitan-
do-pe as duplicatas.

José Baymà da Serra Martins, reclamando
pagarni nio dos vencim. ntes que deixou de
receber durante o tempo que esteve demit
tido do car^o de secretario da Junta Com-
mercial.-Não havendo verba consignada
no ornamento para tal fim e tendo o Gover-
no em todas reintegrações que tem feito es-
pecificado a cláusula de não terem os re-
quereates direito a vencimentos e mais van-
tagens, durante o tempo em que estiverem
fora do exercício e ainda mais, o requerente
em todo o íempo que esteve exonerado po-
dia com a máxima liberdade empr gar
a sua acüvidade em qualquer ramo de ser-
viço, não sendo de Justiça que o Estado
pague ao funecionario que não trabalhou,
indeferido.

D:a 9
Conta de R. de Melo k Irmão, de forne-

cimento para o Piquete de Cavallaria do Es-
tado, na imporlancia de 996$000. —Pague-
se em termos, de accordo com o orçamento.

Id. m de Braga Ventilan & C.a, de forne-
cimento*, de gênero*- alimentícios, para o
Instituto Benjamin Constant, na jmoortancia
de t:9440430.— Idem idem-,.

Duas contas de E. Antongini. de forneci-
mérito para decoração do Palácio do 0 >ver-
no, na importância total de 727,^00.— Idem
idem.

Quatro contas ue J A. Cruz & Inrão, de
foro; cimento para a Chefatura de Segurança
nos mezes de Fevereiro Março e Abril na
importância total de 413$ÔO0.—Item idem.

Idom de Souza & Ribeiro, de fornecimento
de pão e caffé para o Instituto Behjamin
ConHant, na imporlancia de 850#500.—
Idem idem.

—>

De-
do

Directoria de Hygiene
Dia 9 á 13

Desinfccções procedidas.—Rua 7 de
zembro, ca.-.as ns. 104; 130 e quartos
sr. Elysio Lopes, no igarapé de Manáos; rua
Bittencourt, n. 3; Avenida Manicoré, (bairro
da Cachoeirinha) residência de Adelino;
rua Emílio Moreira, residência de José da
Trindade; Avenida Major Gabriel (Jatobá)
todos os quartos.

[ariccla.—Manifestou-se varíeela em um
menor dos quartos no Jatobá, o qual acha-se
restabelecido.

Remoções.—Deixou de ser removido para
o Lazareto um cabo do Batalhão de Segu-
nuca, èm virtude de ser grave o seu esta-
do actual, foram removidos os seguintes:
dois doentes da easa _.. 130 na estrada 7
de Dezembro; um, dos ouartos do cidadão
Elysio, no igarapé de Manaus.

—remetto-vos afim de informardes e emit-
tirdes parecer a r- spp-ito, o incluso reque-
rimento do cidadão Febrouio Gonçalves Pi-
nheiro.

Ao Presidenta do Superior Tribunal de
Justiça.—De ordem do exm. sr. dr. Go-
vernador e para os devidos effèi.tos,—com-
mímico-vos que o cidadão José Lopes de Ma-
galhães, ass.umio em data de 1G de Junho
ultimo, o exercício do cargo de Juiz Muni-
cipal do Termo de Bôa Vista (Rio Branco),
na qualidade de t.° Supp-ente.—Em iden-
tico assumpto ao dr. chefe do Departamen-
to das Einanças.

Ao mesmo.—De ordem do exm. sr. dr.
Governador do Estado,—communico-vos que
pelo Juiz 'de Direito da Comarca do Rio Bran-
co, foi em data de Io d'1. Junho próximo
passado exonerado do cargo de escrivão
interino do civil, crimo, orphãos e mais an-
nexo-? do Termo de Bôa-Vista, o cidadão J »-
só Lopes de Magalhães o nomeado para o
mesmo cargo tambem interinamente, em
2? do dito mez, o cidadão Paulino Marques
de Amorim.—Em idêntico assumpto ao dr.
chefe do D»'partaiTKmto das Einanças.

Ao dr. Procurador Geral do Estado.—
Para os fins devidos communico-vos que
n'esU data foram concedidos tres mezes de
licença, para tratar de sna saúde, na for-
ma da I i, ao cidadão Themistocles Macha
do, Promotor Publico do 2o Districto d'esta
Capital, em prorogação a em cujo goso s^
acha.—Em idêntico assumpto ao dr. chefe
Oo Departamento das Finanças.

Ao Juiz de Direito de Coary. —Para os de-
vidos tins, communico-vos que por acto de
hontem foi nomeado o cidadão Aprigio Aman-
cio Pereira, para o cargo de Juiz Districtal
de Badajós.

Portarias

0 chefe do Departamento da Justiça,
uzando das atlribuições que lho confere o
Decretonume.ro 102 de 31 de Maio d- 1897
e (Io ordem do "xm. sr. dv. Governador
do Estado, proroga por tres m^zes a licen-

,,  ça, om cujo goso se acha o sr, Tnemiátüclés-De ordem do exm. sr. dr. Governador, 1 Machado, 
'Promotor 

Publico do 2o Districto

"-»-OSO—

Departamento da Justiça
EXPEDIENTE DO MEZ DE JULHO DE í 897

Dia 7
Officios

Ao Governador.—Incluso vos envio a pro-
pos!a do Coronel Commandante du Regimen-
to, para promoção e classificação da Força
Publica, com a qual eftou de accordo v. exe.
fará o que for de Justiça.

Ao Coronel Gpmmandaritn do Regimento



11248 DIÁRIO OFFICIAL—Quarta-feira, 14 de Julho de 1897

dVpta Capital, na forma da Lei—Cumpra-se
e commuuique-se.

DESPACHO
Petição do cidadão João Facundo da Cu-

una Linhares, pedindo pagamento de 22 de
Outubro á 13 de Dezembro de 1895, a quese julga com direito do tempo que exerceu
o cargo de Juiz Municipal do Termo de Coa-
ry, na qualidade dp, Superintendente Munici
pai, visto não haver na oceasião supplente
nenhum.—Como requer, em termos.

