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O Direclorio Central da Colli-
•fçâo Hepublicpna do Paraná no
desempenho de seu mandato po*
lilico, lem a honra de indicar aos
iiilfragios do povo paranaense na
íleiçio de 7 de Dezembro do cor-
renfe anno, o nome do illustre e
digno patrício:

PR. AFFONSO ALVES DE CA-
MAU'''», advogado, residente
em Curityba,

para o cargo de 1° vice presiden-
le do Kstado, vago pela renuncia
do Kxmo. Sr. Dr. Generoso Mar-
ques dos Santos.

Collaborador intelligente e va-
.oroso da larga e ampla politica
de conciliação, inaugurada no Es-
tado com o movimento que elevou
ao poder o benemérito paranaense
Dr. Francisco Xavier da Silva, ò
Dr. Affonso de Camargo, por suas
tradições de honra e superiores
qualidades de espirito e de ca-
recler, reveladas atravez de quinze
annos de bons e relevantes serr
riços prestados á terra paranaeq-
se, quer no Congresso Esladoal,
quer no desempenho de outras
commissòef, é no momento o can-
didalo que ao Directorio se afigu-
ra bem aparelhado para o ele-
vado posto, cuja vaga se procura
preencher.

Alem do grande circulo de sym-
ralliias que essas qualidades lhe
crearam, prestigiando-o e recom-
mendando-o á estima e confiança
dos seus concidadãos, os recentes,
valiosos e importantíssimos servi-
por elle prestado a essa benéfica
e patriótica politica de paz, con-
cordia e confraternisaçáo que a

ligação Republicana vem fa-
tendo sob as inspirações e direc-
(âo do eminente Dr. Xavier da
Silva, justificam amplamente á
escolha do illustre paranaense
para tão alta funeção.

0 Directorio Central dispensa-
te por isso, de quaesquer outras
lecommendações, e, acreditando
ler bem consultado os melhores!
interesses da aclualidade politica,;
pedee espera que o brioso e alli-
vo eleitorado paranaense confir-
oe a sua escolha, elegendo com
is seus suffragios o digno can-

i
te,**0'10', ,ar .Au*-*el° s«mp»»>.Ri tcllfl o patt0 d, AvM|dt luiExn.vier e rnai» „» alistados em HK)Oe 1907
de IDOS de oi 64 a 69.

A 7* Secçíç funccionará na EscolaUrvallio. ondo votarão os eleitores do"92 a 17-tt), comprehendendo tsruas dr Pedroza, Pedro Ivo, Mi-cricordis,•il do Maio, Visconde do Guarapuava,7 do Selembro, Silveira da MoiH, Pra-WkO*V«epublIci e parte da roa Aqui-
ÍO o

Curityba 31 de Outubro de 1908.

Manoel de Alencar Guimarães
Generoso Marques ãos Santos
Antonio Augusto ãe C. Chaves
Manoel Correia de Freitas 

'¦
Brazilino Moura

-as**
EDITAL

coronel Joaquim Pereira de Macedo,Fteteito de Curytiba.
FAZ saber que tendo se designado o¦i* 7 dè Dezembro próximo, para ter lu-l« as eleições de 1* Vice-Presidente do«Hio e um Camarista, afim de seremPreenchidas as vagas abertas pela re-•¦Mia do exmo. sr. dr. Generoso Mar-ques dos Santos e pelo fallecimento do'• Antônio Rodrigues da Costa, de ac-'o com a Lei n. 781 de 20 de AbrilW anno, convida a todos os cidadãos«atores deste Municipio a darem seus03 na referida eleição, que começará

W noras da manhã d'aquelle dia, func-mnando as mezas nos seguintes loga-

Ui.1'* -°SÍ? íun°cionará na sala daente do edifício municipal onde vota-m oí eleitores de ns. 1 a 250, residen-
ÜLT 15 de Novembro, José Bo*

itbv P8"10'***Aleere' Loureiro* m'

mí 
Secça!) func':ionarà no mesmo

ra Crn Vi ?W faz ftenle Para a
H.-.rm .Machado, onde votarão
Is *„»;•! ,,ns- 2õ1 a 50°i e residentes
Kl i uaE,n-lscoA Ria^uelo, Gari-
BiOrf M11?' Ctu*= «achado, Pra-
M ad A1?,' 'i* £e Dezembt0> Santos
Wtl ?udeS' ancisco e Boule
19061 iQniT0 e mais os alistados em
7*0 !! qne«n,s'12a36edens*3a'.« fle 1908 de ns. lõ a 18.
Iiiade„i»!CÇao 'unccionará na Escola
Mit °3?S votatao °3 feitores
Consolho a n' alistados nas ruas
W T(Battada«» Pa«la Gomes,
C d» p'0Sa' Barao de Antonina
Cguv Çaflx'a\B«ã° do Serro Azul,

