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Dechkto n. 9.—ü Governadordo Ks-
O do Paraná, remove a professora ef-

.tivífdo povoado Restinga Secca, muni-
3Ío da Palmeira, d. Escolastica do Nas-
:nento Castro, para a do igual categoria
, Colônia lialbino Cunha, municipio de
impo Largo, que sc acha vaga,conforme
(jue^ni
Igualmente remove a professora eflec
r*á___i escola promiscu
kessaba, d Julieta da Silva, para a de
aal cathegoria do povoado Restinga Sec-
, municipio da Palmeira, a seu pedido.
Francisco Xavier da Silva.-- Octa-

aVUl5 Ferreira do Amaral c Silva.

do Pará, uo mez passado, entro
praças do exercito e dn policia.

O conllicto foi o que do mais san-
guinolento se pôde imaginar, pon-
do em sobresaltoa capital paraense.

No dia 22 de Dezembro ultimo,
ás 2 horaa da madrugada, a patru-
lha da rua Primeiro de Março, ou-
vindo tiros de revólver, a pouca
distancia, procurou, como de seu
dever, averiguar o que se passava.
VeriHcou ser um sargento do 36°
batalhílo de infantaria íederal,
acompanhado do um cabo, o qual,
tendo brigado com sua amante,
procurava forçar a porta da casa

Diversas
Santa Casa ueMisi-Rk.oki.ia.

Com destino à esta pia institui-
ção temos em nosso poder e á dis-
posição do sr. thezoureiro, a quan-
tia de 26§000, sendo 15§000 da
porcentagem destinada ii mesma
pelo Grêmio 7 de Setembro sobre
o produeto da kermesse ultima-
mente effectuada, e 11§000 envia-
dos pelos empregados da Estrada
de Ferro do Paraná.

A' todas essas almas benfazejas
desta e ameaçava-a dando os tiros j agradecemos esses donativos em
ouvidos pela patrulha. Os dous sol-home dos pobres que íúiquella
dados do exercito, ao avistarem a 1™** dc caridade vao encontrar o
patrulha, a atacaram disparando o conforto e su avisar os seus soffri-
revólver. Ao trillar dos apitos ac-1 mentos.
cudiram as patrulhas maisvizinhas e
travou-se o conllicto, em que toma-

protessora eiiec-1 ri,n parte muitos populares, ficanada Villa de Gua- . r ,' , r,,,n ndo morto o sargento do 36° c sendo

A peste em Campos.
Foi officialmente declarada ex-

tineta no dia:31 do mez próximo
preso o cabo que foi conduzido á passado, na cidade de Campos, a
chefatura. Não se pode averiguar peste bubônica que alli reinava in-
se o sargento foi assassinado por tensamente.
um policia ou por algum popular j O dr. Jorgo Pinto, inspector de

Mula com oria.

Um curioso phenomeno hybrido
acaba de dar se no municipio de
Palmeira, Estado do Rio tirando
do Sul. Era crença geral que os
muares (fêmeas) nao procreavam,
no entanto o phenomeno abai-
xo vem comprovar o contra-
rio.

Diz «A Convenção», d'aquelle
Estado :

«A 17 para 18 de Novembro ul-
timo, quando faziam um aparte do
mulas um invernada do Herval Sec-
co estância do sr. Therezio Amado,
notaram os peões da fazenda que
uma mula apresentava signaes de
prenhez.

Surprendido com o facto, deli-
berou o eapataz mandar encerrar o
animal em um potreiro, para ser
observado:

Ahi foi depois encontrada a nm-

ineomprehensivel do mun-

quo de tudo

tencia
do.

Mas eu não creio
sejas destruída.

Eu sei que renascerás nas artes
e nas sciencias, que, nem só a for-
ça material é symbolo de grande-
za ; c insereverás em tuas bandei-

Seoretaria de Pinamoas
Pagamentos para amanhã:
Magistério primário da Capital

íi" e 2o graus).

0 annuncio no Japão.

O lyrismo japonez não manifos-
raso signal da única civilisação J ta.-so somente nas secções litterarias
que não perece, alçando as produc-j dos jornaes; na própria secção do
ções da intelligencia sobre as gio- i annuncios é muito commum encon-
rias cphemeras e barbaras (pie se ; tra r-se alguns assim redigidos:
recolhem aos campos dc batalha. «Ondo pára a encantadora cstrei-

í la cujo destino será lig ido ao meu
A maior injustiça que o povo! 

destino? Gomo o terno passarinho
brazileiro pratica actualmente 6 es-1 |va 

con'° os J;m.lms c!,: Kl,,to «IU
se desamor de nossas cousas, que
transforma era um absurdo a nossa.
psychologia politica. A alma popu- j, ^f0 fuJil3 ó mmha DcU3il cle col-
lar já não vive a vida patria. IIo 

al™ e graciosos lábios de coral;
Esta Faculdade guarda o busto ° mcu Pc,t? transborda de Amor o

do patriota a quem devemos o terri-|os me*f lftbl0s Podem beiJos; os
torio de I .as Palmas. mells olllos ne»ros rl,lorcm espelhar.

se nos nos teus olhos azues como o

nisca dessa visão adorada que
mais foge quinto mais a procuro.

la com uma cria perfeita e de igual
peno.

tica (1

espachos proferidos pelo Govr-
nador ão Estado¦: r-'fy,

TV ODia b
a 8Hauer & Irmuo, segundo despacho —

3, 60$000_Man^el Antonio Ribeiro escrivão dis-
eSpeCÍaeSctal de S Matheus, pedindo i mezes

licença para tratamento de saude.—
>mo requer.

Correspondência
i.000.-ldí Official
ooo. JJ_
0 banhos 2ü__chi.t a íua de finanças

Dia 29 de Dezembro
Remetteu-se ao sr. agente fiscal de Ta-
mdaró o requerimento de Bento Duar-
de Castro, a íim de ser cumprido o des-

çho do sr dr. secretario de Finanças,
.8 7 áa 10 l^e parado nesta data.
s dominfros e—Accusou-se recebido o oflicio de 26

, <-( jja man|]j corrente, da sra. d Maria de Lima,
min(?os e feri.'ectora ('a Escola de Bellas Artes e In-'sírias desta Capilal,'e agradeceu-se-lhe.

Dia 30
. Accusou-se e agradeceu-se o convite que18 medlcmaes'i officio de hoje datado dirigio aos eur

ígados desla secretaria o sr. conego
lso Itiberê da Cunha, cura da Cathe-¦ miiiiaiini ^ paj,,. assis|jl.em ao Te-Deum que terá

_ _ ,;ar.amanhã ás 6 1(2 da tarde, na Cathe-
DPllUil11 do l!i'l''"l°

* •¦¦'**—Determinou-se ao sr. agente fiscal
ANTflTFT TPS Anibrozios clue'coni a possivel brevi-
AlNul-i-JI-de,informasse porque motivo nào foi
}R ARAÚJO . Mom enviado a esta secretaria, a des-
la Palavra'^ ^'ts 01'dens em vigor, a copiado ul-
! 1t9 hrvrn.í°-J~1'1ÇÍUntml0 do imposto de industri-t X\á Ilülii^- profissões e outros, cuja cobrança
.|2 da 110^4^ ser effectuada no corrente exerci-
q 7 1 t9 rifl1'W (!SS:i a8encia
to . X[ú yía'-~mkn[\cixs determinações se fez aos

!. agentes fiscaes de Deodoro, Espirito
ninol o__antoa° Itarai'6» Guarapuava, Jaguara-Ditai UUS Va, Lapa, Jacaresinho, Passo do Bor-

I horaS da ^n-n'-P'rahy. Palmeira, Bio Negro, S.
seda Bôa Vista, Serro Azul, Thoma-
ia, União da Victoria, Votuverava e ao

MVTNDOc coPec'01' c'e Antonina.iV1 vii* —Âutorisou-se aosr. agente íiscal dapa^epi virtude de ter sido muito aug-
Mnf fn fll!^- ° n essa localidade o destacamento

1 ilLcLLLU Ullicjale ser crescido o numero de presosbres reclusos na cadeia civil, a suspen-
. alqiieirer o pagamento por essa agencia, dos
í.Hr, nom^cimenlos de officiaes e praças ahi es-tutu, t-ciiiihionados, para o fim deque o das dia-
al, tendOs aos.presos pobres seja feita mensal-

F (lenomil. -Determinou-se ao sr thezoureiro que
secretaria, .losé Pereira

inho, entregasse a quan-

dos que tomaram parte na lucta.
Este facto não tei ia consequen-

cia maior se não fossem as cir-
cumstancias que se seguirão.

No cemitério, por oceasião do
enterro do sargento do 36° o alfe-
res do mesmo batalhão, Corrêa Li-
ma, pronunciou violento discurso
atacando as autoridades estadoaes
e declarando serem o governador,
o intendente municipal, o dr. chefe
de policia e o coronel commandan-
te do regimento os unicos respon-
saveis pelo assassinato covarde do
sargento do exercito. As palavras
offensivas ás autoridades estadoaes
pronunciadas por este oflicial foram r . ,. L ,. ,i petições:
publicadas no dia seguinte pela; DeJ osó Hauer & Filhos/pedindo«I olha do Norte . que igualmente | S(, annote Q0 

• 
trQ de 8ua fc

transcreveu o telegramma de peza-; ^ socia, ft muda da BUa g^
mes enviado aos inferiores dos ba-1 ra Ruft do Rogario n 2_

hygiene do Estado do Hio, em re-
latorio apresentado ao governo es
tadoal, descreve as principaes pe-
ripecias da perigosa quadra epide-
mica e menciona que foram ataca-
dos 213 individuos dos quaes 69 se
trataram em domicilio e 144 no
hospital de isolamento. Dos trata-
dos em domicilio fallecerain 01 e
curaram-se 8 ; no hospital obtive-
ram alta üOe morreram 54.

Junta Commercial.
Na sessào realisada no dia 20 de

Dezembro p. p. na Junta Commer-
al,ci; foram deferidas, as seguintes

miinicipií Porteiro desta
, v,Fonseca Sobrii

lia eS.I.aa<de 100$000, que será escripturada a
rba consignada a rubrica «expediente»,

TivnTvrinH ^**#M;°do orvamerito vigente, para
piup.ittB correr a despeza com compra de selios

3 Í al Ul ent e staes Para a correspondência, no cor-
_ ite mez.rinha,

terrenos e«
ira da est;
jo logar.
i nesta t]=

».. j,..„i...-.

