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Preço» da» iiHniuiRoni

PORTOS loltitu

Dn 1'nrtü Amntonas
á 1'iilmyrri

Ua Hio doi 1'atos
á Silo Mntliflui

Da São Mi.tli.-ti-.
a Barra Feia

Do Burra Veia
A 1'arlo UnlSo

D.ooo

4.ooa
4.000
4.000

Ma Eictsi.
por kilo

3,ooo

-.«»•>«»
1,000

1.000

15 rela

15 ruis
15 rol»
15 rol<

ASSIGNATÜRAS :

Anno Õ9000
SezMttn lOtOOO
At aiiignaturas podem ter feitas tm

ptalqwr epocha. Communicadot e annun-

doi tratam-se com o administração.

NÚMEROS AVULSOS :

Numero do dia  fl°0
» atraiado.... $200

Estradado Ferro S, Paulo-B. Grande
PREÇO DAS PASSAGENS

1* classo

Do Curilyba á Inteiras Meias

INDICADOR
»>»<?

K/ffiESJiM_30
Kl DE Jll'1110 DB 1910

Faxina
Ilapolüiin.a
Tatuhy
Sorocaba
São Roquo
São Paulo

4'2$800
614000
644100
57Í700
601000
681000

22Í-100
274000
28*100
29S.IO0
30ÍHOU
324000

2.' classo

Faxina
Itapotininga
Tatuhy
Sorocaba
Sao Roquo
São Paulo

i Ter.-rclrn

DOMINGO

SeR.-felrn

Quar.-folra

f Quln.-fcira

Sexta-lelra

Sabbado

12

14

10

'20

15

17

18

28

S2

23

29

30 i

214900
29ÍI600
30i.7O0
32; .600
331 500
31; ,700

12*800
168800.
16Í800
174000
17ÍÍO0
18$100

Pequenos echos
O presidente om exorcicio, do

Estado do Ceará, expodio circula
res ás autoridades do iutorior, re*
commendo-lhas que prestem lodo
o apoio ao encarregado do servi
ço de recenseamento nas respecti-
vas circumscripções,

•
Communicam de Kl Paso, no

Texas, para Nova York, que um
grupo de bandido; deteve timbrem
perto de Robsart, no Novo Moxi-
co, obrigando os passageiros a lhe
entregarem alguns milhares de doi-
Iara.

A policia esta no seu encalço.
•

Em Tatuhy os lavradores do al
godão continuam resolvidos a não
entregar o produeto ao preço de
0$OÜO por arroba, esperando me-
lhor cotação.

•
O governo do Estado de Para-

hyba determinou a organisação de
mais.uma expedição policial .que
seguira para o interior afim de
perseguir o bandido Antônio Sil-
vi no.

??vV*W"*

Navegação Marítima
Novo itòterario dos vapores do Lloyd
Em vlrtudo do não poderem os grandesvapores dessa Empreza devido a baixanto

dai águas da lagoa dos Fatos, continuar a
tocar nos portos do Pelotas e Porto Alegre,
ficou estabelecido o seguinte novo itinerário:
Os vapores partirão ilb Rio todas as quinta*feiras ás 2 horas da tarde, escalando em
ama viagem, por Santos, Paranaguá, Floria-nopolls, Kio Grande, Montevidéo o Payssan-
du, e na outra por Santos, Paranaguá, An-lonlna, S. Francisco, Itajahy, Florianópolis,
Rio Grande, Montevidéo e Buenos Aires. Em
qualquor dcllas os paquetes receberão pas-lajeiros o cargas para Pelotas o Porto Ale*
gre com baldeação do Rio Grande, comotambom roeoberao cargas para Matto Gros-•o com baldeação em Montevidéo. Passa-
(slroí para Hatto-Grosso sã serão recebidos
noi vapores dallnha de Buenos Aires.

iJXMÇOS das passagens noi eojporo»
do ZloytS Brasileiro

SERVIÇO POSTAL
¦ 

¦

Tabeliã
a vigorar da X.« de Janeiro em diante.

CARTAS
Interior-100 reis por 15 grammas ou fracção
Exterior-200 ... » ¦

CARTAS-BILHETBS
Interlor-100 réis cada uma. Para Ç exterior

completa-se a taxa com sollos adhesivos.
BILHETES-POSTAES

Interior-50 réis slmplos e 100 réis duplos.
Exterlor-lOO » » 200 » »

JORNAES
10 réis por 100 grammas ou fracção.

MANUSCRIPTOS
100 réis por 50 grammas ou fracção.

IMPRESSOS
JO réis por 50 grammas ou fracção.

AMOSTRAS
100 réis por 50 grammas ou fracção.

ENCOMMENDAS
00 ré!» por 50 grammas ou fracção, além da

taxa lixa do rogistro, quo é obrigatório.

CARTAS COM VALOR
As cartas com valor declarado, além da laxa

.relativa à classe o ao peso do °}>ioc'o."pan0'prêmio lixo do 200 réis do cada reg. ro,
pagam mais 2oio do valor ?eUas^u(do.nas seguintes proporções: Até 10$000-2Ul)
réis™- ue 10$, até 15$-300 ré.s e as-
sim por dlanto, açcresçentando sempre
100 ríis por 6$ ou fraççao de 5$. 01 vnlor
Incluído numa carta não excederá de 30U*.

0 sentenciado Miguel Trad vae
intentar a revisão de sou proces-
so perante o Supremo Tribunal ten-
do pedido copia do mesmo ao dr.
juiz das execuções criminaes.

Aquelle magistrado informou
que os autos do processo estão
no Tribunal de Justiça em S. Pau-
Io.

•
Trinta e nove nações significa-

ram a intenção de tomar parte na
Conferência Internacional de lia-
ya para a unificação das letras de
cambio, conferência essa que se
abrirá no dia 23 do corrente mez.

•
O sr. ministro da Agricultura vae

convidar diversos professores, en-
genheiros, médicos e industriaes,
para fazerem parte da commissão
encarregada do estudo da applj-
cação do frio como meio industri-
al conforme solicitação da Asso
ciação Internacional do Frio, com
sede em Pariz.

A população de Buenos Ayres
foi calculada em 1.268.254 habi-
tantes.

-3H-

a i," classe 3." classe

Rio de JaneiroSantos
Igunpo
Cananéa
S5o Francisco
llsjahy
FlorianopoUs
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre
«ontovldoo
Buenos AyresRosário do Santa FéParanaguá

B7$100
41$500
20$000
15$600
23$900
28$900
28$'J00
80$400
86$700l38$000

155JO00
17G$000
195$000

4$120

Impostos

Noi nroços aelma Já está Incluído o Im-poito de transporte.
BOTES

'•«agem para bordo, cada pessoa 1$000

Navegação pluvial

naXABOAMB I
(Na CoUectorla á rua J.o de Março)

Industrias e profissões t
1.* semestra em Agosto de e 2." semestra

em Fevereiro.
pólvora, armas de fogo e líquidos l

1/ semestre em Agosto e 2/ semestre em
Fevereiro.
Predial i

V semestre em Setembro e Outubro, 2/
semestre em Março e Abril.
Taxa Escolar i

Em Setembro e Outubro, (uma vex por
anno).

Vapores e lanchas

Birletariiri..f„;/„ T?0^,8Dàiu5' CarI<" " ' lanchas, pro-irletarios: C. BOhrer 4 Irmão com sede em"L0 A.5>aionas e agencia em São Matheus.irietarlos: Hauer
— Matheus.
3 lanchas, empresa*

r—Sir™?8.3 e "Koucla em São 5onryíléa ei lanchas, proprietário
V?mp;'rB5Íd0Qlea omSã° Matheuvictoria, Cruzeiro onos ¦ "•rin.i ¦ ril,^ii ru"lr<> ° ' lanchas, empresa*

2S S5o1Mba{neuC,<:r<,eir0 * C<»»->'. ">"1§<"-">-

ahíí0.í*,ía 8 a •"•o-**.-1, proprietários : Klr*
i íí-f Comp'' «sldonte» em Rio Negro.

J_S: «x «tem mais cerca de 10, de dl*Ttrsos proprietários.

Viagens doi vapores
Ue Porto Amoxonas a São Matheus a volU

^.nl?a.."8Iilana'2 « - viagens.ue Porto Amaxonas a Porto Unlüo a volta*™ um» semana, 1 \ a 2 viagens.

PORTO!
Porto Amazonas

_ | VlUa Palmyra
_ l R. Taboa-Ceroubi
«_ ISatto-Qnelmado¦g _ 1 Porto Feliz
_3 I Imbui al
SiSAgua Branca
Pt». Varge Grande
S IThesoura*»1 (São Matheur,

lInvernada
Rozarle

•§â[R-Puünga
.5 1 bmboque

?ã { Pas«o do Meloo a, 1 Soares
«l £ \ Ouelmados-Nhoca
S2; Barra Feia-. S l Santa Leocadla
aK\Vall3es-a « 1 P«rto Bello
E-a\Yl.Un Nova (Margem do
S » I AbsalSo Timbéslnho í Ria Tlmbós»S I Eslaclos

I Porto União da Victoria
\ Villa Zulmyra

MVTfXOIPAMB I
(Na Thesouraria da Prefeitura á Praça TI

radontos):
iferlçSo de pesos a medidas I

Em Janeiro e Fevereiro.
Hatrlcuia a marcaçtode vehkalos l

Em Janeiro a Fevereiro.
Hatrlcuia de cães 1

Janeiro a Fovorolro.
Commercio e Offlclnas i

Do quadro urbano a rodo, 1.» prestação
em Março, 2.«, am Setembro.
Imposto sobre bebidas l

V. prestação «m Março, i: prestação
am Setembro.
Terrenos não cdtflcados t

Em Maio.
Calçamento /

Em Maio.
Prenlei nflo rer/eifldoi;

Em Maio.
Foros deterrenoi do «aadro nroono e roelo l

Bm Julho.

XUPOSXO VO BMLZO I

Papeii em quo houver promessa ou obri*
gação de pagamepto ou .transpasse, ainda
me tenha a forma-«la reolbo, carta ou qual-
iner outra : os qua conüveram dlstracto,
So"erâçlo;.ubrogação ou garanUa a liqul*
daçio de sommai ou valores :

Alé o valor de 2oo$ooo . . • • |J°o
De mais do 2oo$ooo até tooíooo |«o, , . íooíooo até 600S000 $66o

, , . Boojooo até Sooíooo |88o
, , . goojooo até l:ooo$ooo l$loo
V assim nor diante, cobrando-se sempre

nimU l"lo?por^mooSÔoo ou fracçío dasta
qnanUa

Chegaram a Berlim trinta e oi-
to officiaes brasileiros, que vão
incorporar-se, afim de apeifeiço-
ar os seus estudos, no exercito al-
lemão.

0
Nos centros políticos ds Monte-

videu corre insistentemente que
dentro de pouco tempo rebentará
umo revolução no Paraguay, orga-
nisada pelos colorados, auxilhdos
pelos radicaes uruguayos, que for
necerão armas, munições o ho-
mens aos primeiros.

•
A casa Armstrong fez ante-hon-

tem as primeiras experiências de
um freio paraconhões, o qual per-
mitte daram-se dez disparos con-
aecutivos sem se modificar a po-
sição.

Casamentos da moda
üillicilmonlo iiiiHRiiiiirá o loitor 01

requiulea do luxo, do pretetiçi.o u do
8iioliismo* a que no clwüou na lom*

pos a «ata parlo cm limliilurra do c»pi-
min •Matrimuiiio»,

Ura utlíi:o do «Lloyd1! Ronlen» cou-
ta-uus a oslo roupoilo pormouorca quft»
si mvoroaimoiti.

I.oko quo trauapirn í»o publico a no-
ticia do um unlaco nupcliil outro pca-
soas da alta sociedade, a num da irtii-
va vii-so assediada^ asi.altitda pur nu-
vcim de candidatos ao fornecimento du
enxoval o mais accossorios. Pata lazer
lace a correspondência uuo 0 correio
lho traz todas as manhas, necessário
ae torna a noiva rectrror ao auxilio do
um secretario.

Os presentes assumem proporções
fantásticas.

Os noivos recebem dos seus pnreu-
tes c amigos tudo quanto constituo o
preciso de uma casa. E' ease o miuimo.

O casal «lashionable» que se nito vò
contemplado com um certo numero dc
cheques, com um arrendamento do unia
casa pago adeanlado o com um auto*
movei entre as presentes de noivado,
cousidera-se como tratado com pouca
sympathia. As joia3 chegariam para-
abastecer uma ourivesana do West
End. Em mais de um casamento reton-
le o valor das jóias olíetecidas passou
alóm do ura milhão de libras.

Leram bem, um milhão de libras, de-
zeseis mil conlos cm números redou-
dos. He o «L'idy's Realeu» |u5o fosse
uma revista seria, poder se ia imaginar
quo ella estava defendendo r. nossa cre-
dulidade.

Segundo o mesmo jornal, ha na so-
ciedade ingleza «suobs» de tal força
que chegam a alugar collatea e pulsei-
ras do mais alio preço aiim de os li-
gurar na exposição das suas ülhas ; e
a pagar as «toilettes» de certas convi-
dadas do polpa para que não deixem
de assistir á cerimonia e sirvam assim
de chamariz a oulros convidados.

E' moda agora deixarem-se os noivos
photographar pelos «repotters» de cer-
tos jornaes mundanos, que lhes publi-
cara depois os retntos acorapanhaios
de algumas linhas de hiof.taphia. Poia
mesma oecasião apparecem nas referi-
das folhas frequentamente revelaçuas
de caracter intimo sobte cettas perso-
nalidades illustres que uão podem sus-
peitar da origem dessas indiscripçues
Estas explicam-se do seguinte modo:
Na alta sociedade britânica estava an-
tigamenle em usi escrevor dia adia em
um canhenho os acontecimentos e os
«caucans» da sociedade; algumas das
pessoas, que assim registravam para
seu uso intimo os suecessos e os boa-
tos, entenderam agora que podiam ti-
rar partido . financeiro da communica-
ção dessas notas a alguns jornaes que
as pagam por alto preço.