>D zemhr„a;pés! Parte do La'60 19«Can -e^0ulevard 2de --W
•906 e iqS \ e n*ai3 os alistados em
• ll'«rIld.!J?*.37 a 67 edens.
?£"*! 1908 dens. 19 a 24

¦SÍaíôn" .^tarão os eleitores ns.
^Wanha MÍeS'íentes ás ruas America,
C«lom o n í'n1!0' Xavier <•<- Mijada
Mistl„btal.e Bo«aluvinha, e maiialisUHno""'"' .c DUl'aiuvinna, e mais
»lWed?ení906e-907denB.68
d! *»• 1ia Po a25e osde 1908
p,t*naen»ÇaoJÍUaccionará no Muzeu
M. lom . .0„nde votado os eleitores de¦1001

funccionará
b votarão os ».c,

J1242, residentes ás ruas De-E Sm Eímeli"° de Leã°» Parte
Wda pndaDila Ma,inh°. xavier de
1-r.Urios da pi ? e Cabral e ruas Vo
^"•osbamnn. íía' BürBe?de Macedo,
¦**, uB«°°Dl'Nl»ies Machado, Deodo-c*'ftm\?ro,\'deMat^p^a
j* os TA.E ^arte.rão do Paiva e
'"eo,st^«eml906de*IS'"103a
«**ftfi£*190,8 ns* 36 a 53.
Oliveira S" Tronará na Escola
í? w- lm. wnf votatSo os eleitores
&F*«eotó,. \m>. residentes ás ruas

v«coade de Nacar, Aquidabam,

dabain e mais os alistados de 190Í
* d?J^ 17° a 212 e do 37 a 39 eos de 1908 de ns. 70 a 77.A 8* Secção funccionará no edificioUo Congresso Estadoal, onde votarSoos eleitores de ns. 1741 a 1990, resi-dentes ás ruas da Liberdade, João No-

grão, Marechal Floriano Peixoto, Alfè-res loly, Silva Jardim, Iguassú Ivahy,Pedro de Alcântara, Praça 15 de No-vembro e Euphrasio Coneia e mais alistados em 19C6 e 1907, de ns. 213 a 243c de ns. 40 a 42 e os de 1908 ns. 78a 88.
A 9* Secção funccionará na EscolaJardim da Infância onde votarão os eleitores de ns. 1991 a 2216, alutados noBalei, S. Quiteria, Mercês, S. Felicidadeo quarteirões do Bolit-tuvinha e CampoLargo e mais os alistados em 1906 dens. 244 a 203 e os de 1908 de ns. 89 a 9Í.
A 10' Secçáo funccionará na sala dbJury onde votarão os eleitores de nsL2217 a 1428 comprehendendo os quat-teirões da Agua Verde, Portão, Altbumbará e Tatuquara e mais os alista

doa era 1906 e 1907 de ns. 264 a 294 ede ns. 43 a 79 e os de 1908 de ns. 03
a 114,

A 11* Secção funccionará na sala dasaudiências do juiz districtal de Nova Po-
lonia onde votarão os eleitores de ns.2429 a 2669, comprehendendo o Bariguy,
Campo Comprido, Nova Polônia e Per-
raria e mais os alistados em 1906 a 1907
de ns. 295 a 311 e de ns. 80 a 84 e
os de 1908 de ns. 115 a 129.

A 12* Secção funccionará na sala das
audiências do Juiz Districlal de S. Case-
miro do Taboão onde votarão os eleito-
res de ns. 2070 a 2870 comprehendendo
o Ahú, colônia Argelina, Bacachery, S.
Cândida e Pilarzinho e mais os alistados
em 1906 e 1907 de ns. 342 a 382 e de
ns. 85 a 127 e os de 1908 de ns. 130
a 134.