JL
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NO

PARAdio mai» e>
ter esta tf'
seja o po,viu [nc Tt,-. «S

rpnsTn OftAlprnaes do extremo norte
m fnHoa /««^deta^ada noticia do granm lOQaB conflicto que dou se em Belémlacias
Curityba:
Barros

talhões federaes no Pará pelo sr.
tenente-coronel, dr. Lauro Sodré,
illustre senador por esse Estado.
Este telegramma foi respondido
collectivamente pelos inferiores.

No dia 24 sahio do quartel do 13°
de infanteria federal a padiola des-
te batalhão para ir buscar um sol-
dado que se achava cabido no bair-
ro do Umarisal. Pouco depois cor-
reu a noticia de ter sido assassina-
do este soldado,quando não era ver-
dade. Eutào 20 praças armando-se
de carabinas einbaladas,saliirampa-
ra a rua, atirando sobre soldados de
policia, sendo alvejado o major do

,° de infantaria estadoal, que esca-
pou refugiando-se em uma casa par-
ti cular.

Dos conflictos que entào se tra-
varam sahiram mortos um sargento
de policia e um cabo do exercito.

Nesse mesmo dia, na rua do Rosa-
rio, foi assassinado a facadas um
soldado de policia, por soldados do
exercito.

O sr. general ('aliado, eomman-
dante do districto militar communi-
cou ao eminente, sr. general Cos-
tallat terem os soldados sabido do
quartel armados de carabinas, con
tra ordem expressa por elíe anteri-
ormente dada.

O commandante do 15', capitào
Adriano Miranda, achou-se nestes
últimos conflictos á frente das 20
praças armadas de carabinas, dizem
uns para dirigil-as e outros para
contel-as e faze-las recolher ao
quartel. O inquérito a que se pro-
cede averiguará qual das duas ver-
soes éa verdadeira.

Tendo de se proceder ao enter-
ro dos soldados mortos, o digno go-
vernador do Estado, que tem pro-
curado com summa prudência e cri-
terio, de accordo com o illustre sr.
general Callado, chefe do districto,
manter aordem e fazer cessar essa
anarchia, ordenou que tres officiaes
de policia acompanhasse o enterro,
visto o do soldado do exercito ter
de ser fei to a mesma hora.

De Fernandes, Loureiro & C.1
pedindo o archivamento da proro-
gação dc seu contracto social. Dei-
xou de votar nesse requerimento
por ser parte componente da lirma,
o deputado Allredo Fernandes Lou-
reiro.

Nesta sessr.o foi organisada a lis-
ta de dez commerciantes desta pra-
ça para o fim a que se refere o art.
10 § l.°da lei n. 859, de JOde
Agosto de 1902,que sào os seguintes:
David Antonio da Silva Carneiro,
Guilherme Xavier de Miranda, José
Hauer, Manoel Alves Magalhães,
Manoel José da Costa Cunha, Pedro
Luiz de Souza Rocha, Tobias de
Macedo, Zacarias dc Paula Xavier,
Eduardo Moura e Wenceslao Gkr
ser.

E que á sombra desta casa, onde
sc aprende a fazer justiça, as cou- I c,;11 do ?aPft0> e ° mou ol,acto dc~

. sas da patria repercutem e a cíligie ! seJ:l !lsI),nir ° aroma ine.bnante dos
presencia- ; de m g(; b;. t(,u , ft integri(iade j teus cabellos

entro Hdo território'brazilei v ^"' *"'"iro estará sem-

l.ssc phenomeno loi
do por muitas pessoas,
quaes Abilio Hilário da Silva, resi- U^-bem nomeio da mocidade ao la-dente no Capão Alto, município «la (]o (103 rotl,lt03 dos que 30rviram á' ,apa,e Manoel Antônio Rodrigues,! n0 apostolando J dircit0iaqui domiciliado.«

l)i'.Ti«ajii uolteis.- Medicinae ciru-
gia, Parteiro, -Febres, moiestias de cre-
ancas,molcslias e operações da bocea e
garganta. Consultas das 7 ás M horas da
manhã e de I 1|2 ás íí horas da larde. At-
tende :i chamados para dentro e fora da
Capilal —Consultório e residência, rua do
Serrito n. Ií). Curilyba. 2õ—õ

No dia Io de Janeiro o conselhei-
ro Rodrigues Alves, presidente da
Republica, telegraphou aos gover-
nadores dos Estados felicitando-os
pela entrada do Anno Novo.

Dizem de Dresden que um ho-
mem rico dessa cidade que morreu
em fiorlitz, recentemente, legou
toda a sua fortuna, constante do
T40 contos cm dinheiro e 1.000
contos cm bens de raiz ao Impera-
dor Guilherme.

Aqui nos ensinarão a amar a jus-
tiça e o direito : bem pare.e que
desejamos cooperar para que essas
duas sublimidadc3 imperem no num-
do e. em nossa patria : alli pela edu-
cação da humanidade á luz firme
da sciencia; aqui pela cruzada do
verdadeiro amor da patria.

ro pagl
vegetaes

içao das moléstias nos
pelas abelhas. —Experi-

encias recentemente feitas nos Es-
tados-Unidos pelo sr. Taylor pro-
varam que as abelhas tão aprecia-

assim viveríamos ate que a rnor-
to nos arrebatasse para a mansão
dos Antepassados e os nossos cor-
pos, enlaçados, fossem repousar om
um túmulo de prata. E' na rua dos
Chrysanteraos, junto á porta prin-
cipal do grande templo quo a minha
Deusa desconhecida me procurará,
se assim o quizer, para a nossa com-
muni e eterna felicidade.»

DINHEIRO—MATTOS LIMA & C»
... | —(Casa fundada em 1893). Emprésta-se
Eis O credo que levamos desta dinheiro sob caução de apólices do Esta-

casa de envolta coma saudado que ! do e da divida publica. Desconta-se letras
ora nos empolga. com duas firmas garantidas

o:, i • I'• .• i i • Guarda-se sieillo em todos os negóciosoe hoje a investida da sciencia, a '
cruzvacilla sobre os zimborios das
cathedraes. é força sauderaos o fac- ,, , ¦
L„„ ; x j • •!• _ • Us sábios, e os estatistas esnetor pu ante da civilisação que foi . , . ' , . . '
•.-_!_. i™ i„ .„ - i cia mente, são desapicdados.
pela implantação de uma crença! , ,, ', , i , ,
„x.,a, •„ i • x- i delles acaba de estabe eceratravez da qual a íustiça transver-I -. • ,t j j sa[)ein03 como—que os dentistas

c- 
' 

i , • americanos empregam uns annosSe a luta dos cgoisinos se acirra ' ,°, , ,„„i ,, . i . i por outros, para obturar os dentesna hora actual, demonstrando queo !', ' ' ., 1v ,.,/„„• „„„ , ]• •. iv dos seus concidadãos, a quantida-Ircio que a religião do Nazareno , , , . '. », .. ,dc fabulosa de oitocentos kilos de

Guarda-se sigillo em
Praça Tirádentes n. 3.

Os sábios,

(7

Um
não

creou está se enfraquecendo, se a
verdade agora é (jue o grande pro-
blema da justiça social se levanta
reclamando solução e, mais do que
nunca, a perversão moral se releva,
destruídos ou desraoralisndos os ro-
duetos donde fallavão os dogmas
christãos, cumpre vejamos ahi a

ouro. Esse peso reposenta um va-
lor de mais dc dous mil contos, va-
lor que, em sua maior parte, è en-
torrado com os seus portadores.

Se as cousas continuarem do
mesmo modo durante tres séculos,
podor-se-hia abrir minas nos ce-

das por toda a parte por causa da! crise que claramente exprime ui

somma de seiscentos mil contos.

un tenos americanos, pois se encon-

producção do mel, são também a I passo do espiritohumano rio proce^ Itraria nelles a cisque respeitável
causa da propagação de muitas so inflexível cie sua evolução,
moléstias nos vegetaes. Arvores j Das ruinas de um mundo que se ;
fruetiferas que não receberam a vi- desorganisa alguma cousa ha do \
sita desses insectos não foram at- ; vire será a abra admirável do espi- |
tingidas pelo mildiú, ao passo que j rito -cientifico moderno.»

0 inspector escolar da cidade
de Guarapuava, cidadão Mario Xa-

CASA CONSTANTE.-O pro-
prietario desta casa avisa a seus nu-
merosos freguezes que está ven-
dendo as suas mercadorias, taes
como : Calçados, Chapéos, Arma-
rinhos etc, com grado reducção em
preços.—Rua 15 de Novembro n.
84. 25—25 «Dilatam os saxonios a aspira-

— ção imperialista e parece que, so-
No dia 2 do corrente inagurou-se bre os acampamentos da raça latina,

o American Pacific Cuble entre S
Francisco da Califórnia e llonolulu
(ilhas Ha.vaii).

O correspondente do «Morning
Post» em New York, denunciou a
existência de uin accordo entre o
presidente Castro e uin syndicato
de banqueiros new yorkinos, para
o arranjo de um empréstimo alim
de pagar a divida da Venezuela.

Na Bahia, o soldado Julião Fer-
nandes, no momento em que o for-
te do S. Marccllo salvava em con-
tinencia ao governo do Estado que
tinha ido visitar um oncouraçado
francez, passou imprudentemente

vier de Barros, apresentouá Direc-
i toria Geral da Instrucção Publica um

Unico meio de um homem começar um | 
criterioso relatório, em que demons-

anno com felicidade é fazendo economia, j tra bastante zelo o dedicação no
e para issoé lembrar-se que nesta terra i cumprimento de seus deverjs.
ha uma casa que vende calçados que I Appenso a esse vem o relatórioduram o dobro do tempo que duram os I i '.,/„„-,„.. a.v.,.1... p;„u„;„« Aa
calçados vendido nas óutris casas aas-|do, Professor Amaho Pinheiro da
sim quem quizer ser feliz é comprar e Silva, de bua rapuava, cru quese
usar dos affamados calçados da grande patenteia o seu espirito progressis-fabrica de Lothai-io Pereira & C. | ta 0 a sua vocação para o magiste-

dc Dezembro p. passado, o bacha-1 Rua 15 de Novembro n. 4ü. 18 j
rolando Armando Prado, pronun-
ciou o seguinte discurso: Pelo tribunal de Contas, em ses

são de 27 do p. passado, foi julga-
da legal a concessão dc aposenta-
doria ao patrão da lancha a vapor
da Alfândega de Paranaguá sr. Ma-
noel I arboza de Miranda.

arvores visinhas, onde ellas vieram
fazer suas collectas de nectar c
polen, foram fortemente atacadas.
As investigações proseguem.