Dia 8
Officios

Ao Governador.*—Junto-vos envio quatrocontas de J. A. Cruz & Irmão, de forneci-
mentos feitos a Chefatura dè Segurança, na
importância total de 413#000, afim de voí
servirdes ordenar o devido pagamento quedeverá correr por conta do § 44 do orça-
mento de 1896 a 1897, cujo credito acha-se
excedido.

Ao mesmo.—Juntu-ves envio uma conta
de João Antônio Rabeilo, na importância de
521$000, proveniente de tratamento de ani-
mães da Força Publica e uma de R. de
Mello & Irmão, de dois sellins e uma car-
roça fornecidos ao Regimento, na importan-
cia de 996#000, para que vos digneis pro-videnciar afim de serem devidamente pagas.O pagamento deverá correr por conta do
§§ 154 e 156 do orçamento de 1896 a
1897.

Ao Coronel Commandante do Regimento
Estadoal.—Incluso remetto-vos a relação das
promoções feitas na Força Publica por s.
exc. o sr. dr. Governador do Estado, em
data de h< je.

Ao mesmo.—Tendo sido dispensado do
lugar do agente fiscal de ltecoahy, o Alferes
Júlio Olympio da Rocha, providenciae no
sentido de ser o mesmo oílicial recolhido
ao quarle! a que pertence.

Outro sim, no alludido porto de ltecoahy,
deverá sei mantido um destacamento dé
oito praças sob commando de um inferior,
força esta que alli permanecerá para ga-rantia do fisco e a disposição do agente.

Ao dr. Juiz Municipal do 2o Districto da
Capit;.l.

Em resposta ao vosso officio de 3 docorrente declaro-vos que o Alferes AffonsoPinto de Mendonça, acha-se recolhido aoEstado maior de seu Batalhão jesde o dia17 de Junho próximo passado, conforme
communicu-me o Coronel Commandante doRegimento Estadoal.

Ao sr. Desembargador Presidente do Su-
peripr Taibunal de Justiça.—Junto remetto-
vos uma petição e mais papeis de Francis-•co Ferreira Fernanda, preso pobre recolhido a Cadeia dVsta Capital impetrando per-«dão do resto da pena que tem de cumprirafim de ser dado o devido andamento.

Ao sr. Juiz Distrital de Thomar provi-denciae para que com a máxima urgênciasejam remettidos regularmente os dados do•registro civil desse districto a Directoria«Geral de Estatística da Capital Federal s-.bas penas da Lei evitando assim as constan-tes reclamações ^'aquella Directoria.
Ao sr. dr. Procurador Geral du Estado.—Tendo o Juiz de Direito da Comarca deCoary, Bacharel Augusto Lins Meira de Vas-csncellos, abandonado o lugar que exerciaincluso vos remetto os documentos referen-tes ao assumpto afim de ser tentado o com-

petente processo.
DESPACHOS

Uma guia para o cidadão Manoel Alexan-dre Lima Porteiro da junta Commercial,receber do Thesouro do Estado a importan-
cia de vinte quatro mil róis (24:000) pro-veniente de lavagens de toalhas da mesma-Repartição relativos aos mezes Janeiro á I

Junho de 1897.—Pague-se em termos, de-
vendo opportunamente prestar contas.

Um attestado a favor do cidadão Izidoro
José Ribeiro da Costa Juuior, como 2o sup-
plente do Juiz Municipal de S. Paub de Oli*
vença, no exercicio de Juiz, durante os dias
!• á 10 de Junho de 1896—Visto.

QUESTÕES PENITENCIÁRIAS
Propaganda de emigração

Relatório apresentado ao exm. sr.
dr. Fileto Pires Ferreira, governador

do Estado
Pelo dr. Pedro Regalado Epiphanio Baptista

pmmeirXqtjestão
Para a verificação do assignalamento

de um preso o processo é o mais sim-
pies possível. Começa-se pela divisão do
comprimento da cabeça, passa-se á da
largura, e assim prosegue-se de divisão
em divisão até chegar ás cores dos olhos,
e então se terá o assignalamento procu-
rado.

Acontece que, as medidas anthropome-
tricas carecendo de rigor absoluto e mos-
trando um grau de aproximação prefi-
xado, não oíTereçam na segunda classi-
íicação de um preso a mesma exactidão,
isto é, tenham desvios mellimelricos.
Neste caso a verificação apresenta difíi-
culdades, o serviço comparativo das me-
didas é indispensável, pôde ser preciso
passar-se de um limite a outro por cau-
sa dos mesmos desvios mellimetricos, o
que exige muito maior attenção para
obter-se um resultado real.

Os empregados em Pariz têm para
esse fim um methodo todo seu, o que
quer dizer um certo numero de regras
que observam, e que em outras reparti-
ções podem ser estabelecidas segundo
entenderem para melhor presteza e
certeza do serviço da identificação.

Para os desvios milliriietricos das me-
didas de que lemos (aliado não ha um
arbítrio, o aulhor do systema estabeleceu
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a tabeliã seguinte:
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Se n serviço de verificação traz a mo-
rosidade apontada, poderia affirmar-se
a inutilidade da disposição methodica
dos cartões ou fichas de accordo com
a medição, ou por outra guardada a se-
riação que expozemos.

Responde perfeitamente a esta fraca
objecção o mesmo author quando (Jiz,
que o fim principal da classificação foi
pôr logo em começo da verificação as
medidas mais importantes para a certe-
za ou fixidez do assipnalamento e varia-
bilidade de indivíduo a indivíduo. E de
facto, por este modo, chega-se com
muito mais probabilidade a um resulta-
do immed'ato.

O assignalamento descriptivo offerece
á apreciação um methodo também scien-
tifiço, o qual se denomina retrato fal-
lado.

Este assignalamento tem sua princi-
pai utilidade em mãos de agentes encar-
regados de procurar e capturar malfei-
torés que escapem, por fuga, á acção da
justiça.

N'estes assignalamentos já não ha o
compasso e o esquairo, o instrumento
de apreciação é o olho, e são seu prin-
cipal objectivo a côr dos olhos, a dispo-
sição e forma do nariz, a côr do rosto,
os r,abellos, defeitos visíveis da estatura,
a edade, e, além d'estes, outros signaes
mais importantes que possam concorrer
para precisar-se o indivíduo.