Outrosim: previno aos mesmos elei*
tores que votarão com duas cédulas dis-
lindas: uma contendo um só nome
para 1 Vice-Presidente do Estado e ou-
tra para Camarhta.

E para que chegue ao conhecimento
de todos, publico este.

Curytiba, 17 de Novembro de 1908.
Joarjuim. Pereira de Macedo.

As mezas que tôm de funecionar nas
eleições a leallsacem-sc uo dia 7 dc
Dembro são as seguintes :

1." SECÇÁO
Mezarios :

1' João Cândido da S. Muricy
2° Joaquim de Siqueira Corles
3' Evaristo Martins Franco
4* Olivio Carnasciali
5* Antonio Carlos B. de Andrade

Suppientes :
1° Elysio d'Oliveira Vianna
2* Francisco Theodòro Peixoto
3" Ricardo Negrão Filho
4o Edgard Linhares
5* Alfredo d'OHveira Vianna

2.' SECÇiO
Mezarios :

1* Dr. José Gomes do Amaral
2° Mario Guimarães Correia
3' Iphigenio José Lopes
4° Lúcio Leocadio Pereira
õ° Arthur Euclides de Moura

Snppleotes :
1' Dr. Affonso A. Teixeira de Freitas
2° Joaquim Augusto de Andrade
3* Álvaro da Silva Pereira
4t Constante de Souza Pinto
5' Vidal Natividade da Silva

3.* SECÇÃO
Mezarios :

i" Dr. Benjamin A. F. Pessoa
2" Dr. Jayme D. dus Reis
3o Claro Gonçalves Cordeiro
4' João Pedro Schleder
5° Januário das Chagas Barboza

Suppientes :,
1° Maneei Antonio Cordeiro
2° Hyppolito C. Alves de Araujo
3* Manoel Morei» Lobo
4° Julio Cezar Guimarães
5° Antonio Herderico da Costa

4." SECÇÃO
Mezarios-:

1" Aristides de Oliveira
2' Raniel Carnasciali
;3° José Conrado de Souza
4* João Silveira de Miranda
õ° Laurindo Lopes

Suppientes :
1" Francisco Pedroso
2o Manoel Ramos
8° Antonio Edmundo Saporski. •
4° Emilio Bertoline
6° Theodòro Garcia .

5.' SECÇÃO
Mezarios :

V José Lourenço M. de Vasconcellos
2o Alfredo Tramujas
8° Arthur Martins Lopes
í" José Joaquim Ribeiro
6° Manoel José Gonçalves

Suppientes :
Io Augusto Cezar Espinola
fc° Constante Correia de Souza Pinto
3* Benedicto da Motta Ribeiro
4° Bernardo F. do Nascimento
6* José Fonseca Sobrinho

6.* SECÇÃO
Mezarios :

1° Zeferino José do Rozario
2" Dr. Claudino F. dos Santos
3° João Ferreira da Luz
4° Lourenço Cornelsen
õ° José Sezinando Maia

Suppientes :
1° Benedicto Gonçalves de Menezes
2° Francisco de Siqueira Cortes
3° André Jouve
4* Carlos Wolf
5" Innocente Villanova

7." SECÇÃO
Mezarios :

T Pedro Pacheco da Silva Netto
2' Dr. Antonio V. de Sá Barreto
3' Brazilio Ovidio da Costa
4* Luiz Fernandes Schneider
5* Olavo Guimaiães Correia

Suppientes ;
1' Francisco de Paula Campos
íj- Jeremias P. Branco
3* Godofredo Nascimento C. d'01iveira
4" Alberto Gross
6' Ricardo Costa junior

8.* SECÇÃO
Mezarios :

l Alfredo tiittoncourt
a Manoel Cordeiro Gomes» riiçodorico Camargo Bittencourt* Hoberto Glasser
o Ernesto Frederico Laynes

Suppientes :1" Benedicto Josó de Queiroz
ul 0c.'.avio Lusloza de Andrade» Arthur Borges dc Macedo4 Horacio Pinto Hebelloo Marcos Uschaud

