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S. Ex. o Sr. Dr. Vice-presidente
da provincia dá audiência Iodos os
dias úteis, de I hora ás -3 da tarde,
ouvindo fora d'essa hora somente
aos Chefes das Kcpartições ou qual-
quer outra pessoa sobre caso ur-
gente.

Expediente da preMldeiiciu
no mez de Setembro

Dia 22

A' thesouraria de fazenda—Man-
de v. s. pagar ao guarda mobilia do
palácio desta presidência, BaUiuino
José Nunes, a importância de 28S
despendida, conforme acontajnnta,
com a acquisiçao para o mesmo pa-
lacio de uma cadeira austríaca de
braço com rosca.*

—A' mesma—Em resposta ao seu
officio n. 156 de hontem datado, de-
claro a v. s. que pôde acei,ar os lan-
ces de 22$õ00 e 178500 offerecido.*;
para a compra do resto da ambulan-
cia de medicamentos e mais obje-
ctos que pertenceram ás extinctas
enfermarias de immigraute.. de Cam-
po Largo,e que por ordem desta pre-
sidencia foram postos em hasta pu-
blica.

—A' mesma — Remetto a v. s.,
para os fius convenientes, os inclu-
sos documentos em duplicata reiati-
vos aos vencimentos do pessoal da
commissão militar da estrada de Pai-
mas, duraute os mezes de Juuho,Ju-
lho e Agosto do corrente anuo, na
importância de 5.995S498, cujos pa-
gameutos jà foram effectuados pelo
chefe da mesma commissão, a quem
deverá v. s. mandar creditar aquel-
la importância.

—Ao Dr. chefe de policia.— Re-
metto a v. s., para os fins conveui-
entes, a inclusa nota dos tignaes ca-
racteristicós do soldado do 2o corpo
de cavallaria, Egydio Amaro de Fa-
ria, que se acha ausente do mesmo
corpo desde o dia 16 do corrente,des-
contiando-se ter el.e se dirigido para
a marinha. . ;

—Ao Sr. subdelegado de policia
do districto—Com a inclusa cópia,
da informação prestada pelo Dr.che-
fe de policia em 20 decorrente, coni
a qual me couformo, respondo seu
oíncio de 16 do mesmo mez.

—Ao Sr. presidente ido tribunal
do jury desta capital*—Não podendo
ser distraindo do serviço de ; tomada
de coutas dá estrada de ferro o 2* es-
oripturarío da thesouraria de fazen-
da, Arthur Martins Lopes, .conforme
representou-me o r.spectivo. enge-
nheiro fiscal,requisito de v. s. a dis-
posiç .o do tnesmo empregado da pre-
seu te sessão do jury.,

—Ao diroctor da estrada de ferro
—For conta do ministério da guer-
ra, mande v. s. transportar, até a ci-
dade de Paranaguá, 2 volumes que
o enoarregado do deposito de artig.-s
bellicos euvia para a corte, um a »
commantlo do batalhão de engenhei-
ros, contendo armamento e equipa-
mento dos soldados do mesmo bata-
Ihão Jacintho Alves de Moraes e Mi-
guel Corroa Lima, e outro contendo
100 espoletas para o Laboratório do
Campinho.—Idêntico ao agente da
companhia nacional de navegação a
vapor em Paranaguá, transporte até
a corte.

—Ao commandante da escola dc
aprendizes marinheiros em Parana-
guá—Em resposta au seu oüicio n.
47 de 4 do corrente,autoriso v.s. a re-
ceber üe Balduino Pereira da Silva j
os "_ 5 paras de sapatos de que trata ¦
aquelle seu ollicio, destinados aos!
aprendizes marinlieiros, devendo,'
porem, v. s. sustar a continuação!
desse fornecimento, até que pelo :ni-j
nisterio dn marinha seja tomada
qualquer resolução a respeito—Com-
munioou-se a thesouraria de fazen-
da.

—Ac capitão do porto de Parana
guá—Queira v. s. receber da esta-
ção da estrada de ferro dessa cidade
e remetter aos seus destinos 2 volu-
mes quo* o encarregado do deposito
de artigos bellicos envia para a cor-
te, sendo um ao batalhão de qí\^»
ulieiros e outro ao Laboratório do
Campinho. Nesta data expeço ordem
uesse sentido ao agente da compa-
nhia nacional de navegação a vapor
dessa cidade.

—Ao Sr. Luiz Daniel Cleve, di-
rector dos iudios da comarca de Gua-
rapuava—Para que possa esta presi-
dencia ser convenientemente iufor-
mada sobre o assumpto, envia a v.
s. o iucluso requerimento em que o
padre Josó Stumbo solicita um orde-
nado correspondente ao lugar que
oecupa de capelião teuente dos iu-
dias uessa comarca.
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Os escravos no Capào-Alto .

- À' pouco mais de duas léguas da
cidade de Castro acha-se situada a
c«sa da fazenda do Capão-Alto, que
pertèiiçéü an..£ameií_è aos Jesuítas
Hoje ê propriedade do coronel Bbr
nifâcio Baptista, uin dos mais abas-
tados capitalistas da província e
tal vez paia ó f a tu ro a mais òpii-
lenta fortuna que ella conte.

Da cidade de Castro avista-se per-
feitamenle a nova morada construi-
da pelo actual proprietário, com
certo gosto e capricho secundo di-
zem. Apresenta uma bella e impo-
nente perspectiva, contemplada de
longe n » meio du campo e sobre-
sahindo das ondulações de uma se-
rie de lombas que <o siiccodom.
Ua estrada para cotos, eutre a ci-
dade e a fazenda Aos fundos desta
chega-se tambem pcln Yãpó, em
canoas. E' muito agradável o pas-
seio pelo rio, que ò minto pittores-
CO, cheio de muitas volta-., borda-
das as margens de bosques e rei-
vas.