O «snobismo» inglez no capitulo ma-
trimouial revela-se alé na escolha do
Dadre que deve celebrar a ceremoma.
Ha padres que 6 elegante ter para o ca-
samenlo; um certo couego bhepard da
capolla real vê se por tal forma solici-
tado para esse fim que se torna ueces-
sario tomal-c com muitos dias de ante-
cipaQào,

Do nosso amigo sr. Ricardo Cos-
ta Júnior o exma. sra., residontos
no Bio Negro, recebemos gentil
partocipação do nascimento, a 11
do corrente, do seu filhinho Ber-
nardo

marcud, tondo ni<lo u ovoluçílo as-
tàiitid.. polo sr. oommandanto »to-
dos os (íistinctoH oílioiaos citados.

Em seguida os aprendizes^ lor-
raaram om um hhIAo du liscoln,
ondo tambom acluwum-HO o sr,
ooininiindunto, seus tiuxiliaros re-
foridos e as autoridades quo inon-
cionitmos.

N'oasa oocusiito o sr. immodiato
leu nos aprondizos unia ordom do
dia do sr. comniandanto, om quo
osto referia-se om tormoa pátrio-
ticos o bolloa ao uoontocimonto
quo so coramomorava, o em quo
luzia constar a promcçtlo do vários
aprondizos.

Em seguida o sr. capitão do
porlo pronunciou um brovti o lo-
canto discurso, pondo om rolovo
o bom quo prosta a Escola à tan-
tos meninos pobres ou dosampa-
rados, instruindo os, educando os
o amparando os.

A' 03tes actos assistiram o pro-
fessor civil e outros omprogados
da Escola.

Dopois do acto por ultimo re-
ferido, os aprendizos armados do
carabinas, sob o commando do
dedicado immediato, sr. tenente
Didio Costa, desfilaram por algu-
mas rua:i, indo no centro da co-
lumna o ostandarte da Escola, que
6 o pavilhão nacional, conduzido
pelo sr. commissario, tnnoate Joa-
quim Capistraoo , da Costa e na
fronto as bandas de musica e
marcial quo tocavam alternada-
mento.

Como se sabo o ostandarte da
Escola foi offerecido á mesma om
11 de Junho do anno passado por
alguns distinetos senhores d'esta
cidade.

Dirigiu-se o batalhão de Apron-
dizos ao Curapo Graude, ondo de-
pois de ligoiro doscanço, alguns
mouores dirigidos polo sr. imuie-
diato executaram com destreza va-
rios exercícios de esgrima de oa-
rabina.

No local achavam-se o sr. com-
mandante, o sua exma. familia, o
sr. capitão do Porto, o sr. tenento
Cândido Cruz, o sr. Frankilmo
Aberastain Oro cônsul Argentino
nesta cidade, o sua senhora, o sr.
dr. A. Sebrão e vários outros ca-
valhoiros o algumas familias.

Dopois do exorcicio, ostaudo o
batilhão do aprendizes postado em
duas filas, o cônsul Argentino, ti-
rou uma photographia do mesmo.

Após uma hora mais ou monos
de estada n'aquelle local, voltaram
os aprondizos para a escola, na
mesma formatura om que haviam
ido, teodo-se retirado os asuiiten-
tes, do ponto mencionado, agrada
velmento impressionados.

Tanto na escola como fora d'ella,
os menores executaram as diver-
sas soluçÕQS,|rnarchas etc. com mui-
to garbo e notada ordem, polo quo

OS ALFM1ES lül GREVE
Reiltioção de horas do serviço

Movimento pacifico

A luta pela « d*, que mais pe- l»-Augmon'o do 20 f(„ para
uona se vae tornando a medida o» offlolopa de poça o do mez.
do desenvolvimento matonal das) 2»-Diminuição tio horário,son-

grandoH cnlmeiiis humanas, que;do: das 8 bom da manha às o
creani novas necessidades sem, da tarde.
fornecer o meio sufficiente para j Proourando conhecer da justiça
satiifazel-as, esiá tomando nWdo taos origenoiae, interrogamos
oaüital um aspecto muito sym í alguns dos gróvistas, obtendo om
ntomaUco du chamada que-lão resposta quo os salários sflopo-
Hodial qua a espaços anita o Bio 'quonos om rolacRo A quantidade»e
e S Paulo, onio patrões e opo-ju natureza do trabalho estando
rarios dirtpmmn se direitos em pois o seu ganho muito díspar com

attrictos nora sempre isentos de
violências lislimaveis.

No Brasil não ox ste a questão
social—-dizom todos—mas ella ahi
so indicia por essos conllictos cuja
causa so dovo altribuir mais ã
falta duma logislação sobre o tra-
balno, regulando us rolaçõoS en-
tro duas lorçai quo dovom estar
om plena harmonia, do quo a
oxigoncias ás vezss desarrazoadas
d'uma parto o explorações ini*
quaa quo não raro so manifestam
da outra.

Paiz novo o exlmberantu de soi-
va, vastas extensões territoriaos
incultas a podir braços, ha ainda
muito logar para todos; a concur-
roncia, o struggle-for life não as-
sumiu o caracter aporta 1j que
levoste ms velhos paizes euro-
peus. Em th.ooria assim é, na pra-
tica nãi, por quo o operariado
brasileiro é, • na maioria, das pro-
fissões artísticas que om rogra so
oxorcem nas cidades.

Tal argumento só p-idorá cabor
ao operariado agrícola do qual te-
mos uma intima parcella em es-
pautL sa desprop nção com a arca
carecida do braços. E tão porfoi-
tamente coufinna aquolla sentou
ça. quo entre as classes ruraes não
existo luta, não ha a concurrencia
qua se nota entro os trabalhadores
das cidades, onde a superabundau
cia dostos offeroco aso á baixa dos
salários até quo em momento op-
portuno erguom se a reinvindicar
aquillo a que se julgam com direito,
fazendo então a grdve quo nada
mais é sinão a conseqüência logi-
ca do espirito do injustiça, trans-
plantando da Europa para a Ame
r

õ lucro enorme auferido pelos
patrões.

Quanto ao horário, não oxigem
as 8 hura-J ív.-ju universalmente
consagradas ao trabalho, porém,
não pudtim continuai a trabalhar
1-í- horas desde 7 da manhã até
9 da noite com a sobrecarga dos
domingos em que também tra-
balham ató ÍO ou 11 horas. Que-

Ao bébè, bom como aos seus ^"dignos de elogios os" dedica
dignos genitores, desojamos t°üas|do8 srs 0f(jCjaes que tem a sei
as iolicidados.

Dontro em brovo Bio Negro con-
tara com mais um útil melhora-
mento : uma linha tolophonica.

O concessionário sr. W. Sch-
wartz envida todos os esforços
para installal-a o mais logo pos-
sivel.

Sabe-se em Boma que passará
sem alterações o projecto do ser-
viço militar de dois annos.

•
A legação dos Paizes Baixos

convidou em nome de seu gover-
no o do Brazil para fazer-se re-
presentar no Congresso Interna
cional de Seguros, que se deve
reunir de 6 a 8 de Setembro pro-
ximo futuro.

•
Telegrammas de Berlim dizem

que o mercado de borracha está
muito animado, melhorando as
cotações.

Noticias de Londres dizem que
está se operando uma grande al-
ta.

Na pharmacia Day em Buenos
Ayres, acha-se em exposição um
menino recemnascido, com 3 ca-
becas e3 corações.

Esse phenomeno que tem des-
pertado a curiosidade do povo, se-1
rá enviado ao museu nacional.

Escola da A. Marinheiros — Testas
do dia 11 de Junho.

A data de 11 de Junho, anni-
versaria do memorável batalha na-
vai do Riachuelo, foi homeuasíea-
da pela Escola de Aprendizes Má-
rinheiros desta cidade, do seguinte
modo ,

A' 1 hora da tarde d'esse dia,
na Escola, com a presença do3
srs. capitão de cor veta Alberico E.
de Miranda, digno capitão doa
Portos do Estado e tenente Can-
dido Cruz, commandante do des-
tacamento federal d'esta cidade,
houvo revista geral passada pelo
commandante da Escola, o distin-
cto offioial eapitão tenento Hemi-
terio da Silveira, acompanhado
d'aquellas autoridades e dos dignos
officiaes da Escola, srs. tenentes
Didio Costa, immediato, Joaquim
Capistrano da Costa, commissario,
e dr. Arthur de Almeida Sebrão,

Seguiu da capital da Bolívia
para o Aere, afim de demarcar a
fronteira com o Brasil, o major

loi para isso

I Rio Negro
l Rio da Várzea

Campinas
Porto de Pedras
Matto Queimado

,Tres Barras
Canolnho s
Neo Rlcaba

ha :—Rua 15 de Novemhro n. 35.

Na Pharmacia Allema o se. dr. Le-

mos vaccinarâ diariamente das 2 ás á

da tarde, e o dr. Manoel Carrao vacci-

Si fa 3 n° --«"oratório de Ana-

lyses-

Uiot pimipatt da navegaçUo
tlOSSSÚ
5*o NegroFuUnga
Trlrabo

a sul ameriga opera exclusi-
vãmente em seguros de vida.

E' uma das maiores proprietárias de
m-edios no Rio de Janeiro. Activo supe- inglez Assie, que
riora26mü contos de réis. Pecaraipros- cuatr;Jtado pelo governo boliviana.

pectos. Representante geral neste Estado
-João Penatorte- Succursal em Çurity- •'" ' "Y ' " '" Telegrammas chegados do Be-

cife. dizem que o bandido Anto-
nio Silvino asassinou no dia 10
do corrente, no logar denomina-
do « Galante » no Estado da Pa-
rayba, um coronel de nome Edu-
ardo, suppondo tratar-*e do fa-
zendeiro coronel Eduardo Gomes
Barbosa. .

Diz ainda, que Antônio Silvmo

navagaval urea j Uguai)

medico.
Os aprendizes que estavam com

uniforme de rgala e armados de
carabinas formaram primeiramente
com as bandas de musica e mar-
ciai, no passadiço que fica entre
os dous corpos principaes à<> edi
ficio, onde permaneceram durante
a revista dos alojamentos, refei-
torio, etc. ; depois quando reali-
sou-se a mostra das dependências
Bituadas no pateo da Escola, fo-
ram collocar-se em formatura no
mesmo, onde o sr. commandante
com os seus dignos acompanhan-
tes, passou rovista em suas filas.

Tomaram parto na revista outros
srs. officiaes e os ,inforiores da
Escola.

Depois d'esso acto os aprendi

dos srs. officiaes que tem a seu
cargo o ensino d'essa disciplina,
principalmente o sr. tenente Didio
Costa.

A escola estava adornada com
go3to, destacando sa o salão do re-
feitorio o o das aulas. No pri-
meiro, viam-so arcos de folhagens
nas portas, folhagens collocadas
nas paredes e outros enfeites o cir-
cumdavam^e seguindo differentes
bandeiras, achando-se em uin dos
extremos do mesmo, no centro de
vários objectos symbolicos da ma
rinha de guerra, collocados com
symetria, e encimados por duas
bandeiras" nacionaes entrelaçadas,
o retrato do inclyto almirante
Barroso.

Os mastros que estão arvorados
no pateo do odiíicio achavam-se
embandeirados em arco.

De noite a fachada da Escola
apresmitava uma linda illuminação
electrica, produzida por muitos
focos de varias cores.

N'essa noite no theatro Varie-
dadas houve um magnífico ospec-
taculo cynematograohico, em ho-
menagem á data, tendo tocado
n'elle nos intervallos a bania de
musica da Escola.

Esta banda tem feito muitos pro-
gressos, peto que ó merecedor de
elogios seu digno regente, o sr.
Bomualdo Suriani.

Bellas homenagens foram as des
criptas em honra do um dos mais
gloriosos factos de nossa historia
pátria !

14 -0—910.

.:ica, do capitalismo europeu nas
suas reUções com o proletariado.

E' tssa anomalia quo fará yi-
cejar no Brasil a questão social,
si em tempo não aceudrem os
poderes públicos com leis especi -
aes regulando o assumpto e cou-
finando nos seus [respectivos ter-
mos o patrão o o operário, de for-
ma a garantir a cada um o qua
fôr equitativo e estabelecer entro
elles o accordo imprescindível á
paz do trabalho, pondo este asai-
vo de perturbações

E de taes perturbações não está
livre a industria paranaense si
attendermos ao facto de eslarem
se amiudando as greves,as quaes,
si bem que pacificas, não deixam
de ser prejudiciaes á economia
publica.

Depois do movimento dos sa-
pateiros, ha três annos, e da
greve logo terminada dos carro-
ceiro3 isto ha poucos dias, temos
agora a dos alfaiates.

Classe numerosa, a dos ope-
rariosde alfaiatarias Vdm de ha
muito se queixando de mal re-
numerada, dizendo-se também
forçada a um horário despropor-
cional ás suas forças.

Beunidos em uma das noites
passadas á Praça Tiradentes, ac-
eordaram sobre o movimento e as
reclamações a fazar.

Hontem, novamente reunidos no
salão dos Empregados no Com-

deliberaram para hoje a

rem, pois, 10 horas da trabalho,
das 7 da manha ás 6 da tarde.

Eisa proposta foi impressa o
distribuída aos proprietários de
alfaiataria que a assignaráo si
com olla concordarem.

A's 3 horas da tardo reuniram-
so do novo na sedo da Sociedade
La Gauloise edostacaram commis-
sõos pura so onlondor com os pa-
Uües, pois atú essa hora não os-
tavam estos informados sobre os
intuitos do movimento, sabendo
aponas quo so achavam om grévo,
por não terem comparecido às of-
ficinas.

A' vista da resposta que obti-
verem, resolverão eatão sobre a
attitude a binar. >

—Esteve hoje pela manhi em
o nosso osoriptorio u n d is socios
da firma Leutuor & Kinder di-
zondo tor ficado surprehendido
com a grévo, pois ora do esperar,
òonformie o costume, que os op3ra-
rios alfaiates Iizussein primeiro
as suas reclamações ás quaes es-
tava prompto a attender si fos-
som justas.

—Na Praça Tiradentes esteve
hoje durante a reuaiã) dis grévis-
tas, afim do garantir a ordem, a
sub commissario de policia Domin-

gos Nascimento Sobrinho, acom-

pauhado por 2 praças, tendo esta-
do outras duas a rondar o jardim.