Entram no assignalamento descriptivo
as especialisações de marcas e de ta-
tuagem; porem, o processo para hem
fixal-as já não o o de antiga rotina, está
muito mais aperfeiçoado.

As marcas são notadas e medidas com
precisão; as indicações do logar do corpo,
proveniencias das marcas, o lado externo
ou interno, anlerior ou posterior de qual-

Cquer orgí-o. dimensões exactas e
f outras minuciosidades que possam con-
correr para o melhor reconhecimento, sao
descriptas com a máxima clareza.

As tatuagens são submetlidas ao mes-
mo processo, indicação do lugar com os
nomes technicos e as medidas de ex-
tensão.

As tatuagens são fáceis de serem altera-
das pelo crusamenlo de outras novas que
possam desnortear as observações ante-
riormente feitas, ou reduzindo-as a gran-
des manchas; completamente differentes
das tatuagens anteriores.

Na classificação tem o assignalamento
descriptivo um methodo todo especial, e é
observado um maior ou menor numero de
abreviaturas, que julgamos desnecessário
enumeral-as aqui, e que serão tomadas
tle accordo com as iniciaes ou primeiras
syllabas dos nomes que em cada língua
queiram indicar.

(Continua)
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-áLo Commercio
Antônio Fernandes Pereira único responsável

pela firma Fernandes Pereira & Reis, tendo e
retirar-se para o interior deste Estado a trata*-
do seus negócios tendentes á dita firma já es
tineta, deixa por seu bastante procurador *
advogado nesta Capital o Sr. Dr. Antônio Au-
gusto dos Santos Porto.

Manàos, 8 de Julho de 1897.
Antônio Fernandes Pereira

O conduetor encarrega-
do do serviço do abastecimento d'agua ac-
ceita reclamações urgentes nas officinas da
repartição, nas baixas do Lyceu, das 6 ás 7
horas da manhã, das 12 á 1 hora da farde
e das 3 ás 4.

O conduetor,
Joaquim Rodrigues Dias.

rK
oo <* t* ço 2 . #

**a •

; i
I • • .r^ • •• ¦ : •¦: 

'<d
o : .s :: -a
5 j s? ...-¦.-.¦. 0**i i *"S
f-i •: -t: .... «*a
H ! -f : : : : o O
Sj : : : : 3

,| | j : :""¦"":  **o •
m i - I ••¦¦¦ - tei ¦¦¦¦ •lií • ..: li i
< ....1 ' • • - - |:.S
g!l «S SB » o a 2
25 ! "- S gh ! -ta
r i fs o -» so o £sí •*» -Q

S •

Ao commercio e as repartições
publicas

Os abaixo assignados declaram que tem da
commutn accordo liquidado a firma que n'este
praça tem girado sub a razão de Fernandes Pe-
reira & Reis, sahindo o segundo livre e desem-
baraçado de toda e qualquer responsabilidade,
ficando todo activo e passivo a cargo do st cio
Antônio Fernandes Pereira.

Manàos, 8 de Julho de 1897.
Antônio Fernandes Pereira
Horacio Constantino dos Reis.

KDITHES3
<s^ **\+ss. >"s y\ .¦ O X"v •-% /-,

O !"--•

3 i fe..

<M

OI OI

8

L I 3 8 § 
"" «f 

o
Iir ¦> o ft -q 

"S
— • H <M o» oa !**Aj q o

| H *>
•! o O <M l**j O

0!S <n gj 5oO
tf I ~:: Jí "í »-* ^' «í
B y | _*? t- i- i>: C*- C3 . 25
H I _ 

"i ;;* *T T3

g ! - ^' ft ft í=S
<j*H • B 

"o '-***) c*3 
.2

lg | s §-:h¦ —* » t- t- t>» *>. S o
I 

® &
% § IH^
a S »

j| C- QO <M °>

GOMMKI^GIO

Associação"Commercial dlo
Amazonas

Por deliberação da Directoria, de Io deA^os-¦to em diante, das 10 ás 11 heras da manhã
estará franqueado um dos salões do prédio em
que funeciona a sociedade, a disposição dos srscompradores e vendedores dos qeneros gue vêmao nosso mercado, afim de facilitar as transa--çSes.

J. J. Martins.
Secretario

«
«
«

8£800
8-S300
5-8100
3*850

2-S0/0
,8200
.520o
.520o

10*000

Pauta dos gêneros suieitos a impostos na semana
de 12 á 17 de Julho de 1897.

21 POB CENTO
Gomma elástica fina.  kilo
Dita entre-fina
Oita sernamby
Caucho

10 POR CKNTO
Anil kilo
Ateite vegetal litro
Manteiga de tartaruga «

» » peixe boi «
Baunilha kilo
Breu em pão «
Castanha (B). hect 26Í3ÕX
CabtH«qu sapucaia « 25*^OO
Ci*í*vo kilo £950
Cumaru. « i^5Q0
Carajurú « 18*000
Couros salgados dc qualqiua* animal (verdes) -8300

£350
1*500
1*800
1^800
1*500
*200
*800

241000
4*200

*950
2*500

*980

Couros seccos de gado vae um «
« de onça ou tigre um
« de carneiro ou cabra «
« de veado kilo
« de quaesquer outros animaes um

Estopa kii0
Grude de qualquer peixe «

«Xixiso Seccional
O Desembargador Salüstino Gomes da Silveira,

Juiz Seccional do Estado do Amazonas, etc.
Faço saber aos que o presente edital virem,

que ae audiências deste juiso continuam a ter lo-
gar nos mesmos dias, sendo de hoje em uiante,
às 9 horas da manhã, à rua Saldanha Marinho,
durante o tempo do funccionara8nto da Junta
Eleitoral de RecuTSos.

E para sciencia de todos mandei pássaro pre-sente, que será publicado pela imprensa e affi-
xado no logar do costume. Dado e passado nesta
cidade de Manàos. capital do Amazonas, aos 12
dias do mez de Julho de 1897. Eu João v ilhe-
na de Aquino, escrivão o escrevi.

(Assignado)
Salüstino Gomes da Silveira

Está conforme
O Escrivão Seccional do Amazonas

João Vilhénà de Aquino.