A padroeira da fazenda é Nossa
Senhora ilo Carmo, que o é desde o
tempo dos Jesuítas. Ha em Castro
até boje muita devoção pela Sinta.
A população acredita que,cm tem-
pos de secca, ê preciso quo se v«*i
buscar a Santa cá fazenda para que
visite a cidade e faça chover. De
faeto, affiru.a-se que nma sô vez
uão deixou ainda de fazer ella o
milagre implorado. !_' bella por
demais essa simples festa, que o
povo celebra com toda fé e ardor de
sna devoção. Desde pela manhã,
i.irigeiu-s. os mais deliberados ã
casa da fazenda e tomão a Santa
em seu ándòr. De distancia á dis-
tancia revesão-se. Ninguein deixa
de dar seu adjutorio com lodo fer-
vor. Perto da entrada da cidade,
lição o vigário, a banda de musica
e as fuínilas. Depois da ceremonia
da saudação, entra a procissão na
cidade ao som da musica, ao eslru-
gir dos foguetes e das alegrias de
todos.

Ni Senhora do Carmo, do Capão-
Alto, tem uma historia no coração
popular.

Antes disso, ia-nos esquecendo
dizer que o coronel Bonifácio, de
tempos em tempos, celebrava na
capella oa fazenda uma festa á glo-
ria da [ladroeira. Essa festa era
muito concorrida e já eslava ücando
como devoção do povo. D. alguns
annos para ca, porem, o coronel
Bouifacio supprimio de todo essa
festa, com muito _eutimento da po-
pu lação.

Mas dizamos que N. Senhora do
Carmo tem a sua historia.

Os frades Cara elites, não sabe-
mos por que razão, chegarão a dei-
xar quasi a inteiro abandono a fa-
zenda Oo Capão Alt..

Alguns anuos manti verão nella
um euoarregado. As- vezes arrenda-
vão-ua. Mas era fôra de duvida que
péreciâO os interesses da Ordem:
Por üm,ücou a fazenda á mercê dos
numerosos escravos pertencentes
aos Jesuítas. A vida desses esCa-

vos, abandonados â si próprios om
uma extensa propriedade, é muito
inierossinlo. Sentimos não ter po-
dido colher todos os dados e infor-
mações ncc.ssarias porá uma noli-
cia completa. Vivião elles em uma
republica, cujo chefe supremo era
a Santa, a quem ouvião e de quem
recebião todas as manhãs com a
benção as c rdens do dia. Assim que
amanhecia outravão todos os escra-
vos na capella. proscravãe-se com
tüiiõ respeito e recolhimento diante
da Imgéin, .esmuugavão uma lou-
ga oração, e depois ião sahindo um
á um, osetilando os pês da prolec-
tora e pedindo lhe a b.nção. No**
ineavão entre si por eleição mn di--

[rector cada semana. Esto director
devia receber da Santa as inspira-
ções do que era obrigado a fazer
execut-ri.. As irregularidades prati-
eadas na fazenda erão punidas pelo
dircelor e. segundo, as ordens da pa-
droeira.

Todo este poro trabalhava e pro-
dnzia muito. Criava muito gado e
colhia muitos fruetos da terra. Pa-
ra as suas nec.ssidades v^ndião em
Castro o*que dava o í-uíficiente. O
mais pertencia ã Santa l\. Senhora
do Carmo e era conservado com es-
(.rupnloso cuidado. E falla-se que

j eutre os n gros da fazenda não ha-
| viu um ladrão siquer, um homem
que uão fosse honesto e mongera-
do.

E dizer-se que esses pobres es-
cravos forão arrancados da fazenda
do Capão-Alto, de junto d'Aquella
que os fazia bons e felizes, e isto,
segun io consta, com clamorosa vio-
lencia e crueldade,e por ordem dos
antigos proprietários da fazenda, q'
a havião vendido ! . . .

H0.I.1A.IO
Tribunal do Jury da Capital

Presidente—Dr. Eusebio Mota.
Promotor—Dr. Euclides Moura
Escrivão—Alferes Chagas.

(Conclusão)

No dia 24 entrou em julgamento
o processo do reo José Maria de Sou»
za accúsado do assassina-to do solda-
do José Ribeiro de Souza Júnior por
elle suspeitado do furto dé umas rou-
pas q' lhe pert .nciãofe no encalço do
qual seguirão rào logo que deo por
falta dellas, alcançando-o em cami-
nho para esta cidade, na noite de 16
do mez passado, é travando ahi dis-
puta, que terminou por.uína facada
no epigastrio a qual. varou o infeliz
soldado, produzindo-lhe a morte im-
mediata.

Não tendo o reo defensor, o Dr.
: _.v
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juiz de direito nomeou para o defini-
der o Or. Francisco Itaciano Teixei-
ra. qu? prestou juramento o tomou
Sfsento.

O couselho ficou composta dos ju-
ralos seguinte*; Or. Joaquim Mar-
tina de Mello, Bernardino de Fritas
Saldanha Joaquim Natividad. »U
Silva, .".deles Augusto de Audr. b»,
Constante de aS.msa PliUo, Jow
Nunes Camillo, Emilio Silveira de
Miranda, José Gonsalves Dauusio,
Joüo Antônio Ferreira Borges, Josó
Carvalho de Oliveira, João Baptista
de Faria e Victorino Josò Corrêa.

A accusaçâo, rendendo horaena-
geiná defesa, tão dignamente con-
fiada ao distineto Advogado oue a
tomara, por convite da digno Presi-
dente do Tribunal, deplorou a ma
causa que lhe toc.ira eiu sorte e para
a qual serião iraproficuos todos os
esforços de seu reconhecido^ talento
si não canvirgissem para o fim único
de minorar a pena do autor de um
crime 3 vezes confessado, e reconhe-
cido por outras provas ; e justificai*-
do seu libello com as circumstancius
agravantes nelle referi Ias conduto
pediudo a penalidade no gráo ma-
ximo do art. 193 do cod. criminal.