9.' SECÇÃO
Mezarios :

Julio Alves
Manoel do Souza Azevedo
Antônio do Souza AzevedoMiguel Brenner
Manoel das Chagas Lima

Suppientes ¦
Raphael de Moraes SeixasFrancisco Zardo
Sezelredo Gonçalves Pereira
Pedro Augusto Pereyron
Ismael de Moraes Seixas

10.' SECÇÃO
Mezarios :

Pedro Pires da Silva
Manoel Bittencourt
Antonio Joaquim Cordeiro
Manoel André da Silva Castro
Pedro Chilna

Suppientes :
Antonio Claudino Ferreira
Capitão Chysanto José de Freitas3" Raphael Todeschine

4" Ricardo Campista Taborda Ribasõ' Zeferino da Rocha Marques
11.' SECÇÃO

Mezarios :
t" João d'Almeida Torres
2* Campolim A. Torres
8; Arlhur von Meien
4* Guilherme Locovold Withers
5' Claro Baptisla Ribeiro

Suppientes :
V Valentim Stavilshi
2' Pedro Klüppel
3* João Falarz
4' João Torres de Freilas
5" Francisco Dambitski

12" SECÇÃO
Mezarios :

1- João Gonçalves de Loyola
2' Jorge Richter
3" Benedicto Cândido de Lara
4" José Pereira dos Anjos
5 Antonio Engracio da Silva

Suppientes :
l' Antonio Clodoaldo Gomes
2" José Pereira do Nascimento
3* Hyppolito Kowalhi
4' Antonio Trevisani
5' Brazilio Martins do Nascimento

Asslfinaturaa :
Anno: 18$ -Semestre: 10$ — Exterior, nnno: 24$
Proprietário» : ANTONIO LEOPOLDO DOS BANTOBftf!.

O Directorio Central da
Colligação Republicana con-
vida aos seus correligionários
para uma reunião que terá
lugar no dia 19 do corrente,
ás 7 horas da noite, na re-
dacção d «A Republica», afim
de tratar-se de assumptos que
se prendem a serviços eleito-
raes, em o pleito de 7 de
Dezembro próximo.

k SUBI
-9H6*

AS PROVIDENCIAS DO GOVERNO
O Diário, ainda hontem, expen-

de argumentos para demonstrar
que «não foi bem escolhido o pia*
no de que o Governo lançava mão
para reprimir o movimento do Re-
gimento de Segurança. ¦>

Quereria, o Diário, que o Go-
verno, de preferencia á solução
pacifica com a qual conseguio sub-
jugar a revolta militar, empregas
se os meios violentos que a ju-
guiasse pela força das armas ?

E' verdade que, no caso, seria
um dos meios, e até o de mais
efficacia. Porem o venerando pa-
ranaense que dirige os destinos
do Estado preferiu, empregar me-
didas menos violentas, sem com-
ludo, comprometter a altivez da
autoridade, e essas medidas são
as do dominio publico, e não
aquellas que se apregoa, e que
dizem haver o major Lage dado
a palavra do Governo como pe-
nhor de uma entente com sargen-
tos revoltados.

O Governo não autorisou, nem
ao major Lage, nem a ninguém a
comprometter a sua palavra no
caso vertente, e é bem fácil de
vôr se que um governo forte e
compenetrado dos seus direitos e
dos seus deveres,fosse confabular,
directa ou indirectamente com a
revolta da noite de 13.

Feita a rectificação, esperamos
com ella terminar a serie injusta
de increpaçòes que o conlempo-
¦aneo vem, ha dias, fazendo ao
Governo.

A epecha 6 dos cheques¦f-*- diplomáticos. Nã) ha
muitos dias o mundo estarreceu
ante a solução do incidente de
Casablanca, en^re a França o a
Allemanha e no qual a diploma-
cia do sr. de Bulow foi vencida
pela argúcia e subiileza dos esla-
distas do Quoi ã'Orsay. Agora
sensaolona as ditai Américas,
tendo jã chegado á Europa em
cujas rodas é muito vulgar com-
mentar-se a politica sul-america-
nn, especialmente das tres naçOes
maia fortes e populosas que aão
o Brasil, o Chile e a Argentina, o
extranho caso da intercepção, no
território argentino, do celebre te-
legramma «9 quarta 17» trans-
mittido do Bio pelo sr. Barão do
Bio Branco para a nossa Legação
em Santiago do Chile.