_ A comm ssão gerai da gre-
ve ó composta dos operários Pe-
dro Pansardi, Jusó-Avi; Muiml
Lombardi, Pedro Gonçalves, Bv
ul de biuii, iidrua.'do Guiss, Bi-
lario Soffiatt, Oswàldo Saldanha,
Rodolpho Bouttn, João Chimi-
nas0 Casimiro de Araújo,
Casar do Nascimento, Manoel
Aupolinario, Brasiho Soheek, Itto

' Pospissil, Ernesto Oity, Francisco
Bisoatdi, Antouio Alice, Affonso
Pereira e Maneei Fernandes do
Lima.

—llojo ás 8 horas dà manhã
reuniu se um grupo1 da aprendi-
_es alfaiates em frente â cisa
Azulay na rua 15 de Novembro,
procurando desacatar os operar'-
os que trabalham na mesma al-.
faiataria.

Em seguida o mesmo grupo,
dirigiu-se para uma alfaiataria
da rua America, tendo o sub-
commissario Domingos N.iscunen*
to tomando as devidas providen-
cias no santido da manter a or-
dern publica. Dos destacamentos
do Posto Central e da Graciosa;
foram destacadas ás 10 horas
da manhã praças para guardarem
diversos pontos, oude existem al-
faiatarias.

—Até ás 4 horas da tarde as-
signaram as circulares distribui-mércio, deliberaram para

greve, compromettendo-se todos a -b—-~ ^^ 
ag a6gailltes

não comparecerem ás ofhcinas. i Xiatarias e officinas desta capi
Eram 8 da manhã quando come-.'"»l,'ullu  , . ,

çaram a affluir os grevistas ao
centro da Praça Tiradentes, ponto
fixado paia a reunião.

Nesse logar conversamos com
alguns o delles ouvimos as suas
reclamações que se cingem ao se-
guinte

(Do correspondente.)

tal ' Guilherme Boflick, José de
Araújo,Hermenegildo A. Texeir*,
Josó üèbonato. Luiz Merlin, Do-
minges Kureck, Batyke S. Bei*
mann, João Tegusto, Miguel Bra-
no Albino Grumont, Domingos
Greoa e José Rongalhio.

Em circulução na Republica exis-
tiam a 31 de Maio ultimo . .
-H.ü 10.590 notas no valor do
62õ.703:864$500, ou soja menos
712.872S000 da existente a 30 do
Abril do 1910.

, ir, ;v„ Loteria da Capital Faiaral
Transcrevemos do < Rio íno-j 

^ 
. 

Esttacç5o_i04 pi__o.-N. 178
S1'0 » .:-..¦¦¦ u lhe,;! Exibida em 15 le Junho di t9W.

Um senhor, quo vai trabalhai *"a ¦ . 25ionQ$0Q0
na Estrada de Ferro de S. Fnvu- nOJg 

;;;... 2O0O|000
cisco, desejando fazer ovacionar, mri  MWgMQ
sua família om Sao Bento, prucu-! 37iW5 V; _.;.,. •„,;•„ ^Ttmíi

No Matadouro f< ram hojo aba-
tidos, para o consumo publico. 18
bois o ã porcos, tendo bido recu-
aados 15 bos.

Os terminados em 2 tem *M»

Os terminados em 8 tem 2$000
Escep'.uando-se os terminados em-U
Sorte erande—Car.it-1 .
O bilhete n. 17613, premiado com

1 OOÒf.QQ e as approximacoos o dezenas
foram' vendidos n'esta capital.

Os sinistros pagospela.SUL AMERICA

até 3i de,„í?iar,Ti ifi mil contos de reis.lt6ieEraphou ao preaidente do Es- . .«>i»"" •-¦ ¦

&SSà\l\S communicando- zes desfilaram no pateo, ao som

pSZ-¥ac*,iÍ8al era Curityba j Rua l£°maÍ8 
e3t_ 8ellta8sassinato. jora da banda de musica, ora da

|15 de Novembro n. 35.

Segurai vossa vida na SUL. AMERICA,
poderosa Companhia nacional do seguros

I de vida, que oííorcce grandes vantagens
' em seus contraclos c plenas garantias.

rou ali, com afinco, um collegto
brazileiro om quo pudesse collocar
seus filhos monoros o, caso ediii-
cante, não encontrou 11

Para nós é caso fora do duvida,

que si alguém fosso a Hóttentotia
e uocossitasso d'uma escada om

que só so onsiuasso o portuguez,
açhál-a-ia com Ioda a facilidade.

Emtanto, no Brazil, 6*^™\^£££^^
seus Estados, om lugar adiantado, ™^s como a3 mais sólidas garan-
OS nacionaes vivom Ú mingua do L^ Rcprcseutante geral neste Estado ;
nuom OS faça conhecedor da Im- .Jo_0 PennaÍorto. Succurstú em Curityba:

Jna materna. |B„á 15 dB Novembros 36.

Qual o melhor seguro de vida e ondo

|se deve procural-o AMrrRirA
Inouestionavolmcnte na SUL, AMERIUV.
1 ..t  n„A'aA oo r-n-iiriroQ

ÉÉÉÉn
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Huppíem 1a01'ofl8l'f,"10> Püd0m ü,,lor Wí"

Us
sor
«lado «w o«* , os 5o inl03*,i « pi -iu noclurnn

¦ i a cila.'•j't a iiiasmorra.

noclurnl,O.!8ÜOCOnd0m,,aJoí' ¦ ptW» dita
pois , 

'""¦" "í"na lBriml« O sao
S na V £ 

°, 3'!?P,M' encerrados de
¦âon™ ao rt.„,0a.da-lMd0 'ica'» na 8
saoolr;.^ 

aaígU,nl0' Duramo o dia

^S|Sjttía__:.tè'-ao» o sío poslos a forros

QoudO O numero da ««Mi eonlneUdOi,

__.?» ¦ P*"'|,f.." alim,",í*, »• " oonIrtílg, oooMflUdq por prato de um
perinilia i^tinl. r

„.i,,.,m,r*." ^í'""" í*1" wnlrMUdo no-r«dw «Mud«v«t -cuiim dilfeil im pala-
„,m,'!Lp7,,. ." /""!; ¦¦¦noBtaçlo pilo«•noi Igoil A mç»u do roiu5ai«nlo;"m* ¦oinina mensal f|,ada 5 nccu00n um» (.rifa decidido pelo È«!dor o lubiMtlIda . approvaçáo do m,.iiinlru: dou» quintos da lommi cabem«r orçamento da receita do &££?dona quinto» ao pecúlio resetvado dai.^_ffi.£fDU,oe,,ri* :«'»5uB
'o pago diretamente oo galé, a os cui«lados m*d,cu« ,1o |,u.pnal calcula,,,,a dum, franco-, por ,i,« por um B d'.ao1„doal«,nu«);iüdi«spüraPllü,Ao
«Mignar o conlnitto O palrAo dovc fa-zcr umd.posnodoür, frauco».üiiliu-liio também o dever do vigiar acouducla deiga é, danlo l<_o parto !«doiolltaiçlodoqrrtlqnor acto pr«tir«.duporollo, d» ia» morto oo d» im fa-

,,11 •
K-tas medidas foram decretadas omloilt pur Ciisimir 1'érier.
liis os luguroa om que funccioiiamos diversos pr«,.ii0« p00i»0i,ri«r o dá9°F»Mi Sí« -aunm. ,tu Muram qJo

«Jo ! KaaianKiilo do papol bran-00. inoillnilo 0"M;iivo«« 170 ,",,OUJO angulo diroito auporior Im ummodalhao olroular do O,"'0i7, dooiwnotro oom o busto do unianwnw. om porffl, FopraioiitHiitlu atoj.uhliea, om bulxo rolovu, «ubrorundooarmni sui™ 0 iiioduihao
paoompanliaado a curva uma.ag» oom ai palavras om brancoüraall Curraiu» o om bafara umMpudo com a palavra ..Uiis»ü,,.nbo,n °>» branco, oncimadol,0,u.n «!üü», luiprosBoa tintaoarmtm.

iNo verso tomas iiidicacOos «Ro-

.'dali

«w» tio linhas pontilbadas o coma vorsoo (Envoymr) o (i?«neM-nuit' «)
curso

*:^M-«*h Prinolpál o rosldon i„ ,,mliniiiistrudor, Oayanna, St. jCin Io•'"'?'"• Kg*** Ilhas do tStüui!i

fanío a iu uin' 
"<?ii7„7 '-"'T3 aimP'03 du-

Püdom r.cobe/0vitdefe^±S' Na°
nSo sor a,a directar dB _i 

C-3CrTvor a
Ponltflnr. -,-;. du Administração

^nctflnj^o 
governador o aos mi

o sío3 St3 
l0d0S 03 dias num patoo

ròSlum"S&ff, ""«aa-caminho da

A «cella» é infliVWn „«. ., '„ 
_uous mezes

Mttront, Jiourou, Ilhas
Vonloync WArgenl.

Para u ilbu do .Salut», compostasdu lhas do Z>/oio,oodo MtaVOOCMlUtoDroyíoí, ilha ftaya/o e St. JosepTTo
geralmente enviados os galés do maiormarca e os mais perigosos.O presidio da Montagne aVAraani
quo presta se « uma c/ccllen ó ?ôu
rcEoCv-u\ord? 

lüd°S° rae,los »"PorU -ic o vai ser I rovoraento suppnmidoCom os galés ditos «trsnspSrtas ,a0tambom enviados de França para n So-yaaa Francos» os galés ditos réUouòsx•ao os cnmiuosos que reincidem einqualquer crime, tornando-se incorrigi-vois. hstão sujeitos as mesmas po"„,dos outros o uitáo tod
rent ilu Mnroni.

- (J••stas suliroimrliiH torilodontro do território braal-loiro, podondo tambom sor utiliza-•ms nus communicuçõos Intornaolonaos, dosdo quo so oomnloto ataxa de 200 róis, por 16 gra...-mas ou fracçito dosso poso.

Crime sensacional

tus om St. loii-

Um achado macabro
Foi em dia da semana papudana povoaçfio de Como (Itália), que"iBUiis pescadores de Ingo en-ciintrarain, nas proximidades deMoltrasio, aldeia de 1 350 hebi-tantes nuquella proviuca, umamala contendo o cadáver de uma

joven mulher assassinada a pan-cadas na cubeça.
Avisadas as auloridades do Co-mo e de Corate, compareceram

promptamenle, procedendo âs
primeiras indegacôss.

Eütas deram como resultado adescoberta, nos bolsos do vosti-do da victima, de varias cartas

Casa de fogo
Entre os jogadores

, Ul!°, "f,,8 'f9 lla matlnignita Domln-gos i oirolll, aeompatilmilu doa üiQlvIduosAlín-tlu llilant, da l'aiiulo o Krnuuiiicu Ho-
que. procurou o cabo da palrullin ron-diiiitii nas proxiiiiiilades do Morcado opodlo Mim Intervenção nu sentido du _ruviiiuia umu nggrwsnata premeditada con-iraNtiii pussoa por Jusé do «Sounau Silvafilho enTermoiro do Hospital .Militar, qunarmado tio faca pslaciunava na esquinaílu «Merrailu, I

Iiilorviudu u cnliia rondonto, comltuloos uualro indiviiluos ao poslo contraiundt; pi-o.empregado do nocliirnu foiai linguado qu0 acliaiido-so ellua no Clul,111'ininraln, om companhia dn outro», omgrando Jogatina, houve desavença, curla-montei por queslflcs du intorouo entroi «.'trem u o cabo onrermolro. saliindo estoa osporar aquollo. o quo conlinnoram RI-lias il„ Puixín, o |'n,uciseii u,,,,,,,.,Hojo ás II horas do dia compareci,-ram novamente aquollo posto, ou.lu maisampliadas níormaçoes prostaritin uo srdr. commissario da 1* clrcumscripçao,

luerM, oa quão» |Mirtauo«m úolulniaoa»te aos siaguradoa, SéJo Avuulda Cmilial«lalô. Palttniu pruprlo,
Kto Curltyl)a-.16 io Novumliro 68,

Lutia Mamim, Inspuotor (lni.1.
^S^^tit^krWssmSSSrlr^^

Notas & Factos
O dr, «liefii do Pollula reoobau do l'a-niiiigua o otfielo Hiwiilnto:
l.iivo ao ooiilinninunto a'de v, tua, po«ta «s fins oonvoülontos <i«to dopariadocum o upico do «Ularlo da Tardo, iluiauu uurrunto quo tra« na oplgraplio "Poli I«-•isoH Criminosos" em Paranaguá, ton'io ar a v. oxma. ,|,iu piscai dinhilcoulrn n licoiiçu

SEÜVIÇO llililIAIIIICO
tor

Lioonft
Rio, in -O sr Irínou Maclimlo

ontrpgoii ao prosldento da rospo-
oliva commissíio da Gamara dos
Doputudos o sou voto escripto

concedida aos

Paraná-S, Cath«ina
Hio, iii-A ilmprongai, imiUi

srs. Ilassloclior o Calogoras par.sorvirom como delogados ao Con-
grosso 1'an-Americano om JJuonos
Ayros.

Pariu & Sài

Rio.

. '» e infligida porno máximo.