A defesa disse que accadendo ao
couvite do digno Presidente do Tri-
bunal, a que considerava uma or-
dem envidaria seus esforços em prol
da causa qae lhe estava confiada e

para a qual não tivera tempo de

preparar-se ; allegou a imputabili-
dade do reo, cuja embriague/..) leva-
ra ao extremo de tirar-lhe o conhe-
cimento do mal e directa intenção
de o praticar. Allegou mais em fa-
vordo reo a legitimr* defesa que
empregou contra o soldado que o
agarrando pela gola, o arrastara e

pretendia trasel-o a cadeia, e que
éceitando-se sua confissão em parte
pão podia se deixar de aceitar nesta
outra parte, pois éella indivisivel,
e conclnio pedindo a absolvição de
seu cliente.

Seguio-se a replica e treplha com
discussão animada, e feito o resumo,

pelo Ur. juiz de direito, formulou
este os quesitos respectivos, que en-
tregou ao jury de sentença.

Era conformidade com as decisões
do jury,foi o reo ooudemnado a 12
annos de prisão com trabalho, gráo
mr'dio do art. 193 do cod. criminal.

O reo appellou desta decisão.

No dia 25 foi submettido a julga-
mento o processo dos reos Balduino
Doraingues de Sousa e Fortunato de
Sousa Prestes; deixando de ser jul-
gado João Prestes de Macedo por
ausente.

Tomou a cadeira da defesa o Ad-
vogado Dr. Generoso Marques dos
Santos, o tendo os reos declarado
que combiuavão era suas recusaçOes
organisou-se o conselho que ficou
composto dos seguintes jurados : Dr.
Joaquim Martins de Mello, Aatouio
Carlos Ribeira de Andrade, Miguel
da Costa Cabral, Fideles Augusto
d*Audrade, Augusto José Pichet.Vi-
ctorino José Corrca,Francisco Mots-
ko, João Antônio Ferreira Borges,
tenente Firmino Francisco Dias,
Francisco Antônio Ribeiro, Floren-
cio Munhós da Rocha e Eduardo
Bento Ozorio.

ultraje feito á h.mra da sou cliouteldonommaçüo que serve de epigra-

por Joaquim Pedro de Campos, ver- po a esla nolicia.
dugo de sua honra pelo adultério - . * •. ..i —u* ™ ant.
com sua mulher, com a qual ainda
depois de casado pretendeu outreter

I I1 !._._..-._._ .__.__t--.-tta.il.la.ft

no dia 29 do Dezembro de 1885 tive-
ra com esto uma altercaçâo de pala-
vras. o ao retirar-se foi aggredido
por Bsiduino armado de um facão,

i io9,aa w . .... ...» ......— , , e •

quando cavalgado por Balduino, toi
João Prestes ferido por Fortunato,
que apanhando o faca > de seu irmão
Balduino lhe dera dous grandes
golpes na cabeça ; une, chegando
nessa oceasiao a mulher e um tubo
de João Prestes, conseguirão liber-
tal-o da pr?ssão .sob a qual se acha-
va, e levantando-se João Prestes pòz
em fugida «eus aggressores.

A defeza allegou que Balduino
nã.i fizera ferim mtos em João Pres-
tes, e que, si os fez, foram insignifi-
cantes, visto como o próprio Fortu-
nato declara ter sido elle que dera os
golpes na cabeça, sendo estes feri-
mentos graves descriptos no auto do
corpo de delicto; mas que isto fizera
em defeza de seu irmão Balduino, o

qual necessariamente sucumbiria na
luta que travara com João Prestes,

qual contava sahir victorbso, e jus-

O (Im da seita ó abreviar os soí-
frimentos üa humanidade, estran-
guiando os enfermos, fundados no
principio do quo deixar soffrer o

tificando os reiuiiito. da legitima tal, visto afligir a DiNU 0 espiCÜ-
defeza, conclnio pedindo a absolvi-1cilto d'uma prolongada dor nas suas

ção do réo. Ojury reconheceu a at- -..»«#«*..a
tenuante da -lesnffronta á honra e a
defeza legitima, sendo o réo absolvi-
âo unanimemente.

Cutn este julgamento foi encerra»I
da a presente sessão, agradecendo o
Dr. juiz de direito aos Srs. jurados
os serviços prestados k causa publica.

Queultto de limite»—Diz um

jornal argentino de Buenos-Aures,
que è provável que o governo acei-
le a proposta do Sr. Barão de Ca-
panema, relativamente ao começo
da exploração dos rios.

A proposta do illustre chefe da
commissao brazileira de limites é a

creaturas.
Essa singular associação donomi-

na-se .4 morte vermelha, porque os
seus executores, vestidos de verme-
lho, estrangulam enfermos com um
laço da mesma cor, collocando- >s
previamente sobre uma espécie de
cadafalso illuminado apenas com
uir.a lamparina d'azeite.

Foram presos cerca de 40 íllia-
dos á .seita.

luta que travara com Joao l restes, princil)iar a exploração pelassuperior ao mesmo Balduino em tor- <*»¦.-* prun/ipi«i * v.^ v i
/..»o a annn. t*. (.nncltiió nedindo a HaSCCHtCS.ças e arma , e conclnio pedindo
absolvição de seus clientes.

De volta da sala secreta ojury di-
cidio nega «nio o facto quanto a Bai-
duiuo, e desclassificando o crime do
art. 203 para o art. 201 do código
criminal quanto a Fortunato ; em
tista do que foram os réos absolvi-
dos, julgando o juiz de direito pe-
rempta a acção da justiça quanto ao
ultimo réo.

No dia 27, ultimo da presente ses-
são judiciaria, entrou eir julgamén-
loo réo Manoel Pedro de Souza ac-
cusado do homicídio de Joaquim Pe-
dro de Campos no dia 7 de Maio de
1884 na mangueira ia casa de Ro-
mão de God-iy, quarteirão do Morro
Grande, do distriçto do Pácatuba.