Por oceasião da collação de gráo
nos novos bacharéis em direito pela
Faculdade de S. Paulo, no dia 28

o silencio e a inércia vao descendo.
Cahirás, gloriosa raça, que bro-

taste do seio grandioso do Roma
poderosa o, em cada plaga onde
te estabeleceste levantaste acceso
o facho de tuas virtudes heróicas?

Cahirás, extraordinária raça,que
legaste ao antigo mundo, um mun-
do novo, descobrindo no mysterio
dos oceanos a terra virgem das
Américas ?

Cahirás, forte raça latina que en-
nobreceste a historia com o vigor
de tua intelectualidade o com a
epopéados teus guerreiros ?

Se a bandeira da supremacia ca-
hir-te aos pés retalhada, fique o teu
gênio cantando no legado pasmoso

rio primário, dc quo é um dos or-
namentos.

egrammas üe uaracas para os

pela frente d'um canhão, recebendo j que deixares c, transmudado ua ter-
a carga cm cheio sobre o corpo. j ra em que viveste, qual novo Ada-

O infeliz soldado acha-se em geri-, mastor, diga ás multidões estran-
feiras o que fostee valeste na exis-go de vida ^

Teiegrammas de C
jornaes americanos dizem que na-
quelia cidade começam a sentir-se
os effeitos do bloqueio anglo-alle-
mão. O carvão de pedra escasseia
consideravelmente e dentro em pou-
co a cidade ficará mergulhada em
trevas por tornar-se impossível, sem
aquelle elemento, a fabricação do
gaz e da electricidade para illumi-
nação.

Após alguns dias de estada entre
nós, regressou hoje para Ponta Gros-
sa nosso amigo e correligionário sr.
Joaquim dos Santos Ribas.

Folhinhas dc desiolhar.—Em
bonitos chromos. Na Livraria Econômica.

Grande numero de estudantes
tem requerido inseripção nos exa-
mes geraes do preparatórios a rea-
lizar-se na segunda quinzena do
corrente mez.

O coronel Leopoldino de Abreu,
zeloso inspector escolar do distri-
cto de Antonina, enviou á Directo-
ria Geral da instrucção Publica um
circumstanciado relatório do mo-
vimento do ensino publico na cir-
cumscripção escolar confiada a saa
criteriosa inspecção.

Seguiu hoje em carro especial
da Estrada de Ferro, no trem da
tabella, com destino á sua fazenda
da Serrinha, o nosso preclaro che-
fe dr. Vicente Machado.

Acompanhou-o o proprietário da
empreza à'A R'publica, nosso ami-
go major Augusto Silveira.

icantes: 0 distineto especialista do Hospital Rawsson dr. Mendes
S & Coi\-Republica Argentina expontaneamente attesta, ter obtido em sua clinica proveitosos rezultados com o Vinho Caramurú do dr. Assis no tratamento das enfermida-
t^a #^rvosas<3 pobreza'do sangue.—Vende-sena pharmacia Araújo & Çomp., Rua Riachuelo ti, 38. 7
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Rio, 0.

Dr- Carlos Cavalcanti
Koi n palácio despedir-scí do dr.

Rodrigues Alves, poi1 ler de se-

guir jn\ra ahi, o dr. Carlos Ca-
valcanti, doputado federal.

Rio, 9.

Colônia correccional
0 dr. chefe de policia leve bôa

impressão na visita que fez a an-
tiga colônia Dois Rios, dom 50
contos di1 despeza poderft instai-
lar-se om Fevereiro a Colônia cor-
rcceional.

Rio, 9.

Melhoramento
0 dr. Lauro Muller,

da viaçào, tom quasi |
plano para o melhora
porto.

ministro
irompto o
nento do

Rio, 9.

Universidade
0 ministro do Interior, dr Sea-

bra começa a tratar da fundação
de uma universidade, tondo en-
carregado o dr. Azevedo Sodré
do ('xvAfoccio.uív ü projbotb, que
será revisto pelo dr. Ruy Barbo-
sa, depois do que será apresen-
tado ao Congresso.

Rio, 9.

General Cardoso
0 general Cardoso Junior, di-

rector da bibliotheca do exerci-
to, partirá para o Paraná, com
licença, no dia 19 do corrente.

Rio, 9.

Desgraça
Telegramma de Aracaju, para

esta Capital, diz que a esposa do
governador do Kstado morrou
afogada, na oceasião em quo to-
mava banhos de mar, lentando
salvar uma criança.

Rio, 9.
Cambio

Cambio il õ/8.

AVISOS MARÍTIMOS

Rio, 9.
Sahiu hontem ás í horas o 15

minutos da tarde o vapor «In-
dustrial».

O coronel Paes do Barros candi-
dato á presidência dc Matto Cros-
so, publicou um manifesto apresen-
tando como candidato nos tres lo-
gares de vice presidentes os coro-
neis Leito Osório, Leite de Piguci-
redo c Joào Baptista de Almeida
Pilho.

Marinha mruoantb

Segundo um recente trabalho da
Répartiçííp da carta marítima, nos-
sa marinha ínorcanto, ussáz peque-
na para a grande cxtonsAo do nos-
so littornle luiniero dos nossos por-
tos, qui; tornam o Brazil um paiz
essencialmente maritimo, compõe*
se actualniente dc 358 QmbíircíiçOos
á vapor o 498 á vela com a tonolla-
gem total dn lBOniil tonolladnse tri-
puhiçào de 11,500 homens dos
(piaes, apenas mn torço, talvez, sào
brasileiros natos !

Do menino Tullio Sá Pereira do
Sou/.:i, recebemos 270 coupoils de
bonds, destinados ii Santa Casado
Misericórdia.

Odr.Roxo do Rodrigues, presi-
dento da Estradado PerroS. Paulo
ao Rio Grande, declarou quesó den-
tro do -1 annos é (pie esses dous Ks-
tados poderão estar ligados pela
via-íerrea e isso si o governo ac-
ceitar certas modificações propôs-
tas.

Como Iodos lôm necessidade de andar
calçados o como os tempos andam bi-
cudos, resolvemos fazer grandes abati-
menlos nos preços da nossa fabrica, por
isso quem quizer um par de bom calça-
doe por pouco dinheiro ó procurara
Grande Fabrica--de Lothario Pe-
reira & C, Raa 15 deNocembron. 40—20

O governo do Estado attenden-
do ao requerimento do juiz distri-
ctal de S. Matheus, coinar.cn da
Palmeira, Manoel Antonio Ribeiro,
concedeu a este, por acto de hoje,
uma licença de 4 inezes para tra-
mento de saude. ,.

Do directoria do Jockey Club
Paranaense, recebemos communi-
cação de haver sido eleita a nova
directoria que devo geril-o no an-
no corrente, ficando assim compôs-
ta:

Presidente, capitão Ignaeio Cos-
ta; vice dito, coronel Cicero Mar-
quês; 1 secretario, Alfredo Bit-
teneourt; 2 dito, Joaquim Ame-
rico Guimarfles ; thezoureiro, Joào
Pedro de Loyola e directores, coro-
neis Ernesto Lima e Joaquim An-
tonio de Azevedo, srs. Peruando
Sehneider c Durval de Souza Per-
reira, capitão Servando Loyola e
desembargador Benvindo do Ama-
ral Valente.

Memorial H uni ino use. -Tolhi-
nhas Laemmerte. Vende-se na Livraria
Econômica.

Câmara Municipal

Ordem do dia paraa sessào de 10
do Janeiro.

1." parte
A regimental
2." parte
Continuação da 3." discussão do

parecer n. 42projecto 53 referente

CITO
Reune-se amanha o conselho do

investigação de qué é presidente o
sr. Major Agnello.

Oi.' sargento do 0." de artilha-
riado campanha Francisco Kcrrei-
ra Pessoa, íoi transferido para o 3.'
de posição.

Será inspeccionado terça-feira
próxima, por ter dc ser apresentado
da licença para tratamento dc suu-
de em cujo goso se achava, o ar.
Alferes Arôa Leão.

Estado superior do dia amanhã
o sr. Capitão Limão do dia no quar-
tei general o amanuense Castello
Branco.

Uniforme 4.'

N."—97—4*7" Loteria da Capilal Federal
exlrahida èin H de Janeiro de L903

28262 15:000$000
20300 l-OOOSOOü
2664G 5ÜO$OÒO

200$000
3G40, ll-í-íõ, 1(5078, 18776,

•llõSi, 88647, 3818Õ, 38788, 896
L50S000

378, 2381-, 3886, 5363, 7199,
16616, 21826, 26772, 29018,3-1818

100S000
Ti)."), 1271), L787, 7267, L0Í42

12368, 16880, 17-1-89, 17678,

1686,

11192,
18689

12139,
18987,

Collo(|io X. S. dos SS. Anjos
ESCOLA CORAÇÃO DR .ÍESÚS

No dia 12 do corrente reabrem-se as au'
Ias do collegio N. S. dos SS. Anjos eda
Escola Coração do Jesus.

Para condições de admissão lio colle-
Hio, Iralasc no mesmo estabelecimento, á
rua da Liberdade, pm fronte an palácio
do Governo.

íalé 12 7)

Lnis Policiaes
Eneontra-so em todas as livra-

rias desta capital ns «Leis da Orga-
nisação Policial do Estado» segui-
das do um formulário para os in-
quoritos o processos do alçada da
Policia, pelo advogado Dr. Teixei-
ra de Carvalho.

Preço de cada exemplar 3$000.
3:-24

Apólice perdida
I\T. 750

\o yaiót* de 200$'QÒO
Tendo-se perdido a apólice da

2" emissão sob n. 750, do Kstado,
previno-se que ninguém faça tnui-
sação alguma, porquanto jà so acha
prevenida também a Secretaria de
Pinanças.

Curitvba, 7 deJaneiro de 1903.
Jo iiuim de Souza Oliveira.

P< cretaria <Ic finanças
Do ordem do sr. dr. Secretaiio de

Pinanças fuço publico, paru conheci-
monto dos interessados, que o cidadão
Migüòl Poplailó, viticultor, domiciliado
no rocio desta capital, solicitou do go-
verno, nos tormos do art 18, Disposi-
çõob Pornianoutos da lei orçamentaria
om vigor, ò prêmio de 2:(jnO$000, a
quo so julga com direito, por sor o
fabricante do melhor vinho nacional no
Estudo.

Pica, portanto, marcado o praso do
trinta diaR, a contar desta data, para
serem entroguos nesta secretaria quaes
quer outros requerimentos do concur-
rentes ao mesmo promio.

Directoria da Secretaria do Pinanças
aos 80 diaR do Dezembro do 1902.