Facto virgem nos annaes da di-
plomacia, poiso máximo cuidado
das naç6es civilisadas tem sido
sempre o de garantir aos minis-
tros estrangeiros a livre corres-
pondencia telegraphica com os
respectivos governos, assegurando
tambem a immunidade dos des-
pachos officiaes d'outropaiz quan-do em transito pelo território na-
cional, é justificado o pasmo
causado nas rodas políticas euro-
peas pelo insólito proceder do
ex-chanceller argentino Zebalios.
Idenlíca impressão tiveram os
grandes órgãos da Europa e dos
Estados Unidos vendo n'essa con-
dueta desleal d'um homem enlão
investido de funcções officiaes,
uma ameaça ao sigillo das rela-
ções entre as nações e os seus
representantes acreditados junto
ao governo de Buenos Ayres.

E' tal o escrúpulo com que
os governos observam esse ponto
das convenções internacionaes que
geralmente ministro? estrangeiros
se utilisam das linhas nacionaes
para transmittir despachos, cifra-
dos ou não, de extrema gravidade
e nem sempre favoráveis ao paiz
onde se acham, sem que o gover-
no faça a minima tentativa para
conhecer o seu conteúdo.

O próprio general Cypriano
Castro, presidenle de Venezuela
e mui conhecido hoje pelo carac
ter violento, mas admirável de
intrepidez, não ousou em plena
dicladura e em conflicto com a
França e a Allemanha violar a
correspondência postal ou tele-
graphica dos ministros.

Âjunta o nosso telegramma de
hontem que o sr. Zebalios, ven-
do-se agora desmascarado pelas
provas da sua fraude apresenta-
das pelo chanceller brasileiro,mos
tra-se abatidissimo.

Não sabemos si na Republica
Argentina existe o rifão.* Quem
planta ventos colhe tempestades.
Si existe o ex-chanceller que se
penitencie portela despresado,
quando n'essa phrase singela es-
tá resumido um dos grandes en-
sinamentos da sabedoria, e capaz,
portanto, de impedil-o de praticar
tão monstruoso attentado de lesa-
lealdade.

Leite condensado
m arca Th/K. o ç -a.

perfeitamente esterilisado e
portanto evita todos os perigos

do leite puro 2

VINHOS de BORDEAUX
Legítimos e puros

CHABLES HU & COMP.*
25-1

| o sol io í apagai-

nicipio : t: curial que, em prolda autonomia municipal que &
obrigado a assegurar e em prold..s direitos políticos que <• obri-
gado a garantir, o Estado de ao
seu poder judiciário, o poder es-
sencialmente imparcial, o unico
por sua natureza alheio aos inte-
resses políticos partidários, a com
petencia para decidir dos recur-
sos eleitoraes relutivos ãs muni-
eipalidades. Náo ha, pois, nisso,
absolutamente inconslilucionali-
dade.

E' do pasmar que sendo assim
Ião zeloso da autonomia do mu-
nic!pio, o requerente da manu-
tença-) cão se lembra-ise de que o
Estado, em esphera maior, tambem
ó autônomo e de que, invocando
a acção da justiça federal, o mes-
mo requerente allentou contra a
autonomia do Estado I

«As justiças dos Estados não
podem intervir em questões sub
mettidas aos tribunaes federaes,
nem annullar, alterar ou su3pen-
der as suas sentenças da ordem.
E, reciprocamente, a justiça fede-ral não poãe intervir em questõessubmeltidas aos tribunaes ãos Es-
taãoi, nem annullar, alterar ou
suspenãer as decisões ou ordens
destes, exceptuados os casos ex*
pressamente declarados nesta
Constituição» (art. (J2 da Const.
Fedural).

No caso vertente, a questão re-
lativaá eleição municipal da Lapa
foi submettida ao Tribunal Esta
doai que a decidio ; para annul-
lar essa decisão foi capeiesamen-
te pedida á justiça federal uma
ordem de manutenção de posse,
sendo esla concedida ; pergunta-
mos : em que caso «expressamen-
te declarado nesta Constituição
«(como diz o artigo acima trans-
cripto) se fundou o despacho quedeferio tal manutenção de posse ?
—Em nenhum absolutamente e
nem disso cogitou a chicana do
requerente...