Em sessão de 15 de Setembro de
1884 foi este réo julgado e absolvido,
sendo agora de novo submettido a

julgamento por accordao do superior
tribunal da relação, datado de 6 de
Agosto do corrente anuo. provocado
po°r appellaçãodo Dr.juiz de direito.

Tomou a cad?ira da defeza o ad-
vogado Dr. Tertuliano Teixeira de
Freitas, e constituio-se o conselho
cora os jurados seguintes . Joaquim
José Bellarmino de Bittencourt, Ber-
nardino de Freitas Saldanha, Ma-
noel Joaquim Ramirez, Herculano
Rodrigues. Joaquim Nactividade da
Silva, Constante de Souza Pinto,
Arthur de M uiezes Doria, Antônio
Carlos Ribeiro de Andrade,João Nu-
nes Camillo, Francisco Mutzko, An-

_*-_ 1 TT _._.-_._-.

Consumo da cerveja.—Tal é
o consumo da cerveja na Europa :
«As 61,732 cervejarias que existem
na Europa, o anuo passado, fome-
ceraín 130 milhões de bectolitros.

A França figura, n'essa estatisti-
ca, com 3005 cervejarias; a Alie-
manha, com 25,989; a Austria,com
:,250; a Bélgica, 1319;a ltalia,552;
os Paizes Baixos, 500; a Noruega,
400. a Rússia, 313; e a Suissa,
324.

Dleelonarlo GeograpMeo.
O iníatigavel Sr. Moreira Pinto que
jurou a si mesmo que havíamos de
ter um copioso Diccionam Geogr*\-
phico, está resolvido a começar no
mez de Outubro próximo a publi-
cação do seu importante trabalho

Fallencia prlnclpesca. — O
tribunal civil de Vienna de Áustria
declarou falliIa a princeza Helena
Ypsilaul,viuva do príncipe Ypsilant,
ministro da Grécia ua corte d i Aus-
tria H lugn.i, u.timamente ftilleci-
do em Paris, /oi o próprio procura- ~ ---¦ - VJ| 

la,nbem
dor da princeza quem requereu a ma, que su ou, ,ÍMer^\ Lprv"da c- f vr ^"Í-S.2IÍ
se a 1.600:000 florais, mas anula as-
sim ò activo è bastante considera-
vel. Desde ha muito tampo qtw era
conhecido o lastimoso estado li nau-
ceiro do princepe, qne havia sido vi-
ctima de agiotas e uzurarios.

FlilaljKO larapio.— Era Pariz
(alia va-se 

"ultimamente 
de um gra-

vissimo escândalo. Parece que o
irmão do duque de Morny será pro-
cessado por ter industriosamente

que distribuíra por fasciculos.
Seria da maior conveniência qufi

todas as pessoas que podessem ob-
ter informações geographicas e tus-
toricas das locali lades as enviassem
ao operoso autor do Diccionam,que
rom tal concurso se tornaria oora
de íirande merecimento e utilidade.

A descoberta do phosphoro
—Foi Brandi, um alckimista de
Hamburgo, que descobno o pbos-
phoro em 1669. Elle procurava ou-
tra cousa. O sábio chamado fcun-
wkel, tendo noticia disso, fez lodo o

possivel para conhecer o segredo.
Brandt não lh'o quiz revelar.

Kuncfcíl escreveu a tal respei/o
ao seu amigo Krafft de nação saxo-

também de
_l_IUIlvaaaava. ~ ¦ — .

pôz-se logo a caminho de Hambur-
ao onde conseguio comprar o se-
gredo por Í00 thalers, com a cou-
diçãode nada ser co umunicado a
Kjinckel.

liste, sabendo da perfídia, ficou
indignado ao ultimo ponto. Envi-
dou esforços para, á custa das pro
prias pesquizas, descobrir a mara-
vilha que lheoceultivão, atè que o
alcançou, dando a saber a todo o

_-_-_.___. .-k  . __. .. !/%«*•._.

nes Camillo, Francisco .M^zko Au- u etexto
tonio Joaquim Cordeiro, Hereulano|nome ue .cu i v

Reis e Mariano de Almeida Torres do MU recente casamento.

Junior.

cessauo por ici muuBHi««..u«..~ «.v....^-, .wni .iftV:..
furtado a um joalheiro cincoenta mundo, em ib7b, oomo su oevu

mil francos de jóias, servindo-se do »-i,r._ onrina humana para obter

Em seu interrogatório o réo con-
fessou o crime, ailegando legitima
defeza e de seus direitos, como já o
nzera quando se apresentou ao Dr.
chefe de policia entregando: se a

prisão.
A accusaçâo fundou-se na confis-

são do réo para prova do facto, ue-
gando a legitima defeza por não se
verificarem os requisitos legaes, re-
Conhecendo somente a eircumstancia
attennante da desaffronta á sua
honra.

tratar a onrina humana para obter
phosphoro.

Não se estrahia mais de 96 gram-
mas de phosphoro de 1.000 litros

de òíiriha. O seu preço era por isso
tha de Montevidéu assevera que o muUo elevaj0/

O &e leral Santos.—Uraa fo-

Disse a accusaçâo que, comquauto
fosse difficil em nm confticto deter-
minar aparte que cada ura teve no
crime, todavia estava isso conhecido
neste processo, das respostas dadas

pelos aceusados e mais pessoas que
nelle tomarão parte ou forão presen-
tes, e que por isso estava provado
oue os reos presentes forão os auto-
res dos ferimentos graves praticados,
na pessoa de João Prestes de Mace-
do, o qual, tendo sido attrahido á
casa de Laurindo José de Camargo

A defeza confirmando os créditos
de sua reconhecida illustração, cor-
respondeo à espectativa dessa bem
firmada reputação, salientada pela
sympathia da causa.