O Director
Alfredo Bittencourt
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Tendo reformado lodo o seu
material, acha-se nas condições
de executar todo e qualquer tra-
balho typographico,-"*—«»—•—»-

PltEÇOS RAZOÁVEIS

^

O lar do nosso amigo e co-reli-
gionavio, Urbano Lessa, escrivão
da 1" vara criminal, acha-so em fes-
tas com a vinda ao mundo de uma
filhinha, que receberá o nome dc
Alcina.

O administrador da fazenda S.
Eugênio no Ribeirão Preto, S. Pau-
lo, indo ao moinho afim de abrir
uma cei).a, ao fazer soltar o boloque.
viu sahir pelo furo uma enorme
sucuri/, dc 39 palmos, que logo ar»
remesseu-se contra o pobre homem
dando-lhe iminediatamente duas
voltas ao tronco.

A lueta foi terrivél. O adminis-
trador lucfcou com o monstruoso rep-
til, mas vendo que seria vencido
gritou por soecorro.

Correndo o seu visinho Miguel
Silva, conseguiu matar a cobra
apunhalando-a cm diversos pontos.

A sucuri/ tinha nos intestinos 2
coelhos e 9 prcás!

Di*. Jayme Dormund.-—Parteiro
--Medicina e cirugia em geral.—Especia-
lidades: Gynecologia,moléstias dos appa-
relhos respiratórioceireulatorion syphilis.
—Consultas das 9 ás 10 lioras da manha
e das é ás õ da tarde. Atlende a chamados
para dentro e fôra da Capital.

Consultório e residência, rua do Serrito

a indemnisaçao de 120$000 pedida
por Prancisco C. Nascimento Rosa.

3." discussão do parecer n. 15
projecto n. 54 da commissáo do
quadro urbano e rocio, referente
ao terreno concedido ao governo
do Estado, na Praça Santos An-
drade.

1," discussão do parecer n. 5
projecto n. 55 das commissões reu-
nidas de legislação e justiça o de
obras publicas etc, que autorisa a
prefeitura a mandar edificar, por
administração, um mercado no Lar-
go General Ozorio.

Discussão unica da redaccão do
projecto n. 52 das commissões de'egislaçào e justiça e de obras pu
blicas etc, referente á carneiros,
em abandono, no Cemitério Muni-
cipal.

1." discussão do parecem. 15 da
commissão do rocio e quadro urba-
no, referente a abertura de uma
rua, reclamada por Emilio Voss.

1." discussão do parecer n. 44
da commissáo dc legislação e justi-
ça que auetorisa o pagamento de
200$000ao auxiliar do engenheiro,
como gratificação por serviços cx-
traordinarios pelo mesmo prestados.

Conservatório
De Bellas Artes

Acham-se abertas as matrículas
para os diversos cursos deste esta-
beiecimento atè o dia 15 do corren-
te.

Curityba, 6 dc Janeiro de 1902.
O Director

Paulo I. d'Assumpção

Irmandade da
Misericórdia

De ordem do exm. e revercn-
dissimo sr. Provedor d'esta pia ins-
tituição, convido todos os carissi-
mos irmãos a comparecerem no pro
ximo domingo ao meio dia, no lios-

pitai de Caridade, a rim de se pro-
ceder a eleição da Administração
para o corrente anno.

Curityba 7 de Janeiro de 1903.

O irmão escrivão
Manoel Paixão

xi. 19. Curityba,

Policia
Serviço para o dia 10 :
Estado maior o sr. Amadeu Mu-

nhoz.
Ronda de visita osr. alferes Joào

Konig.
Dia a cadeia o sr. alferes Ercilio

Miro.
Dia ao regimento o 1' sargento

I Fcüppe Bcnicio de Souza Araujo.
Uniforme 4'.

Para as festas do Natal e entrada de
Ànno Novo, ninguém deve estar sem um
superior par de calçados da affamada
Fabrica de Lothario Pereira & C."—Raa

26!

Seminário
Episcopal

No dia 7 de Janeiro p.f. reabrem-
se as aulas do Seminário Episcopal,
continuando as mesmas as condi-
ções de admissão.
Internos, por trimestre 200$000
Semi-internos, por mez 40$000
Externos, por mez 10$000

Trata-se oom o reitor no mesmo
estabelecimento.

Envia-sc prospecto a quem pedir.
Coritiba 24—12-1902.

Padre Desiderio Deschand
Reitor

15—12

NOVIDADE !
Já appareceu

lf!

25—4 15 de Nocembro n. 40.

1° romance da
SERIE ECONÔMICA

Editores—Annibal lincha & C.a
Volume brochado  1$000
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LEI n. 26 nu 16 ou Oi-ruimo dk.1902
O cidadão Jordão Manoel d . Almeida,

Prefeito Municipal Villa do Ipiranga, etc
¦ .Krz* saber a Jpdpsxia apav^-.hahUaivCo.s

que a Câmara .Municipal da Villa do Ipi
ranga, em sessão de lt> do corrente de
cretou e eu promulgo a Lei seguinte:

Arl. l.°—Fica o prefeito do municipio
autorisado ácomprar lampeões para a
iliuminação publica, nas ruas lõ de No
vem e general Carneiro, eem outras que
achar conveniente, para o euibellczainou-
to das referidas ruas.

Paragrapho unico.—-As despezas pre
cizas para a compra que se refere o arl
antecedente, correrão pur conta da verba
¦^Obras Publicas, em geral.

Art. 2."—Revogào-se as disposições em
contrario.

Cumpra-se e publique-se.
Gabinete da Prefeitura Municipal da

villa do Ipiranga em 18de Outubro de
1902

Eu Polydoro Manoel Fernandes, Secre-
tario da Câmara o escrevi.

Jordão Manoel d'Almeida
Prefeito

Publicada e registrada nesta secretaria
em 18 de Oulubro de 1902.

O Secretario
Polydoro Manoel Fernandes.

O Doutor Felinto Manoel Tei-
ra, Juiz de Direito da se
gunda vara da comarca de
Curityba e seus termos etc.

Faço saber aos interessa
dos que pela Junta Com-
mercial deste Estado me foi
enviada a relação contendu
os nomes dos commerciantes
desta praça, para o fim du
disposto no § 1.° do art. 16,
da Lei n. 859 de 16 de Agos-
to de 1902 cujos nomes sào
os seguintes :

David Antonio da Silva
Carneiro.

Guilherme Xavier de Mi-
randa.

José Hauer.
Manoel .Alves MagalhÕes.
Manoel José da Costa Cu-

nha.
Pedro Luiz de Souza Ro-

dia.
Tobias de Macedo.
Zacarias de Paula Oavier.
Eduardo Moura.
Wencesláo Glaser.
B para que chegue ao co-

nhecimento de todos, man-
dei passar o presente edital
que será affixado no lugar do
costume e publicado pelaim-
prensa.

Dado e passado nesta ci-
dade de Curityba, capital do
Estado do Paraná, aos sete
de Janeiro de mil novecen-
tos e tres.

Eu Gabriel Ribeiro Escri-
vão interino o escrevi. (Es
tava legalmente sellado e as-
signado),Felinto Manoel Tei-
xeira.Conferido por mim Es-
crivão, J. Ribeiro.

3-1

Josó Brigido dos Santos, primeiro sup-
plonto do .Juiz Municipal em exorci-
cio do termo de Campo Largo otc etc.
Pelo presento edital indo por mim as-

signado cito o chamo a Joao Romani e
Maria Miro para que decorrido o praso
de vinte dias a contar desta data, com-
pareçam a audiência deste juizo para
6o verem processar como incursos nas
penas do artigo 808 do Código Penal,
sob pona do nfto comparecendo prose-
guir-se, os demais termos do processo
a revolia dos citados na forma da de-
nuncia apresentada nesto juizo pola
promotoria publica. As audioncias des-
to juizo reaÍisam-soa8 segundas feiras
ao moi'-> dia na sala da Câmara Munici-
pai dosta cidade. Para o que mandei
passar o presente edital que será pu-
blicado pela imprensa e allixado no lu-
gar do cnstunio. Dado o passado nesta
oidado de Campo Largo, aos 29 de De-
zembro do 1902. Eu João Leandro, os-
criYilo o escrevi.

O juie municipal em exercicio
Jose Brigido dos Santos

O NOVO WIED|CAU^TLIO
Este livrinho do Souzn Som.,.

10(1 paginas o quo so envia gratuita ^a quem o pedir, trata por um :. §QfrJ2gnevo o faciiümo, econômico o effi'
principaes moléstias que affligen, 0"'Auxilia h
manidado ío délasa, por

,, . ,• res. Que so ac1Pobres diversão '¦-'
Moléstias nervosas;
MolestiaB da pello ;
Dos orgaos respiratórios ;
Moléstias du ostomago ;
Moléstias dos intestinos ;
Moiestias das urinas;
Moiestias das mulheres :
Doros diversas;
Inflamações o congestões ;
Escrofulas e syphilis ^ podorFraqueza e suas oonsequoncini £« (,Htoiii
Podidos ao seu auotor, J. A. \\, E' reoim

za Soa res-Pelotas (Rio Grandcí !'Jf' dopur
ou à pharmaoia Andró de Barrou
ta capital, ou a Alborto Veiga & ] B' 0 eíllcaz
em Paranaguá. íento das pessí

s qne soffrem—-h.w*>-  lioas o as croí
f* - ~ Com oste gri
COliStipaÇCHsra. Mana L

¦ * rando, que hu
Tosse e Bronchites. Otomago, fasti

medicamento reconhecii!j|J^ia. P|,ar
ficaz o «Peitoral Cathari Vendo-se em
se» de Rauliveira.—Vei w . ,108

- Leivas,se em toda a parte.

Sociedade QÜAL(

Por esta repartição se faz
publico, que durante o mez
deJaneiro proximo entrante,
se procederá na respectiva
secção

A AFERIÇÃO DE JPESOS E
MEDIDAS

das casas commerciaes e ou-
tros negociantes ; e

Matricula e marcação
de Vehiculos

Cobrando-se os respecti-
vos impostos.

Pagadoria da Câmara Mu-
nicipal de Curityba, 22 de
Dezembro de 1902.

O Thesoureiro
Joaquim M. Perreira.

A' rua .

Chamo a attenção de todos os mora -
dores d'esta Cidado para os seguintes
artigos das Posturas Municipaes om
vigor :

Art. 1.»—Os moradores da cidade,
proprietários, foreiros ou inquilinos sâo
obrigados a ter limpas o capinadas as
testadas de suas casas, jardins, quintaes
oh chácaras, ató as sargetas, exclusive
estas, sob pena de 5S0OU de multa.