»«"lo qoo tivor de rec,r or 
' ' '

da extrema devora '
Parto á auto.-idad-a
nao podem r^ebor

que
Vigi-

a esta medi-
iinmediatamento dar
.auporior. Também

sinão ao diretor 
"d»"Í3''-°? Cscrever,r <la Administrarão p8

t>ao postos ao

Poucoi antes do auuo de 1900 o Go-
E,JítncM sus'"íi,dcu il «"nessa dedesterrados para a Nova Oaledonia. AQoyana .ranceza ó hoie o nnSe-sidio francez de deportação.Por decreto de 19 de julho de 1907assignado pelo Presidente Falliores ó amorosasa e.-criptas em ingloz, pe
ihZe,lUnU 6 ".«..«PPlicavel ás mu- f» quaerf foi identificada a muhire nem aos indivíduos de mais debJ o de monos de 2J anno. Suppnmidoo Governo .rances o desterro /emi.ii,o°esqueceu se ou entendeu nilo dever re-partir as mulheres que tinham cumpri-do n nnnn \i,.,,,... v«»«u|ni

01
Colyseu Curitybano

Para o espectaculo do hojo omboiioficio do globetnttn- RenéOdin, a ompreza do Colyáèu orgauísou um attralientissimo program-nia om quo figuram extraordinárias«tas cinomatographicas. E' de os-
porar, pois, quo o oiog.intu thea-tnnho dosto logradouro «oja poquono para coutor tantas possoas, quo,desta maneiras auxiliarão

diMiaijameiiIu olo so auliaviun õavolvldssno oriino, o sim estiveram prosontoe, naoucítsião om quo hu dou o oonflicto, u SS*sargu-ilo Turtuliauo Jullo Kyting u calãorranoisi-o Xisto Qúlmufios, que acha-vaui-so do iiatrullm A ordom do commis-aatia du Policia afim do evltátvm as de-swdeits, ruiirodiuidiií diariiuuüiilo, poruma c.imanllia du estivadoros o oatríel-lnas, existontus nosia cidado; ucoutecondoostar Antônio Hosa um tanto aieooiis..do ministros da Fazenda, Agriculturao do alfiaxarra pelas ruas deita oidadu tor O Viuvilo, fanl sabbado o sr Prn-hido olvojado pur um dus «eus cumpaultul- sidonte dn Rnhia li,, , ,ros, na ouoas.ío om Muo doscutium om „,v 7- ' • , uma ÜXCU1'-
frouto .i BitoçSo du Us tadu du Forro ba s, fl ^""'POSi "-'"ii do inaugurariiiadragada do 11 para 12 do oorreuto. ' o"1 « h.scola ilo Aprondizos Arlilendo aopinpaiiiiado a formação do iu • j ficos, " -'" A-
quorito policial uuuliiiina aeeusaçâo dai' n « Frrar i •
l/^oas quu .uslivoram pràsentwao oon- dustrial Uo«,ÜUal 

A«ro Iq"

Exouroào
lo —Km companhia

liujonprociacflo Joonconiiasllca
do Romário Martins "gZ"

«Io o facto d0 ol5

dos

Toimo aupinjuinmulo a formação do"ta • j ficos, a do Aprondizos AÍnrinboirosia aecusaçüo dai'" - 
- pròeontos no con-intuo tom sido feita ae sargento Eyting o«iho Xisto, ao contrario todos elles (cora(com O dr. Nilo Peçunha rogrossnrúixcepvâu do dois dos dostrdeiros, amigos UO Rio, mus aouollos mlniairnanseparavois da vlettma ,juo apenas dliom iuntàmB__TPr,m r. An T-?3'terosarhi.^oKj.,^^,,,^'^ Mb„o uma nu o com o da Marinha,

üado alguns pranohãçosj süo unanimes em °, Uü LsPir«o Santo inaugurar o

duido-M) era seguida o autor do oh.m-idoiio doSlguelra quo por todo é aprésènUUO pois ilu.asi omuaiiün no ,«„„«„„ .,..pois nwsa ouuasiao os mesmos du-soMoirosachavam.se armados e parto dei-les um tanto alcohsa-los. (junnto as faca-•Jas o mesmo artigo diz tor offendldo a

cada ompreza do sr. Hend Od?" ZS^ITÜ! ° "^ füi

notohciariaaj,Governe^e^Sdros

tres em três _4'g'D'- d° pío socco do
li- ..i ¦ , í 

"f3' A raasmorraaecia.3 "'n local escuro estabe
i.i-.i.,T. n,,,,™""'"' ° * 'afligida no
muitos caE° 

mc'zi Si um Kalé «™r
cuj.a tota e^|3Bf'd0S d° «"«morra,os oito P im s dir mr- pas"ra
de cada moz nm 

ep'"s da mP'wÇ4o
•m local ciam 4mMm0rfa eítabolecida
«orvisitad 3n;,„ás 

raa3morras devem
dias nnl„ - ° m0a0S t0d03 03 oito
devettZlT d°e3tab«'ecimentoque
envfal a an 

°iat0rl° d03sa inspecção e
-ot;aA0itCe°nclardaDt0 d° de3la-
»m fe1onheciHt0rC°Íra da33e e «™ '°-
inteiramèStoSí i™0',"*™3 !i™'™
'âo suCuido?, ' d°3- °utr03 e 38-

Oa cl« ,r a a um re«?imen "spccial
^giveis sal 

aní°n3 
? Cat°eoria d0 m ór

na.os,siuaVo3'°ad?embairr03d.^^^^^
de repressão nn „ 

2"Da3 PBnitenciarias
^tah^cX para lalTPM d'3Cip,ÍDarM
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a poua. Muitas foram as que ficaramia Colônia, empregadas em misteres Idadesdiversos ou augmeataodo o núcleo nu?meroso de vadias e prostituídas.As poucas mulheres a.nda em cum-pr meu o de pena estão reunidas no esabelecmeetodeSt. Jeau du Maroni,soba guarda e vigilância de certo nu-merodelrmãsdaürd.mdoSt.Joseph
Uuuy, que representa, na Uuyana Fran-ceza, uma das instituições mais anti-gas o iaemfe.toros da Guyana, onde«traga-se particularmente ao ensino!lim princípios de fevereiro do anno cor-rente falleceu a veterana dessa institui-cao a irmailaria da Concórdia Mércies:unha tiJ annos de edad« e ôl d« rês -dencia em Çayenua. Ü seu enterro foiuma verdadeira manifestação de senti-mento popular.

m;nSf,6s-,qUe term'nam a pena, deno-minados liberes e são obrigados a re-sidir na colônia penitenciaria, devemresponder a duas chamadas annuaes'„XnhdaSHPel° ^veruador,de modo a seconhecida a sua presença ua colôniaPode o governador, por decisão lndivi-dual revogavel, dispeusar da formaUda-de da chamada a ex-galés, sufficie ,te-mente conhecidos eofíerecendo garaa-tias. Os ex-galés que, sera motivo leg.timo, nao responderem á chamada, sereunidos de prisão de dous mezes _
Em vista de qneixas diversas das au-loridades coloiiiaes contra actos prati-cados pelos ex-galés (liberes), o P ê -dente Carnot publicou em 1890 'nm 

dê-
úhlfr0 qUal taes mdmdans sao•.ubmetbdos a cortas regras de diiciph

O ex-galé (libere) recebe, quando d«i-a a prisão, uma caderneta, destinadaa .uscripção das chamadas e Szaçao do seu modo de vida eme os desubsistência. Pode exercer Suer
profissão, exceptoasde vendedor deüebjdas estalajadeiro, de joalheúo eexplorador de concessões auXasUm dos grandes erros da administra-çao franceza é não dar aos 7v i ,obrigados á residência perpetua na ffiSna, qualquer subs.dio preliminar? Mui-tos sao os que luetarn para ganhar nP«o de cada dia, e não pomos 0SaUemenos corajosos ou mais Zlol _£ram-sea novos delictos, expondoPopulação a não raros assaltosconstantes appreheusões.

Iher como sendo a sra. Maria Cutender» Carie, actriz residente emNova Yi,ik.
Continuandoactivamenteas pes-quizas dos arredores, as autori-dades prenderam um russo, denome Ispaiotoff. que se suspeitatenha sido cúmplice no horr.vel

assassinato, se não foi meimo oúnico autor.
Varias pessoas declv-rn tervistohadias.Ispalotoffoiiüumu

Smart Cinoma
Os programmas annunoiam paraas socçOes do hojo, neste agrada-vol emoma, aoxhibiçáo.de impor-tantos films.

Edon Paranaense

Brevemente sorão passadas pelopmematographo desta casa"de dl-vorsOes da praça Osório impor-tantos fitas, ultimamente mandadasbuscar pola empreza.

aeolarar quo o sargento o o nabo quando tr°cuo da liguçüo tia Estrada Loo-lormou-sü a disous»io outro os deserdei- poldina COin u «Sul d'uaiiolln h\ros procuraram somente aculm.tr os aui- »do Nn ni.laiil,, Z \r , ¦mos,danio-so uostoÍnterim os tiros ova-' - ' , ° do Vlctor«» nmu-
guramo as obras do mollioramen-
to dos portos o a construcção dosaltos fornos para o fabrico do for-ro, bem como u usina para eloc-
trisaçffo du Estrada do Forro Vi-cloriu a Diamantina.

E' possivol quo o rogrosso dosexcursionistas soja no scoul dia-liia». .

800
lliiiu
livro
liinitos, sulionlii
roi.liz.ir o dosojo do dr."pòdroVn!e
sa, ...ii.miro d,, Supremo TribSo i.iani ustado por ócoagiUo .li«mo fulgaraonto, do quo reformtria o sou julgo umu voz -JT
provassom nao sor o \m^„'.°
'»ito do Lagos ao norto ''"

Diz mais quo o HIuBtro dolosado.,1(' ftl«",li ô paranaonso oonSi
guio brllhantomonto uttiiiK,r 0,:collimado, rouuindo á incisiva _?roza do toxto uma lógica imlet"niclivul o uma argiimoniaçfio ma.tbomatícamonto oxaclu.

Patrimônio Nnrionol
Ho lü-0 director do palrl.momo Nacional vao enviar aS apartições federaes nos Estado» Tsmappas do inventario dos ban»ímmove a da União.

Parecer
...Ri°' líj~A eonimissao incum-'""do dar parecer sobre a p03.sibilidude do aproveitatnonto das

exa-
¦ • compartimuntos daeadoia;por dois módicos do„a cidado osquaos apenas enoonntraram dois forimen'-tos por bala. entretanto havendo íostomu-nhasde vista «que tambom ;so roforoomesmo artigo apezar da energioa providencia tomada pela autorida lu policial nafonnaçgo do inquérito, nentmma dellw temsu apresentado para depor a tal respeitoAlferos .oa?«tw Antônio da Silva.

Iher passear em barca no lago deComo.
ispaiotoff proclama-se, poreminnocente. '
Os jornaes de Roma publicamextensos telegrammas sob-u omy.-terioso crime.
Constando que um par de re-cem-casados estraDgoiros haviaalugado uma pequena <villa> nas

proximidades de Moltrasio, e quehavia desaparecido ha tres diasas.autoridade, deram minuciosabusca na «villa. encontrando re-tratos da morta e documentosimportaotissimos.
Foram também encontrados

dous bahus cheios de copia dopapeis de comédias, pertencentesa Maria, que era actriz. Sobreum criado mudo foi, emHm, en-contraao o retrato de um moco
que vivia com ella, certo Porternstu ai de Pensylvania.

Este moço não foi encontrado
Os jornaes acham que ha li-

gação entre este crime com ou-tro que toi commMtido na praiados Granill, em Nápoles, ha cer-ca de dois mezes, onde foi encon-trado morta a senhorita ameri-na Reid.
Acreditam também que MariaUUtenden foi encerrada aindaviva na mala.

I dreaduQualii «Biaclmelo.- Teve i0Kar
da PrefeUura Municipal desta Capital, a.ustallaçao da grande commissão in-
S5_fe 

DeSÍe Estad0 da «obscripção
promovida pela _,ga Marit.raa ljrazileia com o fim de adquirir um novo cou-«çado para nossa marinha de Guerra.
V-Wra dirigir os trabalhos da grandecommisgo foi escolhida a seguinte

Presidente:-Dr. Jayme Reis -

Macedo 
Ídente:~C'el Jüaquim P' de

Thesoureiroi-Manoel de M1Cedo.1 Secretario:-David Carneiro Júnior
|í 

-secretario:-liertholdo Hauer.tomo ja ha dias nota iamos, n com-m»«ao deste Estado, a.em d_ mem-bros acima mencionados, conta ems-u -seio oj srs. Manoel Martins de
sAeb/eU',SS" 

'onfarna, AVencesIau o'£

Entrou hoje em goso de licença o
stâdnTf Jüf ,ulm L°y°la' «•"«o«estadoal da capital, passando a subsíi-ml-o neste cargo, de accordo com o«galamento, o sr. Olavo Correia, es-envao da mesma repartição. Para ser-l^tSi_á:.SR8ÈS

rnü;HÍartofio d0 regi3tr0 civ'l desta
ma^tíeTr30 a"Xad03 °3 <-«a-
iAPryitíi'0S Joiío Rihoiro Bra<'a e d
auee1%^'ld0Ír^MaU081 Veras _í:que e d. Adriana Cantarelli:

.fegmdos: Vietor Feliciano dos San-

a aí. n ° ?roü3e d Anna Burghart •Arthur Cavalcanti do âlburquérqde._Éed AdeleideF,,loni,Alb,r_ 2oaZaio d. Francisca Bottolim.

Passou hontem polo Gabinete de Iden-hficaçao o indivíduo Antônio Al redoVaz, expulso do Regimento de Se. SS?

O Acro
Rio, 16 - Osr. ministro da Guor-

ra confereaciou cora o sr. prosi-denta da Republica sobre os suo-cessosdo Acro, ficando resolvidas
varias providencias do caraotor
militar. Caso o govorno seja obri-
gado a intorvir com a força, so
gnir5o de Manaos o d'aqui a Iacompanhia do metralhadoras o umabateria do artilharia indopenden-
te. Da Bahia para cima seguirão
contingentes de reforços dos cor-
pos estacionados nas 1-, 2 • o 3regiões, ficjndo Manaos como pon-to de concentração das forças

O genoarl Podro Paulo, inspec-
tor da 2' região o quo e3tá aqui,segue no dia 30 do corroute parao norte levando instrucções,

Está assentado que si as forçasmarcharem para o Acre será esseorfic.al o commandante dasmas.

torres do couraçado «Hiacauelo,
nas fortificaçiões de torra, deu na.recer negativo. v

Piieâo d'um bandido
Rio, 16.—No Estado do Piau-hy foi pre o o salteador l_eue|Cavalcanti, chefe dos bandidos

que assolam aquelle território.

Oifioios
Rio, IG.—O presidente Backerdo Estado do Rio, enviou tresfffiuioa a p.-esilentes dos Eitadostollicitando a sua acçào conjunc-la contra a permanência da for-

Ç9 federal no território fluminense.