Mixira. pote

«
«

Oleo de copahyba (C)  kilo
Peixe boi de salmoura  kilo
Puxury
Pirarucu e outros peixes
Piassava em corda centímetro 2*000
Dita em rama  Kilo
Dita em vassoura  dúzia
Áeáaa de fio de algodão superior.. uma
Ditas entre-finas..,  »
Ditas inferiores  «
Ditas do tueum ou curauá empluma-
ks nni*,:  »
Ditas inferiores
Ditab de tueum sem pcnnaa  «
Ditas inferiores  o
Ditas de mirity  «
itas de pussá e outras  «

Ditas de travessa.  »

*880
4*000

60*000
30*000
10*000

80*000
60*000
40*000
30*000
12*000
12*000
250(0

Sebo em rama kilo 1*000
Dito coado *800
Salça entaniçada *450
Dita por entaniçar. 5*000
Toros ou pranchões de cedro metro 3*500
Ditas de outras madeiras  #300
Tueum em fio kilo *200
Dito em rama *300

4 POR CENTO
Cacáo P .;¦¦; kilo 1*130
Guaraná 5*000

Novas procuraçõesPrevine-se aos interessados, que para o
recebimento de vencimentos, gratificações,
pensões do Monte-pio, attestados, contas,
etc, etc, referentes ao exercieio financeiro
que hoje começa, são precisas novas procu-rações.

Pagadoria do Thesouro do Estado do A-
mazonas, em Io de Julho de 1897.

Raymundo B. Girard
Pagador

O Desembargador Salüstino Gomes da Silveira,
Juiz Seccional do Estado do Amazonas, etc.
Faço saber aos qiw o presente edital virem,

que do dia 15 do corrente mez em diante todos
os dias uteis das 10 horas da manhã as 4 d*í
carde, acha-se reunida em a sala das audiências
deste juiso, á rua Saldanha Marinho, a Junta
Eleitoral de Recursos, que tem de organisar o
alistamento eleitoral deste Estado e tomar co-
nhecimento de todos os recursos referentes ao
dito alistamento, que, no praso legal, forem
submettidos ao conhecimento da mesma Junta.

E para sciencia de todos, raanlei pássaro
presente que será publicado nos legares mais
públicos.

Dado e passado nestp, cidade de Manàos, ca-
pitai do Amazonas, aos 12 dias do mez de Ju-
lho de 1397.—Eu João Vilhena de Aquiuo, es-
crivão o escrevi.

(Aesignadc).
Salüstino Gomes da Silveira.

Está conforme
0 Escrivão Seccional

João Vilhena de Aquino.

Secretaria d.o Estado

De ordem do exm. sr. dr. Governador do
Estado, faço publico que pelo Ministério das
Relações Exteriores, foi em 13 de Abril ultimo,
expedido Exequatur a nomeação do sr. Jehn C.
Bedman, para agente Consular dos Estados Uni-
dos da Airerica do Norte, nesta cidade.

O mesmo exm. sr. mania recommenrlar a
todas as autoridades do Estado que o tenham e
reconheçam como tal.

Secretaria do Estad-"*, em Man?os, 12 de Ju-
lho de 1897.

Raymundo de Vasconcellos.

In-Departamento d.a
clixstria

De ordem do cidadão dr. chefe d'este
Departamento, faço publico a quem inferes-
sar, que tendo satisfeito as exigências re-
gulamentares e prescripção legal acha-se
habilitado para executar serviços de medi-
ções e demarcações o profissional, Antônio
Alves de Mello Cardozo.

Departamento da Industria, Manàos, 12
de Julho de 1897. 0 Official

Poggi de Figueiredo
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Be ordem do Sr. Capitão Prefeito de Segu-
rança Pnblica e Inspector doe V^hiculcs desta
Capital, convido para os fins convenientes aos
boliuros, para no dia 25 do corrente mez as 10
horas do dia, se apresentarem na Chefrturaconi
suas matrículas afim de serem ao mesmas exa-
mina rias.

Manáos, 6 de Julho dc 1897.
O Escrivão

Jesumo Montencgro Albuquerque

Coiuinando Oei«al cias Forças
do Estado

De ordem do sr. Coronel Commandante Ge-
ral das Forças, chamo concorrentes para, no'Ha
27 do corrente até ao 11 horas da manhã, apre-
sentarem propostas na Secretaria (leste com-
mando, afim de serem fornecidos ao corpo de
Bombeiros é Piquete de Cavallaria, 120 col-
chões. Acha-se no corpo de Bombeiros h díspj-
sição dos interessados uma amostra dos referi-
dos colchões.

OBSERVAÇÕES
Os proponentes, dé verão juntar ás propostas

uma guia, provando que entraram para o The-
fionro (io Estado, com a quantia de quinhentos
mil réis, para, a garantia do contràcto.

Secretaria do Commando Geral, Quartel em
Manáos, 7 ile Julho de 1897.

Affonso Naninguer

Te nen t Secretario.
n

X>ix"ectoria de Ten*as

Por esta Directoria te faz publico que, o
exm. sr. dr. Governador do Estado, proferio o
seguinte despacho no recurso de Pedro da Cu-
nh; Mello.

' 'Oiisiderando que o Poder Executivo do Es
tado cão pôde annullar titulos Definitivos ex
pedidos pelo mesmo poder e em virtude de sen
tença pussada ém julgada, mantenho a senten-
ça de 22 de Fevereiro de 1895, a despeito das
irregularidades citadas na ue 1,5 de Ahril do
mesmo anno e patentes dos autos, ficando salvo
aos que se julgarem prejudicados recorrer ao Po
der Judiei a ri o.

Palácio do Governo, em Manáos, 5 de Julho
de 1897.

FILETO PIRES FERREIRA

Directoria de Terras, G de Julho de 1897.

Bruno Baptista
n

Tliesoniro cLo Estactp
De ordem do Sr. Inspector interino desta re

partição íica prorogado por 20 dia« a contate des
ta data o praso do concurso para preenchiinen-
to da vaga de Praticante di ste Thesouro..

O Exame versará:
1."—Língua Nacional;
2."—Arithmetica até logarithmptj e suas ap-

plicaçõés, com especiali dado á rc Inoção de moe-
das, pesos e me lidas, descontos, jures simples
e compostos, cálculos de câmbios e operações do
systema métrico decimal;

[3.°—Partidas dobradas da esoriptúração
mercantil.