Art. 2.°—Egual obrigação ó imposta
aos proprietários ou foreiros, embora os
seus terrenos não estejam aproveitados
ou edificados.

Secção do Fiscalisaçao Curityba 20
de Dezembro de 1902.

O Director
Eugênio C Virmond

Exames fjeraes do propara-
tocios

De conformidade com o Dec. n. 4247
<1e 23 de NoYembio do 1901, fica aber-
ta na Secretaria do Gynuiasio Paraná-
en6e, a contar de 1.° a 15 de Janeiro
próximo, a insoripçâo para os exames
parcelladoa de preparatórios, devendo
os candidatos requerer ao commissario
ttscal abaixo àssignado, depois de terem
satisfeito a exigência do art. 179 do
Reg. da Instrucçfto Publica do E-tado.

Os requerimentos serão feitos pelos
próprios candidatos, quo os acompanha-
rão dc attestados de identidade de pes-
soa, passados pelos pães ou tutores, ou
pessoa conhecida que confirme as alie-
gações possoaes dos requerentes, ou
ainda pelo director do estabelecimento
onde os requerentes houverem estu la-
do.

Os candidatos deverão declarar nos
requerimentos o curso superior ou espe
ciai, em quo pretenderem matricular so
e pagarão pola inseripçao em cada ma-
tricuh a tixa de 5S5uO em estampilhas
federaes.

Curityba 30 do Dezembro de 1903,
Luiz do Albuquerque Maranhão, Com-

missario-llscal.
ató 15

Amparo an familia* Desappai
Do ordem dosr. presidente façiP SEbãO «fl

te a todos os srs. st cios quo 'oiygnflg.go
lecido o sócio Joeó Pereira do F
fica marcado o praso de 15 dias n
do hoje, pnra satisfazerem a c« i,
ção de 2Si 00 cada um. n'est:v tj
raria á rua do Riachueio n. 3.'i,l
dia 16 do corronto mez.

O soco que dentro d 'esse pn
satisflzersua contribuiçãoserá elii,

Outrosim declaro a todos os st.
cios quo a thesouraria da soo
acha-te acerta iíUipí* kfiras da
ás 6 da tarde, para recebimento cJoracio Pagai
tnbuição. i seus amigos

Curityba, 1° de Janeiro do 10( apparelhoi nu
0 1° thosonr(0.,de"t!U'ia' e {u i ine.oiirfjj, Q provecto

Zepherino José do JBcsa Kruiiikainp,
—tufoiisi,,— tica nos print
•¦ ¦ igioos da AlieRemédio caseudo a fzeie

Mwuiviiiv w*m*#w*'quaesquor esp
O SABÃO RAULIVElCeee^;* v

O UnÍCO eSpecifíCO COnt>e!o systema 8
rheumatismo, dores de1^ -XSbp
beca, mordedura de inKsem as int
tos etc--Vende-se emS^aC'evtae
parte. 'repôs ao alçai

Sociedade E. de Agricultu ——
Paraná _

Por ordem do sr. presidonto (bOCIeSS i
ciedade communico quede ama!
diante,todosos dias das 11 a 1 li; ~
tnrdo, so fará dostribuição de^
amarello argentino a todos os siUevem U;
cios que desejarem cultivar esseij^ -q^ ^.«Como de costume a distribuiçS ,. .
feita na sóde social, á rua MaUllVeira» .
Deodoro.

Curityba, 3 do Desembro de lf
Brazilino Aíon

1° secretario.

a a parte

ir

SBGÇâí) WfBE

Sabão Riuliveira
Magnífica essência para

todosos usos do toilette.
Especifico contra as dores

rheumaticas.

Nas queimaduras produz
um efíeito rápido e seguro.
— A' venda em todas as
pharmacias.

Peitoral Je Cai(jeSo, Con
bmunícam

xt . ,u u tmierdoei
No folheto quo acompanha ca;. .

co deste precioso remédio de Soclata O SOCli
ares, de Pelotas, se enc< ntram ^ fg^ ceSS'attestados de notáveis medie,
grande numero de pessoas curí-ia Da HieGi
graves enfermidades Adalberto

Pulmonares, brochitef1.an(j0.se
thmas, coqueluche, roí^ capita
dão, etc.j etc. esembara

O <Peitoral de Cambarâ>, ç, .,
acha offlcialmente approvado, au'4'ier re
do o premiado com C.inco \ firma COlhas du Primeira (luss
contra-so á venda em kdas as" SÓCIO, S
macias e drogarias. SOCÍal ei,.^,>-- alínesma

Gllll) CatMlCO hoje tem g
ASSEMBLÉA GERAL Urítybfl,

A ordem do sr. Presidente, coíS'.1
snrs. sócios doste Club a se reuni: ^n
Assomblea Geral, no dia 11 do oBao 0,'r«

(domingo) a uma hora da tan')rj(50rdam(
de se proceder a eleição dos nt .,
da Directoria, que resignaram si'0 Supra.

Curityba 8 de Janeiro de 19iar!tyka, 8
0 Socrctario 3,

Manoel Rumos, m Lucí
Adalb

¦ —,..„ ii.nwOOC»'"—— —-*--'
——-~mSB)

Hospital de Míscríeord.. :.g
Curitvba. «"LULAS

• \ _ i . ¦ 3FÊ£*"U-3
Eu, abaixo àssignado, doutor <„, •*_

dicina pela faculdade da Bahio/*»^ òhi\
dico do Hospital de Misericórdia B3 sej/
Cidade, otc. SMPre que

Attesto que, empregando em! UM bom
do roferido Hospital, atacados do ,:)
tias das vias renpiratorias o X<:' ¦£ ""*¦»«
Angico < ompostocom Tolu e ^"Wninlpaf.
toral Catharinense) composição • ""^^«i,.

Raulino Hom & Oliveira, do P3U,n3atÍcas
Santa Catharina, tenho consegue em|xj ¦,
pre bom resultado ; e por ser > c ,
passo o presento, jurando sob í}*> íjpode
meugiáu. ,iO iniif. foi

Curityba, 10 de Agosto de 18?° .^e 
^1

Dr. Arthur de Almeida ^'T* * end

Mais de 50 mil pessoas lesidelWfflaciaS
diversos Estados do Brazil att'Ma^|a ^^
efficaoia deste prodigioso medic*



A REPUBLICA

) WIEDJCaUJíTLIO HOMCEOPATIOO
-DE-

Souza Soares
O Medi-

Sou/11 Soai-,.
ho envia gratuita
;rata por um ri
.conomioo o effl'.
ias que affligi.n 0 AuPiHo Homaopatico uu

w délasa, por -I. .>. do S.nim. Roa-
rea,.quo so acha na quarta edição, ó a
ÚNICA obra que põe u medicina ho-
mcoopatici ao alcunco do povo I

Von d o be o exemplar on cad ornado,
sora 690 paginas a 1OÍ00O, na .Phar-
riaoia AntliH du l.arroH>, nesta Ciij.itnl,

ANNÜKCI0S
3

TURUB COMPOSTO

i;
sas;
lie ;
ijratorio-
tomago ;
itOstíílOH
rinas;"*"": II HIR'ongestõus ; CUAIi
yphilis ;
is oonsequonciuii
auotor, J. A. i

\b (Rio Grandej
\ndró de Barrou
ilborto Veiga & | E'Q oíllcaz romedio para o trata-

lento das pessoas de constituição fraca,
s qne soffrem do estômago, as anu-

^r***"  lioas o as creanças rachiticas.
/w Coin esto grandioso tônico curou-se

,'ipaÇOÇBra. Maria I.oonciu, moradora no Rior rando, que ha muito tempo soli ia do
1'ODChÍteS. DtWMK-» fastio e completa falta de

mr w
tfEI

Ií' podo roso tônico
E' oníoiiiuoíiI
E' PlíOOlIHlJtuilltO
E' du|»urativo

ÜSIGAL
kuita

o reconhecii&ia. Plm,Agencia : Pliarmacia Andró do Rarros
Oral Cathari1 Vendo-se em todasas pharmacias o
iveira.-Vei ¥ . D08^"s

Leivas, «eis & Comp.. parte. ' _,~5ade 
QÜALQÜEP DOR

. òh _»miiiaí:I)èsapparece com o uso
r. prosidonto favo? SabSo «RAULIVEIRA».
=. Bcciosquo toiyeü(je.8e em todaa parteosé Pereira do '
¦raso de 15 dias a
tisfazerem a cm
da uni, nYsta
Riachuelo n. 3.'i

te mez.
.ntro d 'esf-o pn'.ribuiçííofceráelii.
aro a todos os ri
juraria da soe
iiUif-O hr>vas da
ra recebimento c-oracio Fagundes dos Reis partecipa

. seus amigos o clientes quo recebeu-
) Janeiro do 10( apparelho. modernos empregados na

1 lo ihocnnn0 (lent!U'ia' c tGn''° como assistente ou uil-uii».j, e provecto pr0||ss|üna| Br< prefltí.
rino José th Rar) Krunikamp, cum vinte annos do
_«.£_»«-— ..tiça, nos principaes gabinetes odon-

¦ igicos da Allemanha, está hoje habi-
1Q CtiSGlI''0 a ,';iz,'r dentaduras o obeturaçõesv VWMV quaesquor especiop, em menos de 24
1 R_ULIVElP' evitaml° assim ° longo tempo

VALSA SENTIMENTAL
POR

Hugo Antonio de Barros
-$500 o exemplar

A' venda na casa do sr. E.
Hertel á rua Riachuelo e na
Livraria do sr. Annibal Ro-
cha.

30—14 alt,

í

pílulas PUUJ3ÀT1VAS
DE

I OIOAfiTE
A' rua 13 de Maio 64

ee empregava na cautorisaçao fei
ecifíCO COnt.elo systema antigo.
r, rlnrPQ _.Pl,em dos trabaltlos .# mencionados,u, uui__ 

^ante inteira perfeição em dentaduras
edura de infa^eem ns incomniodas molas, como
onrla ac om P0(,eiá P™var com muitas feitas noenoie-s_ t}U];r^0 gabinete.'repôs ao alcance de todas as bolsas.
««Mi***- (16—9 alt.)
de Afjrieultu — «w<_» —
'araná _
sr. presidente dcOCIcSS HS
ieo que de ama! p ¦¦¦
lias das 11 a 11 ff* «311111-33
(lostribuiçi.o de_^
no a todos os .íDevem usar sempre em
™™ aX_$#n. frasco de «Sabão
ciai, á ma Maiiliveira».—Vende -se em

ia a parte.

RAULIVEIRA
PURAMENTE VEGETAES

Estas pilulas sfio as únicas que substi-
tuem com vantagem os purgativos deoleo do ricino o outros.