Porto da Antonina
Antonina, 16-Zarpou hoje des-te porto o vapor <Vilnaa, diroo-tamonte para Buenos Ayres.

mes-

Exterior
Marechal Hermas

Paris, 16—0 marechal llorraes
üa tonsoca, convidado pelo Aoro-Club de França, assistio hontom a

(diversas evoluções do aeroplano.
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mento de pena na Goyan SSffiSfflgvários estabelecimentos penitenciar oseleva-se a cerca de 6 OOO^ÔspSosda colônia No de Cayenna eslio encerrados cerca de 1.000 ane âtnamente, sob a direcção dos'viÉilan-"es, sao atribuídos em Cdos £«serviços diversos no interior da cidadeo nos seus arredores. de
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da no!teT» enlace matrimonial daexma. sra. d. Itaeilraá Teixeira, filha doDesembargador Uaciano Teixè, a desaudosa .nom,ri,, com o «S,Correia Bittencourt. '°

,P?maCt°f 
ciVlle religioso realisaram-

^e 
em oratório particular, sendo teste-temunhas, por parte da uo va o sroTZoítVete-m^lB^«°>™o sr. Adolpho Guimarães. Apua aa ceri-SfiS moffTida aos ^«3«uma auta meza de doces onde foramlevantados diversos brindes aos nSe aos seus progenitores. '

Nossos sinceros parabéns.

vao ser;, construídas casas escolares inscolônias Balbino Cunha, Christma e . krmnna, no municipio^de Campo UvSo

¦is°7 tnrí 
N.ÍCliCU,da Silva fara am'"»l'ã,a? 7 horas da noite, no edifício da LojaFraternidade 1 aranaense uma conferênciapublica em ouotomaíáp;IS

namia da politica ultraraontatm oniffida evolução fine „n,i,,.„ ,-, . ulLl

Collectoria dasrenías estadoaes
Pniu!.t!UerÍ)mentos desPachados pelo sr.
_í^_fí& re.ndas estadoaes da caP 'tal, em lá de Junho i

í

Rodolpho Alves-Como requer.

q^r;^iSzk0"~Como pede"desde

ovolu^odospoderescoiislitucionaes..
U oonfarencista se relorirá aos maisrecente, acontecimentos oceorridosüuropa e na America. na

Recebeu grande sortimento de cha-
peos para senhoras e meninas, ultimanovidade.

Grande sortimento de calçado de to-
.Antônio Carriasciali & C."-lQdeferido nu* qualldades,'
nao ha rasão em sua reclamação noChaPeos de sol para homens e senho-

Domingos Schiavon-Coms pede.Jul.o Baranski-Ü requerente trabalha acompanhado com mais um horaem

Companhia Brandão- Do nosso amigo opopuUissirno «ctor Brandão, recebemos
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o anuo é de cerca de 1.000, m_^euta mais on menos o coefficienie da mortalidade annual «SSdev,do mclemencia do clima 'Us galés nao teem cemitério. Quan-do morrem, são atirados ári _»H w°ra o regalo dos tubuõTqua «"nndSr,,"

" ?___"=_«sus

amavol missiva eommnnicàndo nosach-..-rXe^tr-^^^;.
me°ada^cSÕcea£sartÍSla3 de ^

O corpo de coros é só composto de da-mas. em numero de vinte e um cornode baile de 8 gentis bailarinas P
O repertoiio é excoUente, sobresahin-do as seguintes poças de grande Sffi

f,mn~_ T01,6 ° Diab0- A «'oa do I™.forno a Pera de Satanaz, Os filhos doe»p.tao Grant, Niniche, O JaguH *viagem a volta do munio, F,_ 
"d" 

JUAnho, Um drama no alto mar e outrasDepois de tr.bnlhar em S. Paulo e Riovi=ilará a nossa capital e Hl0>

dia 17 ;
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rrancez!i ™ obiencia ao"prõÊressUo,0Hfi
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a trabalhar em casas particulares 9n.tantes da colônia, a razão de 75 ===

ios por dia, por cada galé pagos Aostraçao dai penitenciaria. 0 babi- A 10 de julho próximo, come-quer ao director da administração çarão a circular nos eormiof!,'r?,rr±!alJéide^?P--|Sobrocartas da taxa do ÍS 
"

O sr. coronel Secretario de Pi-
rpÇac8hoesX:r°U 

h°Íe °S SegUÍlltes
Requerimento de Maluf Sayen/r& C° -A' vista do que dispõe odecreto ú. 200, de 3 de Junho de1907, concedo a isença a pedidapara as machinas e pertence, destinados á Serraria. Quanto ás de-mais mercadorias, estão sujeitasao pagamento da patente commer-ciaL
-De Caetano Granato e outros

7onnmla od0_ dÍ^P st0 no dooreton. 200, de 3 de Junho de 1907, ossupphcantes tem isenção do im-
posto de pitente para as macM-nas e pertences, que importarem
para sua fabrica; devendo, na oc-casiao da importação, apresentaraesta Secretaria a relação daquellesobjectos. Quanto á isenção por 5annos, para a matéria prima, devem*E_k" c°°emo Ls2is""'">

ii SBtmrança—Serviço para o
Estado Maior, o sr tenente AgostinhoHonda de visita, o sr. alferes CrespoD a á Secretaria 2 sarg_m PombosrrraReTcix;Preento Gacret

Assassinato
CAPTURA D'UM CRIMINOSO

FM PARANAGUÁ'

A respeito do crimo de homi-oídio praticado na pessoa de An-tomo Rosas, em Paranaguá, reco-bemos do gabinete do sr. dr. chofedo policia:—Hontem, á noute, o sr. drtosta Carvalho recebeu telegram-
sano de Paranaguá, communican-
do a captura de Adelio de Siquei-ra, indignado autor do assassinatode Antônio Rosas, sendo detido
para averiguações, o irmão dóArJelio, de nome Dario.—Das communicações existen-tes na Repartição Central naoconsta que inferiores ou praças dodestacamento tivessem coparteci-

pação no delicto.
—Da mesma cidado recebeu osr. dr. chefe de Policia, commu-meação do commissario RochaSouza, de ter capturado, hontem,o indivíduo de-nome Francisco

farias, pronunciado pelo dr. Juizde Direito da comarca, como res-
ponsavel pelo facto delictuoso oc-corrido na estação da Estação delíerro de Paranaguá, em 2 deMarço deste anno.

do^S^b£et0_mae°zesdrdePrefÍdente

Elisa da Sdva Fumagalli. profes ora dacadeira promiscua do povoado Rr.™Nova, municipio de DeodoT Ç

0 dr. presidente do Estado, attendeudoao que requereu a professo í™ fiaGuimarães Cleto da Sdva, da v Ila R _Branco, eonceden-lhe 4 mezes dal Hcencapara tratamento de sua saúde Ç
Foi nomeada a norraalisla d. AuaustiP aiilz, par., reger interinamente a etdeira promiscua do Tiiuoo Proín •cípiodoRioNegro/uSf0^^

da professora efíectiva d. Maria mi ,

Forati. removidiasipára a terceira cadei-ra de Paranaguá „ no,m |,sia V,cU,rGrein. professora,, Marretes e ,,,r _ vo normalista León.daiF«rSiíaPi« r™*
profesor de Itayopohs ' d" f'0Sía'

por isso não poie ser attendido.'

OBsUn! 1 ,°areS 
Alcaatara-Aguarde occasiao do lançamento.

Carlos Rilbert-Seja feita a differença de accordo com a informaçãoJosé Rebonato-Sim, umacado o que allega.

as.

vez veriíi-

Secção Livre

!

(até 2- ord.)
Segurai hojo vossa vida na riquíssimae Universsal «A EQUITATIVA.. Seeu-ros sem restrições e entra em vigor des-ae a data da emissão.
Empresta dinheiro aos segurados auros de o I, ao anno, depois da 3apres-•ação, para pagamento dos prêmios e pa-

TiR0n!rni?rAaodeT,pl;?dios noRio de Janeiro,TABELUS BAEATISSIMAS
O SEGURO DE VIDA NÃO ENTRAEM INVENTARIO, NÃO SOFFRE EM-BARGOS E DIVIDAS NÃO 0 ATIINGEM.Resolveu dará sorteios era dinheiro

por anno.
Funcciçna no Brasil, Portugal, Hes-

Panha, Ásia, África.
Peçam prospectos aos seus represen-tantos, 15 de Novembro 58 Curityba,Lúcio Damaso—Inspector Geral.

O norraalisla Joaquim Teixeira <?,i, ¦ü5A-i «"Se
Para servir de zelador do gruoo ...

j^.-4aa_ss_2
Foi nomeado por decreto sob n° sai

Sr.1. Or.-. do Paraná
Cons.'. de Kaãosch

Sabbado; 18, sess.-. ord.-. desteCons.-., ás 7 horas.
Convida-se todos os CCv.-Vai.-.de Curityba, 16.6 10 R-

Vi a

O Gr.'. Secr.-.
«/¦•• R.\ 33.-.

Bm.\ Lo}:. Acácia Paranaense
Sexta feira 17, as 7 horas, sess.--magn.-.. mie.-.
Or.-. de Curityba 19.6.10 E..-

i k 1, A, Sàroli §

0 dr. Presideute do Estadn os seguintes didadãos : José Pinm Taciei dos Santos, para servir dê zelador'das casas escolares i\.„, _ , ,or
Oliveira Bello, S5«_£? Jaídtadd0'Infância, á rua Aou dah«m a_a da
capital; e Auastacb Anto_io £ T'8tos, José Bartiote e fiSgda Sdva. para exercerem 0 mScasas escolares de C-e Castro.

va,
cargo, nas
tes, Serro Azul

/«'« M.-.30.

com diploma da RegiaAcademia de Bologna ecom habilitação da Aca-demia de Porto Alegre.
Especialista em doenças

das Senhoras.
CIRURGIA EM GERAL
Consultório na sua re-sidencia, á rua Cummen-

dador Araújo, n. 50, dalas d da tarde.

TELEPHONE N. 266

2-1

dr. Euclides Beviláqua _e«^en.ÇaJ °

^Superior 
TribunT^e feS?»

AÜG.-. RESP,-. BEN.-. LOJ.-.
FRATERNIDADE PARANAENSE

Zar-se-à na próxima fe?^ $&corrente, Slss.\ do Inic- ni_ « 
°,

Pe» ovo.^o compareTmentr 8 qUa'
Or.. de Coritiba lá de Junho de 19<"O Ibecr. •.

Pirajál8.-.
2 v.-alt.

loüvIF"
CURiíTJtAiVO

ída^üÍAM^irA^^f011130 os »««<«I aa üul AMERICA soííreram no lõ" exer-
Qual a molhor caixa Econômica ?
Incontestavolmonte um seguro de vida, |

A «Emulsão de Scott» é um »ii-„ .poderoso feito de oieo nnrr. / ?e_°de bacalhau, e não deve - '-- ° figado^mm^mmnunca ser tro-

AViSO
Wenceslan Glaser, avisamsm^xmse dizem conter os n-iwini,.- .,-, i|,:"|„'•  ""v», e ui

naeedooleo sem goroU„? n, ÍT 
mals P058» interessar.

n,o P,c.rn,e, medmo paTa Real Dnf^°' sidade de Nápoles - — "ea'..Un'Ve

ao Commer-

• locacahdade onue deve collocal
emprego especial a que os destina,esmo habitante não pôde ter ayiço-maisde 60 condemnados.
K.v: ^MíÉÍ

mento. Representante geral no Par__. S|1CC_Í
AS suas _mens0es, Cores, etçj_35? 

Cuntvba a rua lõ de Novembro

cicio annual, um considerável augmento" Dotal c™T- 
m BegUr° de vida- a 

Uf3to oue na «"'na clinic,

, e quem
que n'esta dala

«a*» Si^^^lis-^sr^s £__¦Jl?\S£tJ^<>< *

a Equitativa.. poderosa 18ado e com muitas vi .,i-,.-
Wf BM'edí«o do sogmos mutnos hau de Scott» è Sfe 

'Etnul-

^n_8^.VenBk?-B1t0. reoeborá « impor- Ns de lymphaUsmÔ; .S Ti -cá'tanoia total em dmj,^ com ^^ mb, bronchites, etc. ' rach,tls'
juws oapitalisados, por não ter a Equitauva, aooiomatas a quem distribuir os seus R^dttneir?^6-

em pre- a ,
«Emul

nos cá

9

Curityba. 16 de Junho de 1910'
Weuteslau Glaser

Aviso a minha distineta
freguezia e ao publico !

A contar de hoje todo o com-
dd* or 5,ae PaSar as suas COM-fKAS A VíàTA receberá na cai-
n\?,r?maa no VALOR DO PA-GAMENTO, que, juntados, repre-
Tru\^m a quantia de Rs. . .
r_?S?°0«darao direit0 aRs- • •
pwuü em mercadorias á ESCO-

Gnartlae pois os couoods valem
DINHEIRO !BE^THOLOO HAUEfi

até o f. va.—ô

Dr. Cani íj I 60

^W«»T_i_I'I"' ' r'"'' ..•¦-...,. : ,. ¦•,''"'.''•.¦ •' 4^.i'. ". -,¦'¦¦'¦ ':: ' ¦ ¦ •¦ m
WmL """" 

''¦ ' 
gfc':v *& |

^ __B_H_____É__n___i

ADVOGADO
incumbe-se do todos os servi-

Ç-s concernentes a sua profissãonesta comarca de Ponta Grossa.
30-1.
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,§10(0 Antônio
m«iiit>, «líbrou-io

pfllTWdocot.

¦^eoíIoconcorrida. K

3

i rtiní»» «i» •M,n8'

,*-'*

.JV, pobf»iil«S- Anta-

¦S <»niiliii»nt«> <••«••
j.liana, depoU dn
7,, hrv> fnm;-xlr»'íb» 4t dwfBtoi, furam
rEfM mtoIu: 53
'51 ílreriMJíbluj»,
£iicortai d» mí«. 1
'"Vi horaam a cor-

llBIOl, 1 «'» <"
to mritv» « e l«ní011-
8in áoi pobre» rtçe-

j d» Miucnr, «li, ia-

;4 iprúveiU a ocea-
Moliomdo.íosbona

ãtilil, qua tto gt*no-
triopw» o maior Un-
feriaria, tits-furando

B dfir-uào da dirigir aa
áuSo ao Dcusdo bon-
„!iti felizes e os pro

líf Jnobo de líílO.
í. J/.-GuardiS') doa

1- 1

tsá morte
OftRO SYPHILISICO

SOI NARIZ
do Nogueira do

sicenüco chimico
jiSJro Silveira.

mmV.f

fm
¦¦;'...