O unico artigo da Constituição,
citado no reiuerimento de manu-
tenção do posso, ó o 6Ü : «O.* Eb ¦
tados organisar-se ão por forma
que fiquç assegurada a autonomia
dos municipios, em tudo quanto
respeite ao seu peculiar interesse».
Não foi para assegurar essa auto-
nomia que o. Estado do Paraná
organisou os municípios, sob regi-
men representativo, estabelecendo
como providencia garantidora dos
direitos políticos dos cidadãos, a
faculdade de recorrer para o po-
der judiciário estadoal das deci-
soes relativas á apuraçã. das elei
ções do municipio ?

Negal-o é negar a luz do dia,
mas, como disse grande escriplor,
«quem nega o sol não o apaga*.

Exposição Nacional Permanente

Vtnho Recònstituinte
do Dr. Reináldo é o melhor tônico oon-
tra fraqueza, anemia, na convalecença de
todas as moiestias.

No Laboratório C. de Pharmacia do
Paraná.—Annibal Ferreira & Comp.—Rua
Marechal Deodoro n. 31.

iti

Não tem a minima procedência
a petição de manutenção de posse
requerida e deferida no juizo fe-V
ral, em favor de diversos cidadãos
que se dizem eleitos para os car-
gos da administração municipal
da cidade da Lapa.

Deixamos de parte o acervo de
falsidades e acrimonias de que ei -
tá cheia essa petição, relativa-
mente ao Governo do Estado e ao
partido politico de que somos or-
gam, para só encarar a questão
sob o ponto de vista constitucio-
nal.

Nessa petição se allega que
altentatoria da autonomia muni
cipal assegurada pelo art. 68 da
Const. Federal é a competência
dada ao poder judiciário do Es-
lado para conhecer e decidir de
recurso referente ás eleições mu-
nicipaes 1 Qualquer illetrado'sabe
que o município não tem sinão
os poderes legislativo (camara)
e executivo (prefeito), eslando em
todoB ns negócios, mesmo nos de
seu peculiar interesse, immediata-
mente sujeito ao poder judiciário
do Estado.

Pela Constituição, os Estados,
para se organisarem, devem orga-
nisar os municipios, assegurando
a autonomia deste*: é um dos prin-
cipios cardeaes do regimen fede-
rativo. Cada Eslado da federação
brazileira deve, por seu poder ie-
gislativo, estabelecer o processo
eleitoral para o preenchimento dos
cargos da administração do 5{u-

SUPERIOR TRIBUU1L DE JUSTIÇA
Sessão ordinária, em 3 de Novembro

de 19 8.
Presidência do Snr. Desembargador

Oliveira Portes.
Secretario, José Corrêa.
Aos tres de Novembro de 1908, achan-

do se presentes, os Snrs. Desembarga-
dores Amaral Valente, Olavo de Mattos,
Beviláqua e Teixeira, Drs Octavio, Juiz
de Direito da Capital, e Estanislau Car-
doso, Juiz de Direito de S. José dos Pi-
nhaes, o Snr. Desembargador Oliveira
Portes abriu a sessão.

Foi lida, posta em discussão e appro*
vada sem observação a acta da sessão
anterior.

Expediente:
Circular de 29 de Outubro ultimo, do

Snr. Joaquim P. Pinto Chichorro Junior,
communicando que assumiu o exercicio
do cargo de Secretario de Finanças,
Commercio e Industrias.

—Officio de 30, idem, do Snr. Secre-
tario do luterior, communicando a con-
cessão de um mez de licença ao Dr. Ar-
thur Heraclio Gomes.

Passagem:
Appellação Crime n° 554, de Palmas

Appellante,—Paulo Henrique Daum ; ap-
peitada,—a Justiça. Do Snr. Dr. Octavio
ao Snr. Desembargador Olavo de Matlos.—Appellação Crime n" 563, do Bibei-
rão Claro, Appellante,—José Marques do
Valle : appellada a Justiça. Do Snr. Dr.
Octavio ao Snr. Desembargador Amaral
Valente.