4.° Principies de Geogr.ij hia e Historia espe-
cialmente do Brazil.

5 u—Leitura e traducção conecta da língua
Franceza.

Outro sim os candidates deverão provar c:nn
certidão dé justificação de idade que são maiores
de 18 anncs; com folha c-rrida, que so acham
livres de pena e culpa e com att< stados «Ias au-
tpridadês do districtò de suas resj iencias, que
tem bom comportamento.

Secretaria do Thesouro do Amazonas, 6 de
Julho de 1897.

O Secretario
Américo Bittencourt

O dr. Gaspar Antonio Vieira Guimarães, Juiz
Municipal do segundo districtò de Manáos etc.
Faço saber aos que o presente edital virem

com vinte dias de pivaça que no dia 23 do cor-

rente no bairro do Moco e logar do immovel,
desta cidade pelas 10 horas da manhã, depois
da audiência do Juizo, será vendida em hasta
publica sob pregão do porteiro a quem mais der,
uma casa coberta de telha, situada no bairro do
Moco, penhorada a Ezequiel Pereira de Barros
e em virtude de execução movida por Monteiro
& Lisboa, a qual casa foi avaliada por nm conto
de réis; pelo que pelo presente edital são con-
vidados a comparecerem no referido logar, á
hora supra mencionada todos aquelles que na
referida casa quizerem lançar.

E para que chegue ao conhecimento de todos
mandei passar o presente que será affixado no
logar do costume é publicado pela imprensa.
Dado e passado nesta ciiladé íe Manáos, aos 3
do Julho de 15-97.

Eu Aristóteles Ribeiro de Mello, escrivão
o subscrevi.

G. Guimarães.

Está conforme

0 Escrivão

Aristóteles Ribeiro de Mello
K

Departamento da In-
d.ixstria

De ordem do sr. dr. chefe do Departamento
da Industria, chamo concorrentes por espaço de
70 dias a contar »'a data do presente edital para
fornecim <nto de cerca de 700 toneladas de ma-
terial metálico para as obras de distribuição de
água à capital do Amazonas.

BASES

1." A concorrência terá por objecto o forneci-
mento do material metálico abaixo mencionado,
pesando cerca de 700 toneladas.

2." Os maíerises mencionados serão de 1."
qualidade.

3." Todos os tubos e peças especiaes serão
experimentados á cargo de 18 atracspheras.

4 * Todo o material principal será de ferro
fundido de segunda fuzão, fundido em areia sec-
ca.

5." Os tubos e todas as den?ais peças, serão
coltaarisados pelo processo do clr. Augusto Smi
th, quer interna quer externamente sendo suas
espessuras reduzidas ao mínimo compatível com
resistência exigida.

6." O cumprimento marca to para os tubos de
ponta e boina e o cumprimento útil década tubo.

7.a Os materiaes serão entregues a bordo no
porto de Manáos dentro do praso n o exceden-
te de seis (6) mezes a contar da data da aesig-
natura do respectivo contràcto.

8." O pagamento do material será effectuado
em Manáos ou no Rio de Janeiro em moeda cor-
rente ao cambio de vista do dia do pagamento
regulando par» o cambio a taxa affixada pelo
Banco da Republica do Brazil, ou em ouro por
meio de lettras bancarias saques contra as pra-
ças de Londres ou Paris em 3 prestações pendo:
a primeira de (50 "rj do valer da encommenoa,
mediante apresentação do aviso de embarque do
material.;•na Europa; a segunda de vinte e cinco
por cento (25 0[o) á chegada no porto de Man «ins,
e a 3.8 e ultima também de vinte e cinco por
cento (25 °|0J do valor da encommenda, depois
que os materiaes sujeitos or não, a nova expe-
riencia de provas forem definitivamente acneitos
pelo Engenheiro chefe da commissão de Sanea-
mento de Manáos, devendo tal recebimento .iar-
se dentro de noventa (90) dias da chegada do
material a Manáos.

9.a Em todos os pagamentos que forem effec-
uados será feito desconto de dez por cento (10 °t0)

para reforço da caução do fornecedor.
10." Nos preços cia proposta acham-se com-

prehendidos todos as despezas de fabricação se-
guro transporte, inspe?.çãò. e experiência e toda
qualquer outra que t nha deser feita até o portole Manács.

11 a A responsabilidade du fornecedor quan-to aos riscos yue possam correr ou soffrer rs rna-
teriaes durante os seus transporte cessará desde
que tats materiaes sejam descarregados de boi-

do em perfeito estado para as catraias ou alva--
rengas. ,

12." Os proponentes cbrigam-se a velar pela
boa arrumação do material a bordo, prohibindo
que os tubos de menor diâmetro sejam accoma-
dados Wtro dos de maior calibre para evitar os
quebras, correndo estas por sua conta, caso in-
fiingi ia esta condicçao; e bem assim fa?á a car-
ta de fretamento com a condicçao de não obri-
gar a descarga de mais de cem (100) toneladas-
por dia no porto de Manáos.

13.a Para g«irantia das propostas serão estas
acompanhadas do certificado do pagamento no
Thesouro dr» Estado da quantia de dez contes de
reis (10:000^000). Para garantia da execução
do contràcto o proponente preferido reforçará
esta caução de mais cinco conk;:s de reis
(5:000$000 por occasião da aèsignafsrà do res-
pectivo contràcto.

14." O proponente referido deverá assignar o
respectivo contràcto dentro do praso de 15 dias
a contar da data da abertura aas propostas sob
pena de perda, da caução de que trata a oondic-
ção anterior.

15.* A concorrência versará:
t.° sobre o preço de cada espécie de material.
2.° sobre o pr.iso '.-ara en rega do material no
perto de Manáos.
3.° sobre a idoneidade do proponente.

16* O praso para a concorrência será de se-
tenta dias (70) a contar da data da publicação
do edital.

17° Os typos, especificações e desenhos do
material podem ser examinados pelos proponentes
todos os dias das 10 as 12 horas da manhã no
Escritório da Commissão de Saneamento á Pra-
ça da Republica onde lhes serão prestadas todos
esclarecimentos, informações que lhes forem u-
teis para apresentação de suas propostas.