WiSÀi
íFinirada Silva,

(o curado).
íiir de Xogueira>
po Chimico JOÃO DA
11IRA,
likrcd, dc Bagè'.—
WMIHÀ.-

Ler Todos
aliaria da Silva Pe-
i-sídauffl cancro sy-
d nariz com o grande
ida humanidade «Eli-
itira» do pharmaceu-
ó Silveira.
lâspessoas quo lerem
içâo de dirigirem ás
[irias e pharmacias
íik com o fim de
mio do referido Snr.
ii Pereira, Nos folhetos
il Nogueira, queacom-
Ml frasco, encontram-
iiealtestatados impor-
idI

! nas boas pharmacias
Ijila opiül.

Un cumprimento do dos-
í na petição dos srs. Gui-

• que o theor do regia•
ii qne se referem os sup-

o seguinte'

Planeta
'Companhia commerciantes
•'ata cidade, vemapresen-
«na Junta Commercial, a
¦t qne usam para distin
contendo herva matte be-
suas fabricas sitas no

™ 2', nesta cidade. Coa-
wca em uma chapa qua-3 a palavra «PLANETA»

comprido, sem mais ara-«actetisticos para ser im-Ul.go ou prensa sobre os
,{Sobre o sello ledeial deF->) Paranaguá, 27 de MaioMiolos e dez. Guimarães'-conheço verdadeira a firma
iMoufé. Em test' devord)¦* (Sobre os sellos esta-"demil e quinhentos reis.
.« Maio de mil novecentos
S«». Apresentada na Se-
Pb Commercial, a uma*«Irinta de Maio de mil
» Pelo Secretario, Igna-««listrada sob numero no-
m por despacho da Jun-««dous de Junho de mil
m Pelo Secretario, Igna-'«lavam estampilhas fedes
m seis mil e seissento-•«emente inntilisadas e em"da Junta, e mais oitoiolos reis, em estampilhasnela do registro. Era o
í*»" dita marca. Eu Ur-

; ecwa.. official da Junta
lIgnacio de Paula França,
^cretano conferi eass.gno.

jj» 
J<Jita Commercial, 2 de

J^J^oMhFrança

Ooramercio
$? assignados commu-'^«mercio d'esta pra-que n'esta data or-
m sociedade mercan-c°amercio de fazendasD0S. na Praça Municipal
itaTnarazà° »ocial de[d™fiC,a8sutnindoano-

,B ° activo e passivo
SS.de Pedro Karara."J poia e8peram mere.

J 
». amigos e fregueses

|^?çâo 
que sempre

Si?8 Junho de 1910

lAbfaliâo Abaah

SulAmonca
Bortuto Uo Apoll;ei

iNa sede dn Companhia (|r Sagurog arJnl
America» renlisuii Ue lioiittiiii o IPltRltiq
das «pullcesdfl cinco ca nlnii,erailtida» puresta companhia ua cla^aa* de amortlif
còss »^i„t)slfat.ii.

Arif.riilacompanhia ruaiinn -lloriiioi
por auiiu, aendo dous em fevereiro e a-
gu»lo, cm ruItactVo a„ anollcea de valor
uniformo de 1U.OÜOJ; Oi). Io outms em
maiolo invemhru noii -luaea b«o sorteadas
apólices de 6.tl)ü$(kO,

U p*imi>iro Botteio das apólice» du10: OOICOOtovo togaram 15 ,i«Ju |,,d-IHüll.aoiido quu d«H»a classe de apólice*
foram sorte-ul.«i 057, o quo roproatüit,
o capital dei» f»7U contos de io.n

A rosoluçau dá directoria em relação
aoasorloiiiH das apólices de Íi,l0ü$liüu
foi tomada ,*m principio* du IHOJ, o.nestas condições, o norteio quo lioiiltm
rcaliHou se ó o 8' toudo sido alé n«i,n.
coiiiOii,ij|»dtt» 5 apólices om tti ,i.. maio
e lu novdinhro do mosmo anno.

No sorloio dn liuutom ontraram BH2
apólices o o'numerodas sotleadns foi
du 7 correspondendo, assim l'|, por su
mestr».

Parn a snloinnidndo a tíiroeturiii dn
companhia tovo a «eiitilcüa do eonvi*
dar-iios.

O sorteio foi feilo por uma mnsa
cimaosiade assecuradus da couipaliin
e representantes da Imprensa,spb a pro-sideiiciu du sr, lyuacio Kaposu, do Jor-
uai do Brasil,

Heliradas da orna as esplioras mimo-
radas por uma orimiç-i vor.ficnu so se-
rem estas us apólices premiada!'
80 ISI -Rrne t, D .r-fed -S. Paulo ;-88.88;i Eiuardo U'ürli—Cuinlul Fudo-
ral; 81 il*S -Alvâro de Oliveira Menezes—<.apitai;-30.674—Danrio Coelho Por
luRal—Periiniibucü; 24.285 -Cap tiV,
Jotto üiptista Coelho li bia;—3 .nn!l
Ado.ol)., Cardoso Ayres—Pernambuou;
e luO.510— Johé Ficiandcs Fort,-s-.Mi
uai Qeraes.

üxttshido da «Gazela de Noticias, d,
Rh da 17 du corrente.

jtiilor-*» n mulinsi quo K'rilo f*n-
ii,iUludua u>MíOntragiii -...bru u ux-('Bhho il« pr,t*o, InfriicwOoa o rua-
ç sit„,

Clulii do Serviço de Rngénlai-
Un . yba, H í>. Junho donu . i

l(llf).
.Nii!o Cairo, l" Toauuli).
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EÜITAES
O Coronel FranciscjT.da Cunha Pre

feito Municipal da Cidade da i-apa, do
conformidiido com a lei n* 0 de 31 de
Maio de 1909, chama concurrentes
cora o praso de 30 dias a contar dest»
data, para o fornecimento de luz eletri
ca oa mesma cidade mediante as se
guintes condições.

1' Â illuminação publica será de loo
lâmpadas de 16 vellas cada uma, man
tidas em postes de madeiras, distribui-
dos pela cidade em lugares determina
dos pela Prefeitura.

2* A illuminação publica será do
anoitecer ao amauhccer.

3° A Câmara concede previlegio pelo
praso de lõ auno3 à começar da data
do fun-cionameuto da iliuminaçãu.

í' O proponente indicará
a) ü preço mensal por cada lampa

da para illuminação publica e particular
descriminadamente, mencionando a qua
hdade e intensidade.

b) Que se obriga a estabelecer mais
as lâmpadas para a illuminação publica
que se forem fazeudo necessárias, a juizi
da prefeitura.

c) U praso para inicio e conclusão
das obras os quaes correrão por su»
conta, bem como os respectivos mate
riaes, e conveniente conservação.

5) O concessionário ficará obrigado a
fornecer gratuitamente a luz para os
edifícios municipaes, .estadoaes e para as
casas de Caridade existentes e que se
fundarem na cidade.

6. A Câmara reserva-se o direito de
encampar o serviço, decorrido õ annos
mediante accordo cora os concessiona
rios

7* O proponente se sujeitará as mui-
tas que forem estabelecidas no contra-
cto, bem como a rescisão em casos
previstos;

8' As propostas, que devem ser fe
chadas, subscriptadas e apresentadas na
Secretaria da Prefeitura, serão acompa
nliadas de certificado e deposito de um
conto de reis, feita na Collectoria Munici
pai, para garantia da assignatura do con
tracto.

9. A assignatura do contracto terá lu
gar 20 dias apoz, a acceitação da sua
proposta, revertendo para os cofres da
Câmara a importância do deposito, si
o proponente preferido recuzar-se a as-
signar o contracto.

10' A Câmara não se obriga a ac-
ceitar as propostas apresentadas, ficau-
do com o direito de abrir nova coucur-
roncia.

11' As propostas serão abertas no dia
23 de Junho deste anno, ao meio dia, na
sala da Câmara Municipal.

Para que chegue ao conhecimento
de todos, mandou-se lavrar o presente
edital que será affixado no lugar do cos-
tume e publicado pela imprensa. Eu
João Braga Carneiro Secretario da Pre-
feitura o escrevi.

Gabinete da Prefeitura, 24 de Maio
de 1910.

O Prefeito
Francisco Teixeira da Cunha,

VCl8(l'SP de bons
«Hebe». cantei

ÍS '"'«."nações dirigir-
íg) Llberdade »¦ 24,

8v alt,—!

Serviço de Engenharia da 11a Ins-
peoçãa Permanente

De ordem do sr. general Ins-
pector chama-se concurrencia pu-
blica para a construcção das obras
de adaptação do quartel do anti-
go 13° regimento de cavallaria,
situado á Praça Senador Tíunay,
n'esta capital.

Essas obras serão executadas
de accordo com o projecto exis
tente n'esta repartição, o qual po-
dera desde jâ ser examinado
diariamente, pelos interessados,
durante as horas do expediente
prestando-se aos mesmos ai infor-
mações precisas.

CONDIÇÕES
As propostas serão em duas

vias, a primeira sellada, entregues
no acto da concurrencia, em carta
fechada, no dia 23 do mez cor-
rente, ao meio dia, devendo ser
acompanhadas dos seguintes do
cumentos :

a)'carta, attestado ou certifica-
do das habilitações dos licitantes,

b) recibo de deposito na Dele-
gacia Fiscal neste Estado, da
quanlia de rs. 7:000$000 (sete
contos de reis) para garantia da
assignatura do contracto ;

c) declaração de fiador idôneo e
sua assignatura.

d) os proponentes deverão com-
parecer no acto da concurrencia
ou se fazer representar legalmente;"e) constar das referidas propôs-
tas as seguintes declarações:

Sujeitar-se ao praso de 15 dias
a contar da data da assignatura
do contracto para dar inicio a*
obras; mencionar o praso mini-
mo para conclusão das obras; su-

Cupla — Elilal.ü Doutor Joaquim
Miiacio Uaulaa Itlboiro. Jum du Uirai-
lo ala Comarca i!« Rastro, otecelern,

Kais saber aos que o preienlo edital
v nm, qne p„r parle du itnhur tenime
coronel Pelisbino Qançalvoe Pereira
Baeuo, lhe (oi i pre^enlada a petição do
llinor Higuint..: ..Kxrolleiiti-aiuiu ro-
ulior doutor Juiz du Direito Pur seu
pio urador eiuivog du, infra Miigoado
Jiz o tonmite c>r„„,*l PeHibloo Oon-
Qtlveà Portnrii Bueno, fsiendeiro, domi>< iliado nusia cidade, que, sondo, hu
muitiiii aiinotf, por ai e por sons ante-
ressores, hcnhor ,, póiiaidbr de divor
sas partes Ideiaea nos camoos o multo,
dc uma situaçã.i conhecida pela den mi
liaçia) de Padre .losú», a qual compre-
heiulo lerren is do uma o outra mar-
gom du rio P.ruhy Mirim*, ir> hai,-
«o do ¦ Rio-flbaixo >, no município
dõ Pirahy, n'p8ta comarca, qnòr pro-
por a bens divi.-r-.os coudomiiioa e
¦'<)-pos«>uidnrctr a competente acção
,-ommiiíu' dividendo pa,a c,mspj(„ir qu..*.
ini-.liaulo os iram,tua do decreto no-
m>ro setci-entua e viuie de cinco dt*
Setembro du mil oitocentos e noventa
e.i.ais disposições i'in vig..r. aejám-lhe
separada,! os quinhOes que lll. perten-
cem, tanto em campo como em multo
um uma e outra margem du reíeri.l..
P.rahy-Miriiu. Para o dito fim, o em
obediência ns prescnpções do citado
decreto, o supplicante offe.e e os títulos
.lo seu jus in ré quu a esta «compa
nham. prutentaudo offerecér, si fur pre.-iso, ainda outros, em tempos aooor
luuo, assim cumo mais provas dc q ial
quer gênero, com as qu,u< mostra á :
Primeiro, que a situação «Padre J.ihò
.....lista de duas zonas distlnctas ; um
de campos e maltos, na margem i-s-
que.da du rio Parahy-M rim, outra d^
raattos com uma pequena campina, ua
mirgem direita. Segundu./ que da primeira destas zonas foi ha muitos au-
nos legitimo proprieario o padre José
.,..ur ito da Sil.-a, por fallecimento d
qual procedeu se uo anno de mil Oito-
i entos e quarenta e u-n, ao inventario,
o partilha do seu acetvo ereditar».,
sumiu us campus avaliados parte por
setecentus mil reis (7U0SO. 0) e pane
oor quatrocentos mil reis V4ÜJ?Ü üj
perfasendn u total de ura conto e cein
ihll reis (1:1, OU? HO,) e os manos pari.
por se .senta mil tes (0 $ooo rs.) e pai te
por oitenta mil reis (Soíooo) perfaseu-
io o total do cento e quareola mil rei