Fez o confronto das pessoas do ac-
cusado e do assassinado, para elevar |

presidente Santos está disposto a
abandonar a politica, o que fará
logo que esteja completamente res-
tabelecido do ferimento que rece-
beu no rosto, em virtude do atten-1
tado de que foi victima.

A mesma folha diz também ser a
familia do general Santos a mais
empenhada em que o actual presi-
dente da Republica Oriental aban-
done o poder, e acerescenta :

«Por informações que temos e
ainda mesmo que sejamos desmen-
tidos pelos situacionistas enragés
podemos assegurar que a esposa do
general Santos conseguio a promes-
sa de que em Fevereiro do anno

aquelle no bom conceito de seus con
cidadãos pelos seus sentimentos nó-
bres, e abater este por suas paixões
vis e ignóbeis, que só a sepultura

podaria encobrir; tornou patente o

próximo entrante elle abandonará
o poder e partira para a Europa.»

A morte vermellia.--Desco-
briu-se na Rússia uma seita com a

Hoje, que o phosphoro é tirado
dos ossos dos animaes, obtém-se
muito barato.

ConstrueçSes de easas em
França.—Por ura quadro estatis-
tico, feito por ordem do ministro do
commercio, a quem incumbe o ser-
viço da estatística, o numero exa-
cto das casas, que existe em Fran-
ça é de 7,609,464. Estas casas
comprehendem 10,729,821 apo-
sentos, ou alojamentos. Além des-
ses alojamentos, consagrados á ha-
bitação, ha 1,115,317 lugares se-
parados que servem de oíficinas^ de
armazéns e de lojas.—Outro deta-
Pie curioso é a divisão para a Fran-
ça inteira das casas, segundo o nu-
mero de seus andares- Ha 3,996571
casas térreas; 2,458,563 casas com
um andar; 851,547 com dois anda-
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ro.-; 216,420 casa? com Ires anda-
m\ 80,354 casas com quatro an-
dares o. mais. Vê-se que mais da
metade das casas (Ia França sfio
térreas. Só ha raros deparlamen-
tos que têm casas de quatro an-
dares e mais. Citemos us seguintes:
Sena, 34,271; lloccas do Rhodano,
7,373; llhodano, 6,185; Sena In-
ferior, 3,7(17 e Var 3,7311.

Leito de Procuwt©.—Procus-
to era uni salteador da Attica, que
cstcndi/i suas victimas em um leito
de ferro e cortava-lhe ;s extremi-
dades das pernas quando excediam
o leito, ou as ihstehdia com o auxi-

os fundadores cs ministros de esta-
do o outros funecionarios de alta
categoria.

A directoria da associação mani-
festou o desejo de entrar em rela-
çfies com o Museu Nacional do Rio
de Janeiro, bem como com as asso-
ções congêneres do BrazlL

Conselheiro Uriisque.—Se-
gundo telegramma do Rio Grande
para a Gazela, de Noticias, sabe-se
que falleçeu daquella provincia o
Sr. Conselheiro Francisco Carlos de
Araujo Brusqne.

O li nado pertencia ao partido li-
beial; foi deputado geral pela pro

conduziu para esla capital ondo che.
gando apresentou o doente, narrou
o facto e rostituio todo o dinheiro
que o ofílclal conduzia, faltando
apenas 10$0QÜ.

Esta praça cra muito estimada
por seus superiores e por seus ca-
muradas.

**
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ho de cordas, quando eram mais vincia do Rio Grande do biu por
cartas diversas vi7.es e representou tam-

Foi morto nor Thcsea.heróe gro- bciíi a província do Amazonas oro
iui nutu |iu in . , Fni nresidentodas

TKLliGHAHMVN

(Serviço Especial dk GAZETA)
Paranaguá, 29 do Setembro

Entrou âs 12, 45 da tarde, do
Sul, o paquete Bio Jagnarão.

A PEDIDO
¦- -¦ '¦ I.¦.¦¦¦¦¦- 

-,. .UL -II ¦ ¦!..--- ¦'¦'.¦<

Iphig' nia, nunla, casada, 25 an
nos, pertencenteàSM^Hnna Kio*
reueia do Rosário.

Joanna, preta, casada, 49 annos,

pertencento a Manoel Gonçalves dos
Santos.

Municipio de \ Votuverava
Iphigenia, parda, casada, 25 an-

nos, pertencente a Laurindo Teixei-
ru de Lara.

Municipio do Arraial Queimado
Laurinda, solteira, 47 annos, per-

tencente a Tristão Alves Freire.
Curityba,25 de Setembro de 1886.

—O iirocurador fiscal, João Pereira
Lagos. 4-4

go, o décimo ivi de Alhònas, que
Ihoinllingio o mesmo supplicK

uma legislatura. Foi presidente das
provincias do Para e Santa Chata-
ri na, peco pando depois a pasta da
marinha no ministério Zacarias.

A morte do iilluslre ünado foiNova loja de calçado».—Sa-
bemos qiie por um dos primeiros
vapores chegará da Corte o Sr. Ca- geralmente sentida.
semiro dSVhnãida eom nm grande
e variado sortimento de calçados e
objectos de armarinho.

O Sr. Casemiro se estabelecerá ã
rua da Imperatriz d'esta cidade,cu-
jo prédio está se preparando paraj Grossa.
um estabelecimento de primeira
ordem.

Chegada».—Chegou hontem o
acha-se entre nos, o nosso respei-
tavel amigo tenente coronel Manoel
Ferreira Bibas, prestigioso chefa
conservador na cidade dc Ponta

«8 de Setembro.—Ante-hon-
tem anniversario da humanitária
Lei Rio Bronco e em homenagem a

memória do grande brazileiro Pa-

rarihos, fecharão-se as repartições
e durante a noite illuminarão es

ediíicios públicos e alguns pariicu-
lar. As bandas de musica percorre-
rão as ruas da cidade.