18 Às propostas sr.rão recebidas até o dia 12
de Agosto vindouro e aberta no dia 13 a 1 hora
da tarde.

Relação do material para a concorencia :
2362 Tubos de ponta e bolsa de 9 pés do cum»

pri men to e 4" a 20" de diâmetro.
70 Tubos de flange de 9 pés e 32"
30 Peças de flange e pontas e flange e bolsa

de 4" a 20" de diâmetro.
30 Curvas diversas de 90* e 30° e 4" a 20"

de diâmetro.
11 Peças de derivação em T.
5 ditas de ditas era X.
8 Peças de augmento de flancru.

Peça de reclueção 9" ena 6".
Funis para tubos de 12".

14 Tampas, diversas para registros o
30 ditas para^rjHrantes.
73 ditas diversas para tubos.
240 caixas para registres de predihs.
42 collares para concertos de tubos.
36 registro» de 4" a 20".
240 ditos para prédios.
30hydrautes de 3".
13 braçadeirss de ferro forjado.
336 virolas de derivação de 4U a 12" cm 13u.
I chjxa de quebra carga.

dita de limpeza.
20 ven tesas.
4 ralos de cobre para tuboa de 12 a.

., 2 bombas para provar tubos.
manomet os.

2 contsdores (1 hemedy e 1 Tailer).
15400 k° tubos de chumbo ce 3;4.
12000 « chumbo em barra para juntas..
1500 k° estepa alcatroada para juntas.
Departamento da Industria, 3 de «Junho de

1897.

Official Leotgadis Pugg. de Fgueiredo.
'

De ordem do sr. dr. Chefe do Departamento
da Industria, faço publico aos interessados que
tendo sido nulla a concorrenciia para o serviço
de aterro e desaterro em diversas ruas no bair-
ro do Moco, conforme o edital d'es!:e departa-
mento de 5 de Junho próximo passado é chama-
do novamente concorrentes para o mesmo sei vi-
ço vigorando e edital expedido pela Directoria
de Obras Publicas.

Manáos, 5 de Julho de 1897.

Luttegardes A. Poggi de Fiyueiredo,
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I¦»rv. , . j Al»««« tl^lvU^nn com declaração do nome da rua, numero da casa

DirGClOM (16 UDF8LS rllüllCaS numero de penn-.s, nome doproprietario e o valor

i

/>'

Regulamento das Águas
¦v-:

De ordem do dr. Director interino desta Direc-
toria, devidamente autorisado pelo dr. Chefe do De-

pártamento dà Industria, chamo a attenção dos srs.

proprietários e inquilinos de prédios nesta Capital,
para o cumprimento do Decreto que baixou o exm.
sr. dr. Governador do Estado, sob n. 134 de 30
de Setembro de 1896, para o imposto d'agua.

* i

Regulamento a qne se refere o Decreto n. 134 de 30 de
Setembro de 1896.

CAPITULO ITN1CO

Art. 1/—O imposto d'agi.ia será obrigatório em
todas as casas das ruas que passarem encanamentos
geraes e desde que se tenham feito as derivações
desses encanamentos para as mesmas casas.

Art. 2.°—O supprimento será feito por penas

locativo.
Art. ii—Xo primeiro mez de cada semestre a

Recebedoria mandará publicar editaes pelo Diário
Official chamando os proprietários á pagarem as
taxas relativas ao semestre vencido.

Art. 12—A falta de pagamento mensal impor-
ta na multa de 10 °i0 por cada mez de demora.

Deixando de pagar dois mezes, a Recebedoria
communicará as Obras .Publicas e estamandará
cortar o encanamento.

Art. 13 No caso de transmissão de proprie
dade não poderão os tabelliães lavrar a escriptura
sem que o vendedor apresente o recibo do ultimo
semestre, sob pena de multa de 500$000.

Art. 14—Todos os prédios que tiverem mais
de um deposito com encanamento tirado direeta-
mente do encanamento geral ficam sujeitos á taxa
fixada na tabeliã anexa, por cada uma dellas. ¦;

Art. 15—O presente regulamento entrará em
execução desde esta data, devendo o recebimento
dos atrasados ser cobrado de accordo com a tabeliã
annexa.

Art. 16—As casas que até l.°de Janeiro vin-
douro não tiverem os depósitos de que trata o pre-

Art. 2.--U suppmneno será 
po 

pü, ™ l^^ménte, nto poderão ser suppridas dágua
d'agua e a distribuição será feita conforme a tabeliã 

|||^||oâ ^tJleCQVi)m..annexa. 1? Revogam-se as disposições em con-
Art. 3.°—Os proprietários dos prédios deverão Ait. n ^YU&dl J

-. -• .. • ji

ternos mesmos., caixas de depósitos apropriados
para receberem aaguadirectamente do encanamen-
to geral sahindo d'ahi para o consumo.

Art. 4o—-Nenhum prédio poderá ter mais de um
deposito com encanamento directo salvo se o pro-
prietario quizer pagar o consumo de accordo com o
artigo.

8 Único Nenhum prédio poderá ter outro depo-
sito alimentado por aquelle que receber directamen-
te a água.

Art. õ.° Não serápermittido, sob pretexto algum
a derivação d'agua de um para outro prédio, embo-
ra pertencente ao mesmo dono.

Art. 6.° Fica pertencendo a Repartição de Obras
Publicas, o serviço de fiscalisação e distribuição d'a-
gua competindo-lhe a imposição de multas conser-
vação e substituição dos encanamentos e peças ac"
cessorias.

Art 7.° O serviço de recebimento da taxa ficará
a cargo da Repartição da Recebedoria do Estado.

Art. 8.° O Chefe do Departamento das Finanças
de accordo com o presente regulamento, expedirá
instrucções para o serviço da cobrança de accordo
com a tabeliã que a es te acompanha.

Ai;t 9.° Para regular o pagamento das taxas são
oe prédios divididos em cinco classes segundo o va-
lor locativo conforme a tabeliã annexa.