(14üíOOU). Terceiro, qiu tanto os canip. s
como os matt s foiam repartidos eni
oito panes pnncipaes, de cento e trinin
e i,etemile quinhentos reis (187$5ü0,)
em campo e de desesete rail e qu,
.iheutos (17$5oo rs.) em matto. das
quaes tocaram precpuaaiente, seis a
íeis herdeiros e duas foram fraccionadas
• utii; os representantes de duas her-
deiras que ja eram fallecidas ac tempo
do oito inventario. Quarto, que no anuo
de mil oitocentos e oitenta e quatco o
supplicante adquiriu, por arrematação
em praça publica quatro partes, inteiras
,os campos e raattos da situação de-

que se trata, e, posteriormente, em m,l
o.tocentos e noventa e dois, também
por arrematação em praça publica, mais
ireis quartas partes dedusido d'esta um
vigésimo (5.oo:ü5=2o) legado a Leopol-
dino de Mattos, como consta do do
cumento sob letra. Quinto, que a outra
zona (a que fica na margem direito do
rio Tiraby-Mirim») já muito antes do
inventario a que se procedeu poc morte
do Padre José Loureiro da Silva, per-
teiicia a cinco dos herdeiros coutem-
piados n.aquelle acto a saber : Seli-
iouia Mana du Trindade (pela qual ft-

guram dois filhus) Cedia Maria da
Jouceição, Libaaia Ruza, ünstella Ma-
ria .: Maria Caetana, ás qu»es , foi
dada, mediante escriptura publica, em
vinte e três de Dezembro de mil oito-
entos e vinte e sete, por d. Onistar-

da Mana do Rosário e d. Anna Lnisa
da Silva. Sexto—Que, portanto, cada
uma das referidas donatárias pos-iuia
em dita zoua uma quinia parte, e des-
tas cinco quintas partes pertencem lio-
je ao supplicante as qua constam do
documentn sobre letra B. Setimo—Que
os limites da situação de que se iru-
ia, incluindo as duas zonaa menciona-
ias, s5o os seguintes:—a partir do pon-
to em que a dia chega-sé pela entrada
que vai do sítio dos Orphãos por uma
vertente que desce para o arroio da di-
visa com os Machados; por este arroio
abaixo até o no Pirahy Mirim; por es
te rio acima até a barra do ribeirão
¦ Fria», por este acima até o trombão
di serra, e d'ahi por um serradão a
procurar a campina de pedra, e d'esta
a rumo do Pirahy-Micim. por este ne-
ma até defrontar com o arroio do Mat-
to Grande em sua barra; desta pelo
mesmo arroio a cima a barra de uma
veitente que nasce na denominada Grot
ta-Secca; pela mesma vertente e depois,
peta grotta, a procurar a.vertente que
deságua no arroio -Barro-Amarello,
pela dita vertente até ao mencionado
arroio, o por este acima, a procurar
um marcu da medição de Pedro Tdles,
do dito marco procurando uma verten-
te que deságua no arroio do Matto-Gran-
de, divisa da Terra Baixa com os Fer-
reiras, por este arroio abaixo, mas ou
menos cincoenta braças, alé a barra da
vertentaque divide com o sitio dos
«Orphãjs», por esta acima á sua cabe-
ceira no espigão; e finalmente por es-
te adiante e por outra vertente que des
oe para o ponto de partida. Oitavo—
Que alem'de outros interessados desço-
ubecidus *e ausentes, que consta exis-
tirem em logares incertos e ignorados,
estão possuindo, era commum, u im-
movei dividendo as pessoas constantes
da relação sob letra—A, todos resi-
dentes neste município, menos a de
numero vinte e três (Dona Coustança
Garcez Bueno) da qual, p irem, é prucu-
rador bastante com poderes especiaes
pára o caso, oconduminu Serafim Gar-
cia Assim concluindo, e dando a cau-
sa o valor de um conto do reis (l:ooo$
o supplicante requer a vussa escellencia,
que, depois de admittil-o a justificar,
em dia e hora que forem marcados, a
existência presumida de interessados
desconhecidos e que residem em lo-
gar ignorado, seja quanto a elles, affi-
xado na sede deste Ju zo, e reprodu-
sido na Capital do Estado, ocompeten-
te edital de noveuta (9J) dias, e expe-
dido, quautu aos mais, meucianados na
relação junta, 9 necessário mandado
afim de serem citados uns e outros pi-
rà, na audiência de que trata o artigo
deseceis paragrapho primeiro do Dec.
numero setecentos e vinte de cinco de
Setembro de mil oitocentos e noventa,
virem falar aos termos da acção, .Iou-
vando-se com o supplicante emagrimeu-
sor e arbitradores e respectivos sup-
plentes, que procedam â divisão re-
querida; e também afim de, reci-
procamente abonarem-se as despe-
zas, ficando desde logo, citados pa-
ra todos os termos até final exe-
cução, sob pjua de revelia e eus-
tas Outrosim que seja opportunamen-
te cidadoo Doutor Promotor Publico,
como Curador Geral de Orphãos pe-
Ia Isii parafalar em nome dos inte-

rotisailai ,ui; «ti-i.», menoreu ou Intav
puxei que por ventuia ex,»ta„i lAn.)
truta e ciiim, pMaKMpho quurte da lei
,1..meto nu, ¦>¦ «iiliis ., luwniti •» oilo dn(iiititu de Aiiíil de mil iiov. ¦ :(.,»a- «•
ia ., Art. a ...» n oluOUflUln \ lei nu-
im-ro Imite o u viutu ti d,,, de oito
de Maio du mil oitocenloe ¦ . iventn e
UOVe) NtJilaM i.i.t.lii.. .!-. •, mdo spi,'-
anular no aclo, ,iuRpu,iuu„u,ni*i,lu uo
CiUÇio, us ttfsterriuulms da just.licaçaurequutida, o „»uuplic»nte--Pede deftn-
lii-iitr, E. R, Mercê, S N. Pri.t'»u«i.t>
pflu depoiiniuio dim coiitnrauits, purcarta do luquiriçÂo o poc lodo u gênerod>» prova»,

Com viiitit u sois do..uinu.iUii, iticlon
vo procutaçSae cutih«':i.ai«utu do impou•
l„. Cattro,dol* de Juiilm de ml ii,.\«*
entos ii des. Ou.lvuKAU', I*. P Cúiirádi
• '. Brichien, (Ksiava i>elli<io .'««aimeiii»),
Nada mais s„ continha cm d,nt pfjtiç&o
para aqui Irnuscripla; 111» alio di qual*.., acha a dlutribuçao u (taupaiho se*
guintes : Piuiiuiru —D. n Maltui ftob l«
lilio—S guud"—A. Cumo tuquur U «>,
KscrivAu itosigue dia u li ra par.aa jus-
ulic.ção. C.iairo, d.,is—.íuis uuveoeuios
u .ic/..—Dantas Ribeiro, ív-itavu uma
>*-t. inniihi U'estu Uitado, no valor de
qiiinlienUis reis devidaineiila uiutilsiuia
Nada mais continha um dita di&inbu,
çau n despa.ln E lendo ,1 augplicaniu
juiidiendo co01 o dupui neiiiu ,u teste-
inuiilits, u allu^adu em sua peliçáoto-
bro uusen.tia um pariu inctria d,, al-
j!U>ib condôminos, o sondo os autos
conclusos, u'elles fui Iavraua a seuten*
ça ua forma reque ida uu pttlcAo mi*
c,»l. para. os elfoitos legues. Em Virtu-
de do quu mandou piuw u preseu e
e lilal com o praso de noventa dias, qou
devetào boc coutados da .ut.a um que,
icla primera Vez. for publicud-. ,1 ed.-

>al no jornal official da capital deste
Estado, .! pelo qual oita, chama o re-
quer a todos os Condôminos doactipto»
os quaes são os seguintes ; Leopuldui.,
li; Mattos, Pd.lro itobcílo lieiilo de

Onveira, J ã-, Eujhrasio de.Mtit.,11, Juii.
iiitoiiio R .beno Izi 110Aut|iiiioMariaI y-
imita, Lecnardb dos Suiio», S:,-.iph,m

Garcia (por si e cotio procurador de'd
CunitanÇa Garcez Bueuo), Firmou Al
ve-a, Ju;é Pinto, Fidencio de carvalho,
Mauricu Ma nirdes. Anua Ma iu -àuares.
.(.âo áunà., Mainardea, José Ferreira ds
São Miguel, B.*ueJicto Luiz il« Maltos.
Basilio Rodrigues Fere.ra, Vijal Pe-
reira. Antônio Nunes, Manoel Nunes e
l. 'lonstança Garcez Uuuno, residente
10 Riu G.ande do Sul, mas represen
'ala pelu prucuralor bas ante Seraphun
G ircia, bem como a todos os condo-
mines ausentes e dosconheedos exis
(entes e que por ventucu exisiã ¦, dot,
terrenos a dividir, ou que lureo, inte
ressados ua divida delles, paru quu ve-
nham a primeira audiência d'e,t« juízo
q :e se fizer, fiado que s,-j 1 o dito pnaao,
p ira os lios legaes acua expostos. As
xudiencias se realwara quana-le ra ue
et ia semana, e ua vespí.a sendo esta
feriado, ao meio da, nu salão principal
d» edifício du Câmara Municipal, d'es-
W cdade. E para que chegue «o cunha-
cimento de todos us interessados mui
dou passar o presente edital, que seà
publicado 110 jornal official da c.pitai
deste Estado eaíiUaiu nu Iogar do cos-
lume, n'esta cidade, pelo fotteiro dos
auditórios d'este juízo, que deverá la-
vrar ucompeteu'e certidão para ser jun-
ia ao3 respectivos autos. Dado e pas-
:.ad 1 n'esta cidade de Castro, aos qua-
tro uias do mez de Judho du mil uove-
ceutus e dez. Eu Auiumu Ribeiro de
Mattos Sobrinho, escrivão o escrevi.
lAssignado) Joaquim Ignacio Dantas Ri-
be.ro. (Kstavão coitadas dez estampilhas
d'este Eslado, todas uo valor de quatro
mil reis, devidamente inulilísadao, Con-
fere. O Escrivão. Autunio Ribeiro de
Mattos Sobrinho.

-18 Cl, ff ftiK
«*• •) tlusiíu ,1a
-H di. d« ttjjtll,« ü.s-H ds. (dn
«pi» 8• i\ v 1-iviuiarm Uu Ii!-..iu Publica,
Dl**.

Ilrtli p." lícõ.H dn ,,.u-
o atiiiibas ,,.*> alliriiivo

t*,,.iligi-in - II ds

«»«*»• eiit«a¦»,mntm-n«iif ... 1 mi r.~—...-, —-aurtmmimjgi

(doei
"or,

i 47

"3 r

Jnsl
de

K44 ds

r< « li,.,.
M.iíu de

0 Dlra-Mor.
João fremira Ltlte

(r|õ Kl Jun) - II

RSftsâ»*»!»», autapajnKaMaMattana^wjMM»

ÁNNUíMCio?í"
Sf Joi«é de Almeida To-rn', «ua

llliilil, li 1ih, gui..,,;, mi,,»,*. netos pu ,|| ,r,d h ,I« cura'
ção B<radícorh« ln'hi «hh»1!-8ia*i qu» 0.1 ac.Knoa.iliaram
na piingaile dôr qio aciilismd» Bcff-oí rum a ir.'«p,ravilv P"rdt **m ,1 (illoürnenlo .!¦•

sua Idolslriida f|lhs,,r* ,\, riinhxdn 1, lia
D. 2a3ima do AlraoU«i Tormo

oa iixiiiH aq.ieiles que ,1 atompanharain
alé ta sua ultima mo^aiu u convida..
a tiir*<.& ns pirottcs c pelota du ni
aminad» para tinslstircm ti ma a qu*em su íruiio ,l«. «ua Hlmn mandam n-
Rir sósia feira 17 do aurronie."' dis ,1
seu passamento, nn Igreja matne desi -
Cidade, ás 8 hnnn d» manha*.

Campo Ltrgo, 14 do .Innlt > .!o 101,.
2-U|t.

Procisa-aa 2 improssoros ua <Ty-
pographia a vapor» do

JVtiXliSsnep
Hua S. Francisco n. 3*1—86

^Siuizeiro, do Su:
Zomahia Nacional de Se

gunrosde vida e contra
accidentes.

Capital ,QOO:íjOO$Q0ü
A unira quo incontücionajmen-

to so BUbníHtto á fiscalisação do
líovernu. —Tabollus modoradas .
'Vàatajo-iissihiag. -So^uros :on
tra a.íuidentos : á 45$, tô$ e 15$.
pur auno,

Agente: Rodotpjt? Sodtz
avüiador còrameriiiál janun^-it,.l¦•'aijada O/dam q. 7á.

Precisa-so 6 moças na fabi-iac
a vapor do Caixas do papolao do

Max Hõsne^
Rua S. Fraiicisco.n. ;i4 3(i*

Empresada calçamoato oa Cantil»
Coramtimcanv-H ai commercio

em gemi quo o Escriptorio provisi.río desia Empreza aoha^sp insta-
lado ns rua da Liberdade n* 24
(na casa Wei.ss)

H. Palm & Cia.
Curitiba 9-6--1910.

Uamisettas da Orépe santé
Importação especial do

\

De ordom do Exmo. Coronel Seire-
tario do Interior, faço publico que se
recebem, alé o d;a 17 de Junho vindou-
ro, ao meio dia, propostas paia o lor-
necimeiito dos objeolos constantes da
relação ab»ix<>, para as escolas p.ima-
.ias e jardim da infância do Estudo, sob
as (ond ções seguintes :

l"—As propostas serão apresentadas,
em cartas fechadas, lacradas u em duas
vias, uma das quaes sellada; elcriptas
com clareza, sem emendas e coma de-
clararão do preço por extenso de c-ida
um dos objectos a fornecer, ficando o
proponente preferido sujeito á multa da
uno.tttutic a cauciouada, caso não com-
pareça pa a atisi^n ir o contracto. '

2*—Os proueutes se habilitarão até
as 2 horas da tarde da 2íi do supraci-
ta lo mez, apresentando ao Bxmo. Snr.
Coronel ísecretano seus requerimentos,
acompanhados de documentus qud pio-
vem haverem caucionado na tíecretaria
pe finanças a quantia de Rs. . .
6.0-jiüÜU rs. para garantia da assigua-
..ura do contracto, caução que só seca
levantada depois de effuctuada a entre-
ga da melade do fornecimento e terem
pigo o imposto relativo au ultimo se-
mestre de suas officinas,

No acto da abertura das propostas
devem estar presentes os proponentes,
ou quem legalmente habilitado suas ve
zes fizer, sob peua de, no caso contra-
no, não serem ditas propostas tomadas
em consideração.

Na Secretaria da Directoria da Ins-
trucção Publica acham se á disposição
dos interessados os modelos dos moveis
a fornecer e mais informações do que
carecerem.