20 annos de bom êxito
AttestSo sua elllcacin contra enformi-

dados do estômago, fígado o intestinos ;curam também dyspepsm, indigesta©pri;
sfto do ventre, affecções produzidas pelabilis, t-uprosÍH. das regras nas mulheres
vertigens, tonturas, bydròpesiàs, honior-
roídes, eólica*, falta de appetite, etc.

Nflo tem dieta nem resguardo,
Preço baratissinio.

A' venda tm todas as pharmacias e
drogorias

Raulino Hornft Oliveira.-ünicosfa-
bricantes.—DeBterro.

Depositários no Paraná,—Fernandes
Louroiro&C.-Corityba. Rua 15 de No
vembro n. 11.

Leilão

SABÃO RAULIVEIRA
M j/1»filou essência

Pára loibis os usi,s

Epecillco conta :
Quei m ací uras, Ne vruí-
gias, Contusões, Dar-
thros, Etnpjnges, Pan-
nos, Caspas; Kspi-
nhas, Rheumatismo,
Sardas, Dor de cahe-
ça, Chagas, Rugas,
Ferimentos, Erupções
da pelle, e mordedu-
ras de insectos.

A' venda em todos oh ar-
marinhos o casas de perfuma-rias.

Depositários no Paraná: —
Fernandes Loureiro & Comp.-
Rua 16 de Novembro n. 11.

*t
Aula de musica

A' rua; di\ Muricy n. 23,
lecciona-se princípios cie-
mentares de musica; flauta,
clarinettoe diversos instru-
mentos de corda.

Para informações a rua aci-
ma.

5-4

"Patente Commercial", de Paranaguá
DESPACHOS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DB 190a

DESPACHANTES MARCAS VOLU-
ui--.ii MERCADORIAS DKBTINO KILOS TAXAH DIBE1TOS

PAOOS

1

Mathias Buíin & Comp.

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO^

! CiOIA RU11U i

n

_ Desembro de 19
Brazilino Mm

1° secretario.
Hi'a__Ka«_="

ie Cai
Â' Praça

i-eâo, Correia ê Fontana,
[dmunícam a praça e ao

o acompanha caPerdü em geral que n'es-
o remédio de So.lata 0 SOC10 Llicidio C. Cor-
liZZnZ1 féz cessao da Parte que
de pessoas cubana meBma sociedade aolades Adalberto Nacar Correia,'s-, bl,1och,terando. se pago e satisfeitoíeiuciie, roi3eo capitaJ e ]ucrog e liv^
£ itabuâ.. «embaraçado de toda e
te approvado, auiquer responsabilidade,
com cinco \ firma continuará com omim.ira (.IhüC1 ¦¦' _ « _

da em tidas as° sócio, sob a mesma ra-
rias. social, esperando inere-a mesma confiança quehoje tem gosado.
;blba geral urityba, 8 de Janeiro de
•. Presidente, co.3'.'v
e Club a se reuni! «vii
.1, no dia 11 do o8*0 ' orreia & Fontana
na hora da tarj)ncordamos com a decla-a eleição dos nt ., Uiii " ^^^^

|ue resignaram si'0 BUpra.

le janeiro de i^tyka. 8 de Janeiro de

Lucidio C. Correia.
Adalberto Kacar Correia.

Socretario
noel Ramos.

Domingo 11 tio corrente as 11 1|2
horas em ponto n.t Agencia da rua S.Francisco n. 81 haverá importante lei-Iflo dos objectos seguintes :

Uma rica mobília estufada do vellu-do (feitio do afamado marcineiro L.Gross).
Uma mobilha de palhinha para gibi-nete.
Cadeiras do palhinha avulsas
Uma bonita mesa redonda
Duas m-Sinhas de fantasia
Dois espelhos para sala
Quinze quadros pa.'a sala
Duas almofadas de seda
Cinco molduras com cortinas (quasinovas
Dois lampeões para sala
Grando quantidade do enfeites parasala
Tres camas para casal
Tres » > solteiro
Dnas > i crianças
Dois colchões
Dois lavatorios com pedra niarraoie
Tres guarda ruopas (novas)Dojsbidet de imbuia
Doispaies de esoorradeiraa
Um tapeto
Um oratório
Uma cadeira do vime
Tres resi osteiro com armação
Unia commoda (nova)Dois guarda louça (novo)Duas mezas para jantar
Quatro > diversas
Duas mezas paia escrever
Duas talhas com meza (para agua)
Uma sorveteira
Tres lampeões $
Uni guarda comida
Uni cadical de bronze
Um apparelho para jantarLouças diversas
Copos de crystal
Garrafas de »
Tapas para cham pagneUm castiçal de bronze
Vazos para flores
Uma cadeira de balanço
Uma machina para sapateiro
Uma rica machina de costura de póTres cestas (mitlas para viagem)
Um romance A Toutinegra do Moinho
Um banco para marcineiro e muitos

outros artigos quo óimpossivel de innu-
merar.

O leiloeiro
Guilherme StaJd

Dis

^ Elixir estomachicu, cai minaV/;-
letivo o toni-digestivo. W;
5) Composto essencialmente de(^
| plantas da Flora Brazileira.
7 Approvado pelo Instituto Sa
^nitario Federal e recommendado

Í. 
por muitas notabilidados medi
cas.

)) Esto precioso elixir cura
j pepsias atônicas, colicas, d'Ale cabeça o ventre, vom ,
h azias, gastralgias, acidez, enjoo^
, do mar, etc, etc. " J) Promovo o apetite. %
\) Corrige as indigestões. (t
j. Tonifica o estômago. >
) Acalma as excitações nervo-^
j) sas o aproveita sompre ás cx\((.
, ancas, nas digestões, o quando;;''atacadas pelos vermes. ((j
) A' yenda era todas as phar-W
)macias o drogarias. 6

) Depositários no Paraná :-(^
0fo Fernandes Loureiro & Comp.»^
^—Ena 15 de Novembro n. 113

RAULINO HORN & OLIVEIRA 1
Unicos proprietários e a

fabricantes %
Santa Catharina %

Elixir de Turubi Composto—
E um grande DEPURATIVO que não
somente tira todas as impurezas do san-
gue como também dá VITALIDADE a
todos os órgãos.

Vende-se em todas ás pharmacia...—Na agencia em .untyba, Pharmacia An-
dró do Rarros.—Nos fabricantes, Leivas
Reis & C.«, Riachuelo 10 A-Cidade do
Rio Grande.

i

Vende-so 12 alqueires de rapha
RAS, no logar denominado fRondTER-
municipio de Campo Largo, Estrainha»
Matto Grosso, tendo bóa agua, da ded
campo, o um pequeno herval. roattoa
feridas terras s5o próprias As i. re- b-
voura, especialmente para a para a Ira
vinha, cultu.

Informações nesta typog

Gabinete
Dentário

i Misérícord
iritvba.

is pílulas pürgativas de
»ignado, floutor>p^^;f-;iVeir»
ildade da KahiPKAU SEM RESGUARDO
1 de Miscricordit ;H_ sem dieta

SMPRE QUE SE PRECISE DE
empregando em UM bom purgativo
pitai, atacados df ,.•'.)
inpiratorias o _í':' ,: •', ¦«»•«»«-

iSTSSiS^olMtlaaBypliülHoas
; oliveira, do Mugaticas deve tomar-
i, tenho consegui">i!jjjv.' j _ n, . . _,
,do;e por ser^?!'gX11 ae Turubi Com
o, jurando soo o»,.;'; poderoso medica

QUEIJOS DE
xl-''«

Passas, Nozes, Amêndoas,
Avelãs, Figos, Castanhas,
Ameixas, Uvas e Sallame.

Recebeu aconfei taria Ben-
tim Praça Tirádentes n. 6.

30—23

DO
Dr, John Yegas

Diplomado pela üniversi-
dade de Terra-Maria. (Balti-more Estados Unidos).

0 Dr. John Vegas possuindo alem de
prufundos conhecimentos techinicos,uma
longa pratica de sua profissão, offèrece
os seus serviços ao publico paranaense,
encarrega ndo-se de satisfazer todos os
trabalhos relativos á arte dentaria, col-
loca dentes pelos processos mais moder-
nos e aperfoiço:idos, com chapa e sem
chapa, faz assentamentos de ecroas de
ouio com provoitamento completo das
raízes ; pratica tratamento e conserva-
ção dos dentes naturaes, restauração to-
tal das coroas estragadas,

Emflra realisa todos os serviços de sua
especialidade.

Consultório e resideucia
N. 25 Rua Marechal Deodoro

:it

; Cerveja Ritiei»
ae Aso,.» ae i»;°^"eJem curas attes-, Rg_ i$20oToARRlFAwr .7e Almeida s<ut?,^encie-se em todas
iíi pessoas resideiarmacias e na aeencia í
)s do Brazil att^^i An_i_._i'_í d
prodigioso mediei 

*a André de Barros

Na confeitaria

Bube

Jockey GluI) Paranaense
. Communico aos srs. sócios que esta

I associação transferio a sua sóde para
| a rua 15 dc Novembro n. 90, pavimen-' to superior. Acha-se aberto diariamen-

te, das 6 ás 10 da noite, e aos domin-
gos do meio dia em diante.

0 1° secretario
i.