O nosso amigo capitão .losé Ma-
thias Miller, digno deputado pro-
provincial pelo 2o districto,lambem
aeiia-se n'esta capital.

y tão distinetos amigos nossos
cumprimentos.

Sova inaelihia de costura.
—Com unia ultimamente inventada
em Brooklin consegue-se trabalho
80 °/ü superior ao das machinas atè
boje conhecidas. Na experiência a
vapor a que foi snbmeltida, obtive-
se u resultado oe 2.200 pontos por

4 minuto, íunecionaiido e delendo-se
Passageiros para o n?irie. ingtanUmeainenle> graças asua

—Seguiram a bordo do paquete h- construcção simples. Cose assim o
ctoria os seguintes passageiros : | couro como o mais lino tecido.

Antônio Ferreira, Jorge Joppert,

AGRADECIMENTO
O abaixo assignado faltaria ao

mais sagrado dever si, ao retirar-se
do emprego que exercia na admi-
nistração geral dos correios desta
provincia,por exoneração q' pedio
deixasse de agradecer ao digno ad-
rniiiistra.Hur tenente coronel Manoel
Jose da Cunha Bittencourt, as ma-
neiras alteneiosas que como seu
cliefe lhe dispensou ; aos demais
empregados da mesma repartição,
seus collegas, pela amizade que lhe
consHgiarani,meus agradecimentos.

Em Paranaguá devo milhares de
favores à quasi toda população e es-
pecialmenlc aos lllms. Srs. Alber-
lo Gomes Veiga e José dü Silveira
Borges e suas Exmas. familias, por
esse motivo peço a Deos que lhes
recompense visto que por mim na-
da posso fazer.

Aproveito a opporlunidade para
declarar que em qualquer das esta-
ções de Paranaguá á esta capital
nada fiquei devendo; mas, se al-
gnem se julgar meu credor, queira
apresentar suas contas que será
pago.

Curityba, 28 de Setembro de 86.
João Baplisia Barbosa Bibas.

Secretaria da peliola do l*a-
raníi, ('iirit.vhn, tlü de Ne-
lembro «le 1HHU.ü

Mariano Pacheco, sua senhora e

uma filha, Thomaz Lins de Barros

e Benigno Machado Lima.

No dia 18 do corrente, realispitse
na capital da republica do Chile, a
entrega da presidência oçcunada
pelo í)r D..Domingos Santa Mana
ao Dr. D. Josè Manoel Balmaceda,
que foi eleito a 25 de Julho deste
anno.

OSr. Durieux, representante da

Comvagnie des chèmins de fer bresi-
liens, que parte brevemente para a
Europa, reuniu no dia 17 Uo cor-
rente á tarde, no hotel do >/oto,em
redor de uma mesa ricamente ser-
vida, algumas pessoas de sua ami-
zade, entre as quaes se achavam os
Srs. ministros da França e da Bel-

gica.
O Sr. Durieux foi brindado pelos

seus amigos, que, fazendo justiça
aos seus méritos e serviços, forma-
rarn votes sinceros pela sua feliz
viagem.

O Sr. Dr. Ladisláo Nett j recebeu

no dia 17 de Setembro communica-
cão'de haver sido creada na capi-
tal da republica do HaiNo» as-
SocUÇãomUtolada:>c;ítótoi^
ences et de Géographie. toi. posta a
mesma sociedade debaixo da pro-

Passageiros do Nal— Hon-
tem chegarão a Paranaguá, vindos
do Sul os seguintes passageiros du
paquete Bio Jaguardo : Fenelou de
Brito e Anua Ponnann.

Promotor Publico.—Por ac-
to üe hontem foi nomeado o Dr.
Francisco Xavier de Carvalho para
o cargo de Promotor Publico da co-
marca de Castro,visto não ter o Dr.
Francisco Accioli Luis, nomeado
para aquelle cargo, solicitado o res-
pectivo titulo.

Cabo Antônio Ginástico
—Deu-se hontem o enterramento,
bastiu te concorrido,de um cabo do
T corpo de cavallaria, com o qual
deu-se ha tempos um facto digno
de nota.

Este cabo acompanhava para
nma das colônias militares desta
provincia á uin official que coudu-
zia,para as despezas da colônia, a
quantia de iO.OOO&OOO. Em cami-
nho o official perdeo a razão e co-
meçou a espalharpela estrada o di-
nheiro qu«i conduzia.

Ao Paraná
O Curú, cavallo de meio sangue,

de 3 annos de idade, propriedade
de Fernando Schneider, não ; ceita
desaüo para corridas particulares,
porem, se inscreverá na primeira
turma de cavallos de meio sangue,
para a primeira corrida do Prado e
não respeita competidor.

De ordem de S.Ex. o Sr. Dr. che-
fe de policia da provincia, chamo a
attenção dos eond odores de carros e
vehiculos para o art. 152, § Io &20
das posturas municipaes, que abaixo
se transcrevem, que devem ser rigo-
ròsa;nieri"te observedas :

Art. 152; O conduetor de qunl-
quer carro ou vehiculo seguirá sem»
pre a direita, não podendo parar nas
esquinas, nem de frente a outro ve.-
bicudo n»)S ruas ou estradas do mu-
nicipio,de modo a embaraçar o tran-
sito.

§ 1.° Não poderá trazer os animaes
senão » trote curto,])on(lo-os a passo
nas intersecções das ruas, dentro da
cidade e a quem rio m.irco 81 na ^3-
trada da Graciosa, das pontes sobre
o rio B^tlilem : do marco 2 da estra-
da de Matto Grosso, do Io ppntiijiftò
da estrada do Àssunguy e de qual-
quer das estradas do municipio.

§ 2.- Tambem não poderá trazer o
véhieulo, depois de anoitecer, sem
duas lanternas accesas, o que condu-
zir passageiros ; e sem urna o que
se oestinar a qualquer outro serviço.
Esta disposição é extensiva a todo
e qualquer vehiculo que transitar
pelas ruac cia cidade e estradas do
município ou nellas estiver parado.