Relação da mobília necessária ás e3-
colas primarias e jardim da infância :

600 carteiras de piáho enveruisadas,
modelo do Gymnasio—50 mesas de pi-
nho envemisadas de 1™,30 de comp.
por 0,80 de larg. com 2 gavetas e fa-
chaduras, pés torneados e gradll—5.)
quadros negros c\. os respectivos ca-
Valletes - 50 estrados de 2X'<?X 0,20 de,
laf—60 cabides do 20 logares—24 ca-
deiras de braço e 48 simples de pinho
envemisadas, empalbadas e de balaus-
tre,

Para o Jardim da Infância em cons-
trucção á Rua Silva Jardim:

1 armário de pinho onv. rnisado com
2.U0X 25X 0,44 (mod Jardim da In-
faucia-6 mesas com 0,6UXilt. 0.70X
larg. 2,59 comp. mod. idem—60 cadeiras
modelo do actual Jardim da Infância—
2 quadros, negros com cavalletes, mo-
delo idem; uma escrevauiuha com ca-
deira modelo idem —V* mobília de pinho
envernisada, com assento empalhado e
encosto de halaustre, composta de 1 so-
fã, 2 cad. de braço e 6 çad. simples—
4 cabides para 60 logares—1 relógio—1
piano—30 caixas do 1° dom—30 c do
2" dom—30 ei do 3o dom—HO c. do 4°
dom—600 anneis—õOJ esptieras colo-
ridas—500 cubos coloridos—50J cylin-
dros coloridos—500 tornos—500 piões—500 discos de papel quadrados e cir-
sulares—600 palhinhas de cotes 500
pausiubos coloridos para desenho 1
pollegada—500 paus. color. p.R des.°2po-
Flegada—500 paus. color. p.a des." 3 poi-
leg.- -500 paus. color, p.' des.° 4 polg.—
500 varetas para entrelaçamento—500
cartões perfurados para aliuhavo—500
et. p.* tecelagem—500 et. p.° dobradura
—6U0 et, p." recortes—500 fitas de pa-
pei—500 lettras impressas—600 nume-
ros impressos—500 tabjinhas quadra-
das e oirculares—5J0 planchatas qua-
dradas e circulares —30 almofadas para
perfuração—30 parfuradoces—30 liles
para toruos e piões—30 loujas quadri-
culadas—30 caixas com mosaicos—3Í)
cx c/ mosaicos tPurqueterL-)— 30 mos-
tradores (de relógio)—30 cadernus para
dobradura—30 cd. p." alinhavo-30 cd-
p." tecelagem—3p cd. p.* recortes—30
tesourinhas—2 cartfiís crtm alga-ism-is

¦ioam-Cifit
fl pe é a lil ?

B' um-i i*fcv nuçao aos mbdaynoh
proceHHÒa da Duolicador.

O Duolicíidor «Paevol» o indiá-
pensavel para Gompàniriaiij Estra
das de Perro, Repartições Publi-
cas, Fabricas,, Ntígo-íian^es e Es-
cripiorios ComráórüiâeB,

Tira 3.000 á 6.000 cópias por
hora; o aeu mnnijo não ax;ge
perícias especiü e pôde ser feito
por un» òriánça,

Uiíicoa agentes am S. Páujo,
Mina.s e Paraná—Casa Danordsn.

Sub-agentes— Manoel Nogueira
Júnior—No E.iíado do Paraná•-
Rua Marechal Deodoro n. 22 —Cu-
rityba.

ató 2.a ord.

Partaira diplomada oom espeoialida-
de massage

SOFIâ IUWANSK1, paiieira diplo-
mada pela Faculdade de Varsóviaj offe-
reca os seus sorviços podeudo ser pro-
curada á qualquer hora do dia ou da
noite em sua residência á run Corameu-
dador Ãraujo u. 25

Casa Mme. Hauer

Procisa-so 4 Encadomadores na
•: Fabrica a vapor do livros om
branco> do

]VEaX 3£õsne:p
Rua S. Francisco n. 34—8G

tifen
imjõPtmitj esiibniiüiiniatii aüiMPiJ Ua S PjdIo

1
— DE —

F. Mareny
para bem ,-ervir e melhor at-

tender á aua numerosa freguíizia
resolveu estabelecer uma agenca
neste Estado para a vonda de i-uss
arvores fruetiferas pelos preços
de S. Paulo ,

As arvores sao enxertadas, bem
desenvolvidas ü de próxima íru-
ctificaclo ;

Videiras diversas àmèrícaaaa e
eu.opéos.

Ameixas do Japão divsr.sss va-
riedades.

Kíikts do Japãj diversas varie-
dades.

Pereiras do Japão diversas va-
riedades.

Maoieiras, pereira*), pecegueiros,
marmelleiros, larangeiras, jaboti-
beiras, etc , etc.

Aèceita-se encommendas;
Fornece-se catálogos e listes de

preços.
O único agente no Estaco do

Paraná.
José Ferreira Borges,

sawiptafia - Praga Tiradentes 25 — GBRíTIBl
2 n<7„~ !T> v.p (r 5

O Illmo. e Revmo. Sr. Arcebispo de
Guatemala Bemdiz os Inventores

DA

Emulsão cie Scott

..•..llín.ív :rf *')..¦ S)-:á:ò H -'iSt? ®ik >4

DR. DOM RICARDO CASANOVA Y ESTRADA
ARCEBISPO DE GUATEMALA

Sua Exa. Rcvinti. tomou em varias oceasiõea, porpreücrip-cão facultativa, este preparado dc fama universal e expe-
rimentou sempre salutares effeitos. Sua Exa.Revma. bemdiz
a Vs. Sras. em nome do Senhor e deseja-lhes muitas
prosperidades."—REVDO. JOSÉ RAMfREZ COLON, Secrc-
tario do Arcebispo. Guatemala, 8 de Agosto de 1908.

Toda à pessoa extenuada, já 3eja por excesso detrabalho physico ou mental, encontra na Emulsão deScott o agente mais poderoso para restabelecer,
as forças do corpo e o vigor cerebral. E o re-
médio mais efficaz para combater a Tísica, a
Anemia, o Raquitismo, a Escrofula, etc, e é o
Reconstituinte mais poderoso para recobrar de
uma maneira positiva a integridade physica e o
vigor dos centros nervosos.

SCOTT & BOWNE, CHIMICOS, NOVA YORK

A'li
Exijtwe
Eata Marca

Grani atefe m toes
Rua Marechal Floriano n, 8

''¦x'&&gbi

fã ¦
¦(/ ¦ ¦•;%- v,.^

N'cst(! atelier, rocòntdmento inaugurado, exceu»

Ia-se qualquer figurino ullima moda conformo o

clielió junlo c especialidade om Prinçeza.

. Convida-se ás cxiuiis. familias visitarem as nos-

sas officinas, nas quaes poderão apreciar os nos-

sos trabalhos de alta novidade nosso gênero.

Chamamos lambem a allciu-ão dos srs. alfaia

tes que na mesma casa lunccloná uma secção

especial de escola de cortes.

gcelsa e jStromilli

Vapares esperados
—DO—

; (Sí

li "'.-1 ®

iciefede inonymíi)
Bo Norte l Bo Sul

0 paquete SATURNO
Commandante Lamelle

Eaporado neste porto uo dia 11 do corronte,
despachará depois da chagado do trem. re
cobeudo passageiras o oargas para S Fran-
cisco, Itajahy, Florianópolis, Rio Grando,
Pelota*, Porto. Alegre, Montovideo o Buo-
nos Ayres. •

¦;-.:

¦{'¦:

;|;

0 paquete SÍRIO
Commandante Aseoedo

passará approximadamanto á 13 do|oircorren
te, despochará depois da chegada do trem
recebendo passageiros e oargas para Santos
o Rio do Janoiro e para os demais portos
do norte com baldeação no Rio,

"">cargueiros
Di mmií LilFlIIGO IMP.

O vapor Oriental SANTOS
'

E>porado neste porto rtirectarnenta do Rio de Janeiro, no dia
8 do oorrenta, parmansoerá aocorado recebendo cargas para Monte-
vidao e Buenos Airea e com baldeação psra Rosário de Santi Fé e
portos do Chile.

DA COMPANHIA PAULISTA DS NAVEGAÇÃO E COMMERCIO ¦
O vapor

Paulista
Commandante P. RomSo

E^porudo 11 "este porto a 18 do corrente, despachará depus dn in-
dispensável demora, recebendo cargas para Santos o Rio.

Despachará uo dia em que prevamente for annunciado.
Para todas as informacõas cam os Agentes

MARÇALLO & COMP. f
. • , ,, Antonina

ir

' • i
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LONM & MUZILMN
MW LIMITED

1 )

•i
©

Cnpital eubaoripto L.»
Capital roaliüitdo >
Fando do rosorva »

2.000.000
1.000.000
1.000.000

CUBAM PROIOTUENTE
Constipações,

bronchites,
Asthma,

Dores de garganta
Preservam das moléstias contagiosas

agradáveis € tffiçazçs
importadores e únicos depositaios

RUA SETE DE SETEMBRO N. 12-C U R Y T I B A
Depositários em Curytíba-FEBWANDES LOUREIRO & c".

ANTIGA CASA JOSÉ NABO

:*;

Caixa Matriz em Londres
FILIAES :

Rio do Janoiro, Mhimob, Pura, Coará, Pormimbuoo, Bahia, Silo PauloSanto», Curityba, Rio Orando do Sul, Porto Alogro, Montovidôo,
Buonos Ayros, Rozario do Santa Fó, Paris, Lisboa,

Porto, Now-York.
CORRESPONDENTES :

Em todas os Praças mais importantos no BRAZIL e EUROPA
Emitte se letras sobre todas as praças acima e as cidades da FrancaAlemanha, Itália, Portugal, Espanha, Turquia, Syria e outras.
-Abre-se contascorrentes, acceita.se depósitos a prazo fixo e comaviso antecipado, eoccupa-se de todos os negócios bancários.

Caixa do Correio n. 79. Telephone n. 404.
-Telegraphico:—cNEOPHYTE» Sede nesta Capital.

Piaça Tiradéntes n.—7 u

s

!

cs

gOOQQO

Loteria da Capital Feíeral
EXTRACÇÕES DIÁRIAS

Loteria de 8. João
EM 3 SORTEIOS

Extracção em 23 e 24 de Junho

í *°RTEI° 100:000$000
6 S0RTEI° 200:0001000
INTEIRO 10$000 FRACÇÃ0 mQ

odoítiS* bÍIh6te J'°ga DÔS tr6S S0rteios P°dend0 ser Premi^o em

em°CoSda°S ^ **" da °apita1' deve" díriSidos ao Agente

Tito Velloso.
Asenoia I»r»ça Zaeharias n. 3

Fabrica de cigarrosM1p,sperança„

^nísimez 
° * ™ ° Ukim° sabbado ^ houve extra'.

1.° prêmio N.» 48983
2.» prêmio 05015
3.» prêmio 42602

TONIO BRAGA*1 TiT r^WT8 acham"se em casa de A«"

F. MAINGUÉ & Comp.'ntern
Pensões Vitalícias e Habitações Populares

AUt0rÍSaGovePrt 
fSS 

* 
T de 18 de Novembr° d« 1909 *»uoverno Federal para funecionar em todo Brazil.

Deposito no Thesouro Federal proporcional de duzentos contospara mil contos
Esta sociedade se divide em duas cathegorias:

gará anóz A^Sâ,a^8FEClAL que mediante 5$000 mensaes pa-M f%ZTAPAm° anDUal de 1:200«000 (ü*iSSi)?
apòz quinze annos 21f f® mediante 5$000 meaa^ Pagará

(SS ^i*0- annual de 2:000$000 (máxima)
empresLSSSS^f S° 

°PP°'tunamente a ^S
fcíprèmiósS^^ ao 80rteio semestral
desembolçado"Sd?ii fuS W-,"??1 

^ 
nd° °CapÍtal

i .pender ttga^Tíu^^r ü* °° «^ '
gerai |Sg^ 

e8tatUt0S e mais informações ao agente

Manoel de Castro Correia
Wi deMalo, S9 , Travessa da Ordem. /tf _releplK.no 316
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IM FRENTE AO CORREIO
CHEGARAM pelo ultimo vano dn P»ri. . u L

Péo. o, m,i, mPodernoli pJíX™" 
«Hamburgo, cha-

péo», tonou • vôoi par» luto.

<t á eit» V
péofl,pór Vde eha- Q

a^A^ «0O0OOC3OO0CKX

7* AOS DOEJTES DO ESTOjttflGO -K- LCÀMOMILIAJUUUYEIRA I
KSTOMACHICO-CARMINATIVO-E

Compo»to essencialmente de plantai

g- Este Preciosolleticamento cura S

r tacies nervosas, Promove oaJetüeSEift ASS."1:

^

GBANDE DEPOSITO DE MADEIRAS
Rua da Libôrdade

m,í? bm montado deposito encontrarão os snrs. construetorea

— PREÇOS SEM COMPETÊNCIA —1
a» „ *.ÍISITBM » o grande deposito de madeiras a rua da r ihfi^0

d
^BámsW •d

(2.M, 4» e 6."') is
|W1l----~-,~--"~~TrTtiiiiiiii —iiiiiiiir"'j^nrirn*T^'^iTrnrir«Tiiawr.i^-M r

Superiores

Loteria do Estado de São Paulo
Exteicçôes às segundas e quintas

.*^ COM PRÊMIOS DE

._ »SÍ Por 2ÍOnfl > artnnnFor 2S000 e 4$000

í MÂCHIiS DE MI
O -

ÍAÜIíIílOBOÍIJÍ&OItlVEUllI
ünices ProprietMl., F«b,Icantes--g. Cthwlna. 2

9 
Depositários em Curytiba .-Fernandes Loureiro & C:« »

X

Grande Loteria de S. Pedro
Extecção EM 28 DE JUNHO

100:000:000
Inteiro 8#x

.;; j '"f-jfi'
IgOqo.—Agoaod* Pmc» Zaohariau a. 3.

Original VICTOR
^ e outras acreditadas

marcas receberam
Paulo Haner I Comp.
Secção de ferragens

fraca Tiradéntes 1 e j
H» eiaftyta—Puaaí ^

_.«___ÉI