Silva Muricy

A ,1 P
0 L .1
Q Ü C
-Q-

>
>
>
»
>
>
>
>
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R NT
G
MBC
A fl
O V & C
FD
M B C
C &F
P H C

>
P S
G W & C

P II
>

Letreiro
L L

>
»

PHC
Luz
E R C
PHC

c
>

A J I T
C L & J
-Q-

>
E BC
R T
B A
K P &I
RT
B
-Q-

>
>

A H
t

F L
-Q-

>
>
>
>

F J
A H
A H P
L P

>
FHBC
QCC
M R
G C&C

-Q-
»

G C& C
H-Q-

QC&C
Luz

>
-Q-

ET
FL
Luz
F
E J
-Q-
A H

CO
J
PHC
R T
M R
C S
R H &C
CL & J
FHBC

_

J AA

JGS
F G H

>
>
»
>

PHC
N
ER S L
S S

>
HK
A H
-G-

>
S& I
K M
A&C

>

S M P
>

A C |
>

J R AJ
A JR

G P
>

R H
JK
MBC
W G

>

>
Letreiro

>

HK
Letreiro
FHBC

2 caixas vellis
:.!_ barris peixe balmoura
25 caixas forinecida.
41 ditus amidon

2 ditas biscoutos
dita fannha

18 dilas vel as
15 di tan genebra

ditas licores
12 duas sal refinado

2 barricas legumes
~ ditas dito

18 garrafões cevadinha
31 caixas vidros vidraça

4 ditas legumes
60 saecos lan nha tiigo

4 fardos tecidos
1 caixa dito
1 dita chapeos

10 fardos tecidos
ditos dito

1 pacote dito
ditos dito

1 fai dò roupas
14 ditos tecidos
12 ditos dito

1 caixa dito
encapado dito

ü barricas fumo
ditas cigarros

10 furdos tecidos
1 caixa dito

50 rolos arame
6 barris oleo

20 quartolas oleo
barricas gosso

1 barril arame ferro
fl ditos dito dito
5 fardos tecidos
1 barril arenquo
1 caixa saes

10 dita agua mineral
10 ditas graxa para carro

ditas dita dito
1 pacote amostras

tino tecidos
10 caixas vidios vidraça
30 ditas graxa carro
26 ditas azeite doce
15 ditas vermouth

ditas amidon
4 ditas sal refinado
fl fardos linho bruto

barricas louça ordinária
23 garrafões cevadinha

4 caixas legumes
35 qumtus vmho

8 caixa- fruetas seccas
1 dita bebidas
1 dita dita

barrieas legumes
barril vinho
caixas couro

1 dita tecidos
1 bar. confoitos
1 caixa obras vidro
1 dita papeu
1 fardo tapetes

caixa couros
barris vmho

160 caixas dito
1 dita couros
1 dita tecidos
1 barrica legumes seccos

caixas agua mineral
1 dita carvão
1 dila louça ordinária
1 dita amidon
8 ditas vellas

ditas vidro vidraça
eng. louças
caixa carvão

8 saccos pimentascaixas fruetas seccas
5 ditas dita dita
2 barricas dita dita
1 caixa feoulas

dita amendoim
100 eaccos assucar
170 ditos dito

24 amarrados chapas ferro
barricas saes

1 caixa prello8 ditas dito
1 dita graxa para carro
1 dita liõuido

10 ditas agua mineral
1 saceo alpiste
1 caixa presunto
1 saceo rolhas
1 caixa canella
1 saceo pimenta

engradado oleo rioiuo
caixas barbante

2 barricas alpiste
dita azeite
caixas amidon
ditas conserva
dita barbante
caixas machinas utensii

1 dita ferramenta
1 dita piano objeotos aso
1 dita roupa uso
1 dita dito dito
1 dita dito dito
1 dita livros
1 dita ioupas

dita tecidos
ditas drogas

2 fardos tecidos
2 caixas frascos vasios
1 dito oleo ricino
1 dita agua mineral
1 dita charutos
1 dita fumo
1 dita papeis

dita impressos
ditas cerveja

1 saceo rolhas
1 caixa ferragens
1 dita folhas flandres
1 dita plantas medioinaes
1 dita resina
1 dita graxa calçado
1 dita fumo

ditas vinho
eng. oieo ricino
caixas agua mineral

4 saccos alpiste
1 saceo lamparinas

volumes bonecas
1 caixa graphophone

dita relógios
6 peças becycíetas

volumes instrumentos musioa
oaixas vasias para doce

Curitiba

Encom-
niendas

BO 80 48000
8220 10 821200
070 200 1848000

114U 100 1I4SM0
382 160 498800
02 100 08200

106 80 1681100
665 100 658500
7« 100 78800

280 40 n$20()
110 00 080(0
171 (J0 108440
H8 10 8860

1720 60 808000
200 00 158000

2i60 10 213500
248 800 748410

•18 800 208400
82 «00 488200

680 800 1748000
275 300 828510
76 800 228600

505 300 1098500
40 300 128000

975 800 99SÜ500
897 300 201)8100
188 300 608400
52 300 158GC0

137 150 208550
205 200 538000
680 800 174S000
18 800 68100

2000 40 8C8000
119. 40 478080' 4075 40 1688000
1115 10 H8160
210 40 88040
820 40 H.SOÍO
570 800 171$000
80 10 8800
07 10 Jti70

598 40 23S920
1275 20 25S500
1120 20 228400

12 — livre
72 800 213000

885 50 443250
3745 20 74S900
890 80 81S200
40) 100 408000
135 100 138600
90 40 8$ooo

1619 60 75S950
683 100 6:-i$:00
200 10 23900
200 60 15S600

8910 60 1958500
250 00 16S0..0
60 100 68000
20 100 28000

275 00 163500
70 60 83500

410 800 123S000
174 800 623200
70 800 22880()
53 100 63300
58 100 6S800
75 800 228500
40 300 138800

270 50 138500
8910 50 1953000
17 800 5S100
55 800 103500
58 00 82480

470 40 183800
63 10 3530
18 100 18300
25 10O 23600
90 80 78200

140 50 78000
905 100 903500
78 10 8780

620 50 268000
257 60 163420
265 60 158900
235 60 148100

7 100 S700
74 60 43440

6950 20 1193000
10140 20 8028800
1458 20 293100
110 10 18100
120 50 68000
851 50 423550
125 20 28500
53 100 5S800

470 40 18S800
78 20 1S500
50 800 15íí(_C0
25 300 78500
78 100 73800
00 50 33000
36 80 23800

125 100 123500
200 20 4 $000
75 80 OSuOO
95 100 98500
98 100 9S800
00 100 08000
38 60 18900
58 40 23320

440 — livre
150 - >
50 - »

104 - »
47 100 43700
88 800 263400
83 300 93900

148 400 598200
165 300 468500
180 100 IS800
40 80 38200
00 40 23100
64 SOO 328100

148 150 22S200
8 100 8800

25 100 28500
160 60 93000
86 800 103800
60 30 13500
45 40 1S800
58 40 28320
18 10 8180
20 60 18200

110 150 168600
66 50 83800

140 S0 118200
116 40 4S0OÜ
255 20 68100
65 SOO 198500

112 600 673200
42 200 83400
14 200 288'-0
30 200 C.OOO
(J6 200 13S20O
93 200 188600

:;
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DliSPACHA.NT.ES MARCAS
VOLU-
MES

MERCADORIAS DESTINO KILOS TAXAS DIREITOS;
PAGOS

Mathias Bohn & Comp.

fa'

Alberto Veiga & Irmfto

M B
Letreiro

>
PHC
B
A C

>
W G
L
J B
Jacaré
MBC
J
O
C 11 K
—10-

>
F J
KP K
M R
K CH
Luz

>
>

-Q-
M A
-Q-
P H Ç

>

»
>

RHC
PHBC
RD
Letreiro
—B-
Letreiio

C8
R B
s & 0
-X-

J N
AV
AG

>

>
>
>
>
>
>
>
t
>
>
>

>
»
>
>
>

>
>
>
>

Alfredo Eugênio & Com.

S. Lob«& Companhia

Qohack & Companha

D. Soriano & Irmão

Guimarães & Comp.

>
>
>

B P
M S

>
>

>

»

J N
L O
A D M
J BS
Letreiro

>
T& I
HH|
Letreiro
FWL

>
Letreiro
S & T
AE
L
>

S& C
FWL

>
A G

>
AEG
a:

1 caixa mascaras Curitiba
1 dita amostras
3 engradados bonecas

Oli amarrados tubus—enoanamentos
1 caixa graxa carro

dita drogas
ditas álcool

2 encapados vassouras
20 saccos oouos

10U ditos assucar
44 barrioas oimonto

fl caixas pregos
50 saccos assucar

100 ditos dito
1 fardo teoidos
1 caixa dito
1 dita obras vidros
1 dita dita madeira

dita amostras
ditas vidros

1 dita livros
dita tinta
ditas senioutes

1 dita machina industria
1 dita dita dita
7 ditas Yidros
1 dita sementes
1 dita dita
1 dita tecidos
1 dita ostanho
1 dita obras forro
1 dita dita madeira
1 dita motues
1 dita papeis
1 dita bonecas *
8 ditas queijos *
1 dita gosso »

dita christaes »
ditas porcellana *
volumes becyclotas >
ditos nibt. musica »

1 caixa piano U60 par. »
1 dita dito uso part. >
1 dita dito uso part. »
1 dita tinta »
1 dita machinas »
1 furdo carne Interior

dito dito *
caixas pregos »

2 ditas vellas composeofio >
1 dita maizeno »
1 dita ferragens >
8 saccos cafó om gr&o >
1 amarrado enxadas »
1 fardo carnei »
1 décimo vinho

sacco cafó om grão
caixas korosene
bali. papel embrulho
oaixas sabão

1 sacco sal
1 dito arroz

ditos assucar grosso
6 caixas koroseno

décimo vinho
caixas pregos

2 ditas vinho
17 ditas phosphoros
26 latas dito

1 pacoto tecidos
fardos üo tecelagem
caixas porcellana
dita pò aapatus

10 barricas alvaiade
6 caixas porcellana

ditas pólvora
2 ditas cevada

fardo amobtras ) para uso
caixas vinho estr. ( parti-
dita conservas ) cular
fardos tecidos algodão

6 barris uleo
12 ditos risiduo petróleo

4 caixas agua mineral
1 dita louzus

12 ditaB papel comraorcial
300 saccos assucar

30
10
60

8500
125
40
70
116

1125
6950
«RIO
ÜOO

2980
6950

60
27
82
78
20

228
1(55
120
89
105
110
6U7
43
20
101
70
136
95
38
80
80
88
12
12
45
80
120

200

000
40
20

400
00

100
10
20

2000
20
20
20

300
800
100
200

0S000
livro

308000
I40á0ü0
28500
16*000
43200
118500
11Í-J50

1198000
8880Ü0
13S200
598000
11980C0
16SO0O
88100
3S200
158000

-- livre
100 228300
100 10S5UO
80 93000
60 48450
60 532r,0
60 6S500
100 508700
50 2S150
50 18000
800 818200
100 78600
30 4S050
200 198000
100 83800
100 85000
600 188000
200 17$000
10 3120
200 28400
200 9Í000
200 6$ÜC0
200 24S000

390 Cosar Schlutz
407 Carlos Prank
399 E. Wendler
38 p. frb. do louça
62 Colombo.

Depurativo
RAULIVEIRA

elixir de Velame . G uaeo
SEN! MERCÚRIO

Unico reconhecido efficaz noa rheumatiBmos, eMrophulM.ulco-
raa leucorréas ou flores brancAS,cancros, carbúnculos, boubas, dar-
Sroe enfermidades da pelÍe,neeroses e outras moléstias de caracter
aíhilito leucorrheas.

N&o tem dieta nem reBguardu.

Raulino Horn & Oliveira
UnicoB proprietários e fabricantes.-Santa Catharina.