Art. 153. Os infractorès das dispo-
siçGes do.s artigos antecedentes serão
punidos com a pena de 5$000 de
multa e5 dias de prisão.

O secretario,
Ernesto Frederico Laynes.

EDITAL
Libertação de escravos

Secretaria da Policia do Pa-
raná, Curityba, fc& de Se-

tenibro «le 1885.
Por ordem de S. Ex. o Sr. D.

Chefe de Policia, faço publico que,
afim de poder acudir-se com a de-
scjavel promptidão aos incêndios ;
fica o quadro urbano devidido em 3

| quarteirões especiaes com signaes
'touvencionaes da seguinte forma :

Io Quarteirão. A parte do qua-
dro urbano comprehendida entre a
estrada e rua da Graciosa, partindo
uma recta da sahida dV.ila na praça
D. Pedro T, atè o fim do quadro.

%° Quarteirão. A parte entre a
recta acima atè a rua da Assembléa,

O procurador fiscal õa thesoura-
ria de tazenda convida aos senhores
de escravos abaixo mencionados, a

I comparecerem, por si ou seus procu-
radores competentemente habilita-
dos,naquella repartição ou na casa
de sua residência, á rua do Rosário
desta cidaae, á l hora da tarde dos ^.^ uumu ttloo 1UU u„ ilw,UIIIlwl,)
dias que decorrerem da presente da- ^Mon^ãridò-se, nas sahidas desta
ta até 5 de Outubro próximo, para o * °. ...  _,„ „,a „„

Chegava a comprar cerveja a
lG0?f>000 a garrafa. Ó cabo, porem,
o seguindo, não só apanhava o di-
nheiro espalhado pela estrada como
tambem desfazia os negócios do of-
ficial, arrecadando o que pôde.

mesma sociedade deba.xc, aa ¦ ru- ^ 
qae 0 offieial

Kd^StoÍntndo^tre estava de ioao louco, o amarrou e o

fim do fazerem o accordo dos preços
pelos q[uaes devem ser os mesmos
escravos lioertádos pelo fundo de e-
mancipação, sob pena de, não com-
parecèud*o,no prazo indicaoo,ou não
realisando dito accordo, proceder-se
a arbitramento judiciai, uos termos

|do art.38 e seguintes do decreto n.
5135 de 13 de Novembro de 1872:

Municipio de Curityba
Lourença, casada, pertencente â

D. Maria Pedrosa.
Florencia, parda, casada, perten-

cente a Francisco Ignacio Cordeiro.

rua, norte e sul, uma recta até os
lemites do quadro urbano.

3' Quarteirão. O restante do qua-
dro urbano, aleui da recta da rua
da Assembléa.

Signaes convcncionaes—Vi.n\ o Io
quarteirão 3 badaladas do sino da
matriz, cum intervalíos constante-
mente repetidas.

Para o 2o quarteirão A, idem.
Para o Ü9 quarteirão 5 idem.

O secretario,
Ernesto Frederico Laynes.
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èPtf/lJdlfí*, jfoJt!*b'.<M Ct' t-
<-,• f>- /• «7</..s '/rnlir^am.

Chamados a qualquer hora do
dia ou da noite.

CONSULTASi fOllOS 0-* Ot.\S DK l Ás
'd uou.vs da r.viim*.

Operaçfics e consultas, grátis
aos pobres.

¦—Residência —
Hotel—¦Camach».

c ss o desolvílru iijtes, o comp Iaes
mui aptas e po lerosas para debel-
lar as alTeeçtíes dhroniíns tias vice-
ras do ventre pelo processo, qno
qu ilqiier medico >ab.j explicar.

Emprejílie-so pois o Cajúrubéba
lias alTecções supracitadas, e os do-

lentes lerüo a ventura de recuperar
| sua saúde abandonada pelos medi-
cos, que desanimaram pela improli-

jcuidiule dos m.ji'»s poi' elles pre-
serip!.o«*.

' .llrliii-Mi* a vendn em «min»
de Jo*** ^evnnndeH l.ouvt-iro
4i C.4

2* vez.

CASA

A AGENCIA DK LEILÕES
de

MIRANDA ROU
MlüftOl-NK

para a Praça /). PEDR® U' «• -'-•

Contíguo ao estabelecimeut t do
Sr. Ura/.ilino Moura

Continua a receber mercadorias,
jóias, mobílias, carros, animaes vV,
para vender tmt leilão.

l.ncarrcj.t-se ila venda cm lei-
Ifin das mobílias tle pessoas que se
retirarem para fora,o nem assim tia
yenila em leilão tle casas, terrenos,
&. IVira tratar na Agencia de Lei-
los. Praça IV.Podvo II" n. TI.

Aluga-se nmi boa casa dividida
jem tinas moradas, situada ã rua tio

I Sorri lo, com bons commodos para, optimos pura lavoura a vender n
j famílias, contendo quintal grande, {margem tia Estrada dc Matto 0-n.ss

Lotsria do Faraná, dividi-
da em 20 partes

À e\'tracvr.o da 17* parto
da ;>' loteria om benefi-
cio da Matriz nova de
Curityba. terá lugar no
dia 2 de Outubro

JApouciii Geral da*. l.oteri*»s do Pa-

ranâ,-,õ de Setembro de 1886.
Pelo siírente peral

TEKIE.m
AVISO

agua potável', e estrebaria para ani
maes. Quem ;t pretender dirija-se
ao abaixo assignado na rua do Mia-

3»
*«? Consultório

Medico-cirur^ico

A doi pho MúHer.

•i

s.so
eutr*~ o rio llariguy e o kiiometr > 10.