Art. 10—Para a cobrança da taxa a Directoria
de Obras Publicas enviará mensalmente a Recebe-
doria Estadoal uma relação dos prédios para os
quaes tiverem sido feito os trabalhos de derivação

¦fl"! 1*1 f)

Secretaria do Estado, em Manáos, 30 do Se-
tembro de 1896.

(Assignado)—Raymundo de Vasconeellos.
TABELLvY

para cobrança de imposto

Classes

2a.
3a.
4\
5\

VALOR LOCATIVO MENSAL Deposito

Até 80*000
De 80*000 á150*000
Mais de 150*000 á 200*000
Mais de 200*000 a 400*000
Mais de 400*000

500 lilr9
750 »
1000 x
1400 »
18OO »

TAXA MENSAL

3*000
5*000
7*000
9*000

12*000

Aviso
Fica marcado o praso máximo e improrogavel

de 30 dias, a contar desta data para que os srs.

proprietários de prédios, suppridos d'agua cana-

lizada, satisfaçam ao estabelecido no art. 3. do re-

ímlamento acima. Aos prédios que nao estiverem

então nas condições dc art. citado será cortado o en-

canamento sem que o proprietário tenha direito a

idemnisação, de espécie alguma por parte do

o-overno, por esse motivo. a
Para que não se allegue ignorância será este

publicado por espaço de 30 dias seguidos.
Secretaria da Directoria de Obras Publicas, em

Manáos, 19 de Junho de 1897 .
Esta conforme.

Joaquim Wolfango F. Teixeira.
Official

F
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Titulos de Nomeação
De ordem do sr. Inspector interino, con-

vido a todos os cidadãos abaixo declarados
para virem com brevidade receber do Por-
teiro (Testa Repartição seus titulos de no-
meaçâo para cargos Públicos que até hoje
tem ficado individamente archivados n'este
Thesouro.

Arthur Furtado de Albuquerque CavaJcan-
te, Anlonio Vaz do Campos, Abgaro Abellar-
do Serra, Anlonio Coriolano Martins Corrêa,
Augusto Lios Meira de Vasconcellos, Antouio
Nàpoleão Chaves, Argemiro Rodrigues Ger-
mano, Arnaudo Ribeiro Nogueira, Antônio de
Oliveira Horta, d. Amélia 0 Nogueira de
Freitas, Aüreliáno Leopoldino Pereira do La-
go, Boaventura de Paula Avelino, Conrado
José Nogueira, Custodio do Rego Monteiro,
Cosmo da Costa Moreira, Carlos BertogJiatte,
Eíiéàs Cavalcante da Frota, Euclides de Pau.
lo Avelino, Francisco Ximones Pereira Gua.
rim, Francisco Anlonio de Oliveira Sobrinho
Fenelon de Sani/Anna, Francisco das Chagas'
Magalhães, Francisco Julião de, Aguiar, Fio"
rentino Fernandes Teixeira. Francisco Iler-
millo de Mesquita Filho, Francisco da Costa
Fonseca, Padre Francisco Pedro de Oliveira
Gasíão de Castro, Gustavo Corroa Lima,
Genuíno de Almeida e Albuquerque, dr. Gui-
do Gomes de Souza, d. Guilhermina Maria
Alves Tayal, clr. Ilermenegildo Lopes de
Campo,, Izabel de Freitas Pinto, :*éJoão José
Ferreira Lima, Jovino Fernandes de Lemos,
d. Joanna Baplista de Paulo Sarmento, José
Maria Corrêa, José Nunes de Paulo,.Ilastim-
philo Manoel Serejo^ dr. José Martins de
Frutas, José Cezar'dos Reis Carvalho, d.
Jos'.|)'ia Reis, José Floreocio Martins Morei-
ra, José Rodrigues Caetano, dr. Jonathas
qe Freitas IVdrosa, José Gregorio dos4'Reis,
Maão Hermindo, Antônio Rodrigues Junior,
José Francisco Soares Sobrinho, Severiano
José dos Reis, dr. José Alves de Assumpção
Jonezes, Joaquim Paulo Pinto Ribeiro, Joa-
dujm Gomes Ribeiro, Lourenço Ferreira da
Rocha Thury, d. Maria José ,ndrigues, d.
Maria de Ia Salette Aguiar Cardoso, Mareei-
lino Gampaio, Manoel Fernandes das Mercês
Guimarães, d. Marianna de Paulo Freitas,
Maximiliano da Trindade, Manoel José cieAndrade Filho, Mareolino José de Oliveira,
Odilon Pinio Bandeira, Pedro Augusto deGastro, Pedro Gomes do Rego, Raymundo Ro-drigues Ribeiro, Raymundo Henrique Mar-tins, Rodolpho índio de Maués, Raymundo
Jackson Cosia, d. Rosa Amélia de Almeida,
d. Thereza Bentos Sympson. Thomaz Joséde Aguiar, ü. ümbelina de Ahmcar, Vicente
Telles de Souza Junior, clr. Alfredo SérgioFerreira, dr. Álvaro Ribeiro d*-* Sá, d Ame-liaAugusí.ade Oliveira Lima, d. Angela Ma-ria Coelho, d. Anna Rodrigues Maria daFonseca, Raymundo Pereira da Silva, Anto-nio Cailos Fenvira dos Santcs, dr. AlminoAlvares Affonso, d. Anna de 0. de Almei-da, d. Adelina da Rocha Pinheiro, José Joa-
quim Machado, dr. Júlio Mario de Serra Freire, Jeao Reis, João G-ialberro Corrêa, Joa-
quim Gonzaga de Oliveira. João Baplista deRenas, Juao Vilhena de Aquino, d. MariaJosepha da Cosia, d. Mana Orminda PinloMarques, Manoel Ramos de Oliveira dr. Ma-noel! Agapilo Pereira, d. Nemezia Franklimde Alencar, Nuno Botelho da Cunha, OttiliaNery da Fonseca, José Tavares da CunhaMello, Paulino Bezerra, Pedro Gomes LeiteCoelho, d. Hosa Castello Branco Valette, d.Zulmira Moreira Uchôa, d. Rufina da CostaAlmeida, Padre Raymundo Amaneio de Mi-randa, Raymundo Pereira de Sá, Raymundode \asconcellos, Raymundo Ferreira ValleSalvador Carlos de Oliveira, Sabino Gavinhófeerapiao Vianna, Rodrigues de Oliveira Se-

bastião Didino Gonçalves de Souza, Sebas-
tiana Joaquina Batalha, Thereza Christina Ne-
ry da Fonseca, *dr. Thaumathurgo Sotero
Vaz, Wolfango Raphael Nunes de Abreu, Vi-
cencia Benjamin Rodrigues de Souza, Vir&i-
lio Catão Mazza, d. Virgilina Chrisostomo
Borges, Vicente Agostinho de Castro, Virgi-
nio Brederodes Pessoa de Mello, Neuton Theo-
domiro Machado, Bernardino Antônio de Oli-
veira, João Pereira Ramos.