A' venda em todasas pharmacias edrogarias.

Depositários no Paraná

FERNANDES LOUREIRO & COMP

Rua 16 à& Novembro o lí

Convite ao PuMit
í EGREJA EVANGÉLICA
! RÜA COMMENDADOR ARAUJO

Preyrçç&o da Palavra
Domingo, 11 li2 horas

manha e 7 1|2 da noií
Quar-tas-feiras 7 lj2 da M|te. Ul XII

Escola Dominical aos D 
míngos, 10 1]2 horas da c L '**'
nha. PARAN

SEDES BEMVIND08.

imo i itl

Loterias Nacionaes
EXTRACÇOES DIÁRIAS

Da Capital Federal

m

gM^tftmm%%

Grande liquidação
DE

Guardas chuvas e chap
de sol, em condições exc
sivamente baratas.

Prepara-se e concertsjyg^fj
por preço ao alcance de —
dos. >t0* lk

Officina do sr n.
José ft Ul°

Rua da Liberdade n.^pànuní,
^ ,, ,, reuòescrivãCasa Mattana ;o de s _ lati

25 .ioel Antonio
quatro tnezi

——""""* '"sua saúde.
VK.— Ori ti e

>
>
á
>
>
»
>

>
>
>
>
>

Curitiba

P. Amazonas
Curitiba

>

>
»

>
Interior

90
75
220
20
10
38
180
10
91
50
00
72
8

17
3*
30
180
180
50
220
18
340
408
24
724
277
62
665
234
90
300
53
44
39
152
1009
2489
«85
130
1050

179Í20

20
20
20
80
100
30

18920
1S500
4$10ü
1S0O0
1S000
1SI40

Sabbado 10 de Janeiro de 1903
Bilhetes ã venda na Agencia,—Fraca Zacarw

livre
20 S'200
20 1S880
60 2S500

livre
20 1S440
30 S240
20 SJ40

12.5 $Ü0
livre

20 33600
20 3£0tí0
50 28500
20 43400
60 28400

livre
>

300 78200
livre

200 558400
10 8620
80 468200

200 408800
110 188000
10 3S600

livre

RAULIVEIRA

Peitoral

i«.

GAT.A.I.EI1SE

>
>

45S600
40S300
408780
1)8100

1S3', 0
105S000
86884t 0

300
40
20
40
10

100
20

Rs. 6.6158140

Collectoria de Paranaguá, em 27 do Dezembro

0 Collector, João R, Branco. 0 Eaorivfto, João

Confere, em-29-12-902. 0 Offlciai, T. Bittencourt

de 1902.
Estevão üunior.

XAROPE DE ANGICO
<5®m totó e gemeo

COMPOSIÇÃO DE RAULIVEIRA

Contra tosses, bronchites, asthmas, tysiea, eoqueluc
ouquidão etodas as moléstias das

Vias respiratórias
Mais de 50.000 pessoas attestam a sua grande efficacia.

A.' venda em todas as pharmaciaB e drogarias.

Raulino Bom & Oliveira, únicos proprietários e fabricantes-
Santa Catharina.

Deposito no Paraná-Fernandds Loureiro & O. (Casa do José Nalo

RUA 15 DE N0VEMBR0N.il

attenção
Attenção on-n" (

Casa CentrtaiiKTAi
Acaba do receber um variado Dia

mento de casomiras.o que badeb;emeUeuse
qualidade e gostos, de cores e y da União d
com ospeoialidade fazendas para i^^,^ ao
tudos; apromptam-so ternos sob rc'nhillui0
ora 12 e 24 horas, por preços seitui^es do in
petencia. .bem,por co

Ha especialidade era roupas feittn{onnar a r(
o maior esmero posBivel, para l
e meninos, por preços baratissimo;
abaixo se vô eclarou-so, i

Torno de casemira de 308 a h\ geral do í
Idem de casemira de 1.» qutcial», em P;
Ternos de sarja de 1.» qualida.íntode Edu

a 758. Ç*0 (1° Pil"!1
pura 15 de de 608 a 758. e» para um |

Ternos de diagonal de 358 a i seo uso p;
Idem de tricot superior de 66ii,osr. dr. s
Calças de 88, 15 a 288 o seguinte
Ternos para meninos, de todoeriamonte o i

tos de 10* a 50S da«Fiscalis:
Como também, um grande soneça-sc a oi

to de camisas, collarinhos, gu rèquerenli
meias, camisas, de meias, punbllaA do R
roullas e muitos artigos para hi903. A Cha
meninoá por preços Bem competi-Accusou-sc
Só na Casa Central I wntem dat;

Rua 15 de Novembro esquina'Osto de «Pai
Dr. Muricy. afuá> c°ntei

J. Azv despachos |
Pezemhro I
l;o,e agradei

——x que contin
rimido aos í

^_^___^___^_v

O paquete «PLANETA»

Esperado do sul, sahirá no dia 10 para :

Santos, Rio de Janeiro, Victoria,
Bahia, Maceió, Pernambuco, Cabedello,

Natal, Tutoya, Maranhão e Pará.

Recebendo passageiros e carga.

Paranaguá, 7 de Janeiro de 1902.

Os agentes, Polycarpo Pinheiro &. Ca.

Escrophulas
Nâo ha remédio mai* eíttca*

para conbater esta moles-
tiú, do que seja o podero-

ao-ELIXIK I)E I Ü1UJ-
BI COMPOSTO.

Vende-se em todas
pharmacias

Na agencie em Curityba
mncia André de Barros

Nos fabricantes:

Leivas, Reis & Comp.
liiachuelu 10 A

Cidade do Rio Grande

as

Phar

ESCHOLA AMERICANA
Rua Commendador Araujo n. 28

O ensino comprehendo trez ourso>1 Primário, intermediário o eeoimlario:.

Curso i)i.imapio-(de 2 annos). Este curso abrange primeiras le

leituras, calligraptaia, noções da lingua nacional <%ainmat.ea, geographia

Lições dePiano;
a 16&000 meuNÍOVERI
D. Màroí-Rida Setrioni,

pula do Conservatório de
onde foi di&tinguida com ütâ da sess
honrosa, offerece os seos «
à domicilio e para as pesaoiresidencia c
ainda nào tivessem Piano,sedo.
casa. onde tem musicí», daivos trinta o i
breve tempo provas de qui de mil nove
methodo de ensinamento^ ás 12:
deixa a desejar de melhor- Camansta

Ex-Artista Lyrica ensisft *phenn

leituras caiii"rantiia, noções ua mnjua iiaU.u..u. ^.fi.M......^..-, ,,- a- . .. Pode ser procurada na ilta, Augusto
loria lições de cousas, desenho, as quatro operações fundamentaes da ar.thme- - -

.ttras, bameamo por preço mod«0 ^.^¦. ,1!8~ Pode ser procurada na i.tfl Atllíllíln
Muricy n. 57.

Cii Luso Brazileiro
Aã Rual5[de Novembro n. 22

Reabrem-se as aulas deste Collegio nodia? deJa^
neiro próximo, leccionando-se : instrucção primaria e se»
cundaria, Francez Inglez theorico e pratico, Desenho,
Pin!ura e Bordados, mensalidade r»$000.

Continua a funecionar as quintas feiras, um curso
especial para moças, leccionando-se : bordados, pintura,
aquarella e Francez pratico.

Na estrada de Matto Grosso
Vende-se 12 alqueires de

terras com matto, campo e
pequeno herval, tendo boa
agua, no logar denominado
"Rondinha", municipio de
Campo Largo, na estrada de
Matto Grosso.

Sao terras próprias para
lavoura e especialmente para
a cultura da vinha.

Os referidos terrenos estão
situados á beira da estrada
e em magnífico logar.

Informações nesta typo-
graphia.

A Directora :-LYDIA C. VARELLA ANTUNES.

1C ' 
Preço, 308000 l.o anno, 40SU00 2."

O curso intermediario-(de 2 annos) dá maior desenvolvimento As

matériasSadas no curso primário começando o estudo systemat.co da gram-
mítica Se também noções das sciencias nataraes e um curso prahco das

linguas ingleza, franceza, alleraa e musi(;a.

Preço, 50S000 por semestre.
Oeursosecundario-(de4anno0 abrango todos os preparatórios

exieidos Vela matricula nas academia., mais divididos e ensinados pelos n.etho-

dosTogSvos indicados pela experiência como melhores e mais praticava..

Preço, 6ü$000 por semestre.
Internato para meninas

. ¦. *„ ... 2608006
Pensionista, semestre 4<$000
Joia de entrada ^
Lavagem de roupa • ' 

753000
Musica ,...••
Estes preços serfto pagos adiantadamente por semestre ou por mez.

0 enxoval das pencionistas ficará á vontade dos pães, mas pede-se qae m

alumnas nfio traS _onpa de luxo ou jóias de muito valor. Ex.ge-se pontuah-
4ad° 

Palmais" informações dirijam-se ás directoras no estabelecimento do meio

dia em diante. MRY p> I)ASCoMB
ELMIRA KÜHL

Attenç
SEHÕ1111

ano, fal landi
. Plinio Min
sidente deci

¦ proceder, a
t é sem debí
Maprirneira
os os 'seguin
-Requerimc
,ippe Lomb;
Itas em que
ço.em tempç

CALLO 
"mistóoc,<!

pela-Lima Dlama^commiss

Preço... ISOSSü
Vende-se na casa tS?™

Costa, á rua da LitVcamari"i.i
"'.'verdadeiro 

eu^»
bricante, mezfe; os it

¦José Ut*"*"""

A Rainha do foilette

Lições de piano
A' rua Aquidaban n. 26, uma

Senhora competentemente habili-
tada, leciona piano.

Mensalidade 10$000, duas ii-
15-9-ções por semana.

Snavisa e refresca a cutis
Preparado inoffensivo de ha muito usado para curar as espi- > ¦

ahas do rosto, racha doB lábios, destroe completamente aB sard»W*c
«qualquer mancha da pelle, e é efficaa nas queimaduras. »novo

Raulino Horn & Oliveira.

Únicos proprietanoa e fabricantes. Santa Gatharina

Dipoiiiarlo. oo P«aná FERNANDES LOUREIRO & Comp. •

11'onstruil-os.
, Irt. ÚA Fine

CASAMATTANUilsadosisposto no a
3SSOS.. existe

> ser recolhid
;occupado c850|OOtezY*f;**\W lrt.3.°Rev

Por taltape tifit.^
vende-se pela (gj^g
acima um Piano
novo do autor 

rí(wsaa__m

57 Rua Muricy ;

BycicIeioeita dü