Dirigir-se ao sr. Ângelo Bottec-
chia nó Escriptorio L.aZJ-.arini.na rua^
da Imperatriz, n. 6*2,

(2 v. pòr.s*—14
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mm 253*. J do SUfft-o 85a-
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deiicâa e dit co3i
m ilida-"-' 315*1 ca
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35aaa «Ia aaBR*j*jt»8,aía-az.
Recebe a «gaial*

efuer hora claa^ia
do* por em-

cripto
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Preparado expfe^samen-
te para chà

DODSPOSXTOS:
Tobias de Macedo e Comp.
Jo:é Gàrvallio de Oliveira

Preço cs —$500 o Pacote

N/l

;&$

oíâb
-^
Co"

AVISO AO PU :LIC0

Faliam os factos

O clinico qne não tem vistas lar-
gas, que á cabeceira do doente se
contenta apeins com o quadro svm-
ptOmatologico, e não investiga a
natureza do mal, procurando che-
gar á causa prima, vè com desgosto
a resistência inabalável da enfermi-
dade contra todos meio-, por elle
empregados, muitas vezes com ai-
giim proveito: mas se iuquere do
doente, com a devida miuuciosida-
de, o histórico de todo o seu pas-
sado, elle vai descobrir, uma infe-
cção syphilitica primitiva, antiga,
alguns insultos rheumafcicos, que
são a causa prima deste mal, que
zombou de todos os meios por elle
aconselhados.

A sciencia reconhece com todas
as provas, que ninguém ousa con-
testar, factos de syphilis erheuma-
tismos viceraes, e contra estes esta-
dos só triumpham os antisyphiliti-
cos e antiiheumaticos, isto ò, a
grande classe dos depurativos; e
mal do doente, que tiver um medi-
co desattento ou pretencioso, que
quizer combater uma aífecção pelos
meios ordinários.

Eis o motivo porque muitos do-;
entes do ligado, do baço, dos rins,
dos intestinos, têm conseguido ver
desapparecerem, como que por en-
canto, padecimentos chrónicos, re-
putados incuráveis, com o uso do
Cajúrubéba. E depois o Cajúrubéba
iião ò só um remédio dêpurativo, a:
jurúbéba e outras plantas, que en-
train om sua composição, são toni-

*>.' • ^ •
ao

A administração previne ao publico que por causa de trabalhos na
serra, vigorará, até segundo aviso, á datar de amanhã 29 do corrente
o seguinte horário :

S 1
Curityba. Partida
Pinhaes. »
Pinquára. »
Morretes. »
Alexandra. »
Paranaguá. Chegada
Paranaguá. Partida
Porto Iíi P. íí Chegada

manhã
7.(m
7.22
8.01

1.2.-27
1.30
t.m
2.18

Porto D. V,
Paranaguá
Paranigná
Alexandra
Morretes
Piràquára
Pinhaes
Curilvba

partida
chegada.
partida

«
«
«
«

cheirada

Curitiba, 28 de Setembro de 18<&.
A IHIIIX 1 iO.

manhã
5,45
5,50
b,05
6,42
7,50

11,55
12,40
1,00

(»

Aliencão !
A fabrica Ctifitybana. de sabão e

vellas, re.-5(dven fazer considerável
reducçao nos preços de seus pr.mii-
ctos, acompanhando os preços de ou-
trás fabricas.

Tem este estabelecimento um
crránde deposito de sabão de diiTereh-
te.s quabilfidi-s; betii como velas do
9, 10, 11, 13. 14 e 15 kilos,-todas de
superior qualidade,- por isso._haraa
a atonção de todos os Senhores ne-
o-ociant^s, e do respeitável publico
paranaense.

Batei, 30 -ie Agosto dr, 1886.

(I nv*z.,

Cura

lITI-lSm

dos afamados fabricantes

\ Ehrfiardt Friéres
Marca -.(As Coroas»

Únicos importadores na provincia do Paraná

Ernesto Lima & Comp.
Fac sisnile do nosso rotnlo.Cores : Azul, Encarnada e ouro

O nosso rotulo acima e o mesmo para todos os pai\es, sem
traducçao do tetreiro.

AVISO IMPORTANTE
A nossa cerveja (marca de fabrica* a As Coroas »), é exclusivamente

composta de lúpulo e cevada de primeira qualidade ; ella é garantida
inalterável. Ella toem o dom de conservar as suas exceljenles qualidades
àepure{a e de bom gosto;sâo estas as. vantagens que a distinguem,debaixo
de qualquer clima. Esta cerveja não contem produetos chimicos nenhum,
-* une não acontece sempre coin as outras cervejas. Póde-se sacudilrá sem.
nenhum receio. Póle-se desrolhal-a sem tomar o menor cuidado, s^ja qual
fôr o seu tempo de fabricação,- é o consumidor achará sempre o mesmo bom
gosto, até ao fundo tia garrafa, nada podendo alterar a qualidade», ¦* 

j.° 
A conservação da nossa cerveja iião exige nenhum cuidado, especial,

\s irarrafas podem ser col'(içadas tanto deita Ias como em pé.fe" 20-18.

RADICAL DA ASTHMA
( Puchanieuto )

DPÚSmnúWÊI
Prenàradôii \»ev FORTUNA-
TO JOSÉ'FERREIRA GOMES,
êi u lli o visados por Wecrcto
Iiiigicrial dc 94 dc Março de
ISSJt c appróvados pala
II Ima Junta de Ilygieaie do
Rio do Janeiro.

ESTE poderoso medicamento
attestado por distinetos medi-
cos brazileiros, como se vê no
receiíuario que acompanha cada
caixinha, encontra-se em Curi-
tyba, na

PHARMACIA CORRÊA.
17

MARCENARIA
de

MO TILU1I
—RUA DA IMPERATRIZ, n. 50-

acaba de receber um grande sor-
tiraento de mobilias austríacas, tam-
bem se aeba expostas mobilias de
luxo como simples, de todas as qua-
íidadés que*vende por preço mais
barato possivel. .,.

Encarrega-ye de toda e qualquer1 encoinmenda d'esta arte.