Conladoria das 'Rendas do Thesouro, do
Estado do Amazonas, 30 de Junho de 1897,

-1 O Conlador

k4
Felippe Netto

7 ¦»

De ordem po dr. Gaspar Antônio Vieira
Guimarães, Juiz Municipal do 2.° Districto
d'esta capital, faço saber que, desta data em.
diante, vigorará nas audiências deste «kiizo
a seguinte ordem de antiguinte dos srs.
advogados e solictiadores:

*«

Bacharéis M1*.

t Simplicio Coelho de Rezende—6 de'No-
vembrode 1868.

Agesiláo Pereira da Silva—13 « « «
1868.

Pedro Regalado Epiphanio Baptista—
27 « Abril «i 1872.

José Tavares de Cunha Mello— 4 «
Novembro .« 1882.

Anlonio Augusto dos Santos Porto—28
« Setembro « 1885.

João Franklin de Alencar Araripe.—
Í6 » Novembro <r 1886.

Olivio Marcilio Dias Tavares—16 « No
vem bro « 1888.

Justiniano de Serpa—19 « « 1888.
Bachael Maxemíano Jansen Vieira de Mello

C J. 27 de Novembro de 1888
Augusto César Lopes Gonçalves—3 « <r

1889.
50 Antônio Gonçalves Pereira de Sá Peixo

to 31 « Junho « 1891.
11 Simplicio Coelho de Mello Rezende—

25 a Julho « 1891.
12 Deusdedit da Silva Ferraz—17 « Ou-

tubro de 1891.
13 João Baplista Borges Machado-—4 a

Dezembro de 1891.
14 Raul da Cunha Machado—5 a Agosto

« 1892.
15 Deoclecio Marinho de Campos—12 «

—Dezembro « 1893.
16 Geraldo Matheus Barbosa de Amorim
12 « « 1893.
17 Júlio Danin Lobo—12 « « 1893.
18 Manoel Joaquim de Castro Costa—23
« 1893.
19 Joaquim da Cunha Belmont.—23 a «

1893.
Provísionados

21) dr. Ermano Stradeíli.—22 de Acosto
de 1893.

21 Luiz de Mesquita Loureiro Marães—
17 de Novembro de 1894.

22 José Teives de Alencar—2 « Janeiro
«1895.

23 Carlos Gavinho Vianna—11 « ¦« 1895
24 Thomaz Luiz Sympson—11 « « 1895

Solicitadòres
25 Francisco Nogueira de Souza.
26 Augusto Tribuzy,

^Outro sim, aviso que qualquer reclama-
cão a fazer se seja dirigida a este cartório
para constar, passei o presente edital. Dado
e passsada na cidade de Manáos, aos 18 de
Fevereiro de 1897. Eu, Aristóteles Ribeiro
de Mello, escrivão o escrevi,

Gaspar Antônio Vieira Guiouars.

.A.«dininiNti-ffM?«iío dos Correios do
Estado «do Amazonas

CONCURSO

De ordem do sr. Administrador dos Correios
deste Estado, faço publico que, durante 30 dias
a contar desta data, acha-se ab rta na 1." sec
ção desta administração, das dez da manhã ás 2
da tarde, a inscripção para concurso e provi-
mento de logares de supplentes de praticantes
e carteiros.

Os candidatos deverão ter de 18 a 30 annos
de idade o qual provará com certidão e na falta
uma justificação perante o Juizo Seccional, go-
zar boa saude, estar vacciuado e ter bom proce-
diménto.

Para o logar de supplente de praticante o
candidato exhibirá a prova de conhecer as Iin-
guas portugueza e franceza, a geographia geral
com desenvolvimento quanto ao Brazil, arith-
metica, até ajtheoria das proporções, incluaive;
sendo motivo Ie preferencia o conhecimento de
alguma das s^uintes matérias : desenho linear,
escripturação^mercantil, inglez e allemao, (art.
394 § 3.° do regulamento vigente), e para os
logares de supplentes de cartriro, conhecer as
quatro-operações fundamentaes da arithmetica,
saber ler e escrever correctamente.

O concurso será valido por um anno, a con-
tar da data da ultima prova, e só serão appro-
vados os candidatos que tiverem nota boa, pelo
menos, ria 'maioria das provas, bastan o uma
nota má para inhabilital os. (art. 394 § 6.° do
regulamento).

Os candidatos reprovados ou não classificados
só poderão de novo concorrer depois de um an-
no rontado da data da terminação, de todas as.
provas, (art. 394 § 7.° do regulamento)

Primeira secçã*-* aa administração dos Correios
do Amazonas, ÍL.iiaos, 10 de julho de 1897.

O Secretario

Marianno Cezar de M. Leda,

HNNUNGIOS
^v,"v, .^^, -v, s.

ESTADO DO AMAZONAS
OolJecção «tios X>eci*etoi5»

LEIS E REGULAMEiNTOS
l^J^Q a 1890

A' venda na Imprensa Official.
Pr^o .5$0(h
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}j De volta de sua viagem ao sul da União, p•J acha-se. a disposição de seus amigos c clien- nj

MEDICO E OPERADOR

DB. GOUVEA FILHO
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N CONSULTAS.-Na pharmacia B rba, rua feÜ Municipal, todos 03 dias uteis das 7 as 10 ho n]i] ras da manha.—líesidencia, rua S. Vicente Inmn°8. [tf
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João F. de Alencar Araripe, ad-
vogado, e Francisco Nogueira de
Souza, solicitador, têm escriptorio
árua H. Antony, n. 12, telephone,
n. 179.mI
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