—App:llaçâo Crime n" 561, de Palmas.
Appellante,—Jeronymo José das Chagas;
appellada,—a Justiça. Do Snr. Desem-
bargador Amaral Valente ao Snr. Desem-
bargador Olavo de Mattos

—Appellação Civel n° 326, de Ponta
Grossa. Appellante,— Trajano Carvalho
de Madureira ,* appellado,-João Gabriel
dos Santos. Do Snr. Dr. Octavio ao Sr.
Desembargador Olavo de Mattos, porter allegado impedimento o Snr. Desem-
bargador Amaral Valente.

Dia para julgamento
Recurso Crime n* 655, de Coritiba

Recorrente,—a Jusliça / recorridos,—José
Rodrgue3 de Almeida Junior e outro.
Teudo o ultimo revisor pedido dia para
julgamento, foi pelo Sr. Presidente subs-
tituto m-treado o primeiro desempedido.—Recurso Crime, n. 565, de Coritiba.
Recorrente,-a Just ça ; recorrido.—José
Forbecke.

—Aggravo de Pelição n* 439, de Para-
naguá. Aggravantes,—Corrêa i Brar*ck ,*aggrava lo,—o Juiz de Direito-

A Caravana do Bio, inseriu no
seu ultimo numero as seguinte*
merecidas referencias ao exmo.
dr. Carvalho Chuves, nosso illus*
tro representante na Camara Fe-
deral :

«O dislineto deputado Carvalho
Chaves, representante do Estado
do Paraná, no Congresso Federal
apresentou*um projecto, que, pelo
seu valor, deve ser tomado quan-
to anti-s em consideração pelo
poder legislativo e posto em pra-íica pelo executivo.

Trata-se de estabelecer uma
exposição permanente dos produ-
ctos nacionaes, agrieolas e indus-
triaes com um serviço completo
de informações.

Nada mais pratico, nada de mais
real interesse.

O dr. Carvalho Chaves, moço
estudioso, illustrado, grande co-
nhecedor das nossas necessidades
edonossoprogresso.eomprehendeu
com perfeição e grandeza, que o
Brazil não necessita só de uma
exposição de Ires mezes. O g ,ver-
no subvencionando ja o Museu
Commercial, porque nào augmenta
o auxilio que presta a essa aggre-
miação, ficando ella no dever de
transformar o palácio dos Esta-
dos numa exposição permanente
arrendando o local restante para
um estabelecimento balaeaiio ?

Assim não só se aproveitaria
o que eslá feito na Praia Verme-
lha, como, todos os estrangeiros
fugindo do calor da cidade, aliás
muito supportavel, na opinião do
brilhante confrade Manoel Ber-
nardez, teriam ensejo, lá residin-
d1, de estudar facilmente o nosso
desenvolvimento econonro.

Se o Museu Commercial, porém,
dada a sua organisação e o re-
sultado nullo que no terreno pra-
tico tem apresentado nã) merecer
confiança, então o governo entre-
gue ao dr. Antonio Olyntho a sua
direcção, de lhe uma pequena
verba para custeio, preste-lhe to lo
o apoio fazendo tn totum serem
executadas suas ordens, que te*
remos a exposição permanente
concorrida e brilhante mesmo siin
o auxilio dos outros membros do

aolual Directorio, causa de tantas
d ssiiiições e intrigas.

Nào vão nestas linhas censura
alguma a quem quer que seja,
porém mais uma vez queremos
que os letores d' A Caravana
di setninados por todo o Braz I,
saibam bem que o dr..An!onu
Olyntho é um competente, um re-
publicano sincero e verd.dúrn-
me ite pr, bi e modesto.

De homens como esse é que ne-
cessitamos no momento actual.

Consiga o governo que elle em-
preste o seu concurso como Pre-
sidente, á futura exposição per-
manente, que eslá na innilludivel
necessidade de promover, e terá
prestado um grande serviço ao
Brasil que por essa forma ha de
em breve ser julgado como deve
e com as honras que merece.

Transcrevemos o projecto Car-
valho Chaves e felicitamos viva-
mente o trabalhador, activo e in-
telligente deputado pelo Paraná.

PROJECTO
O Congresso Nacional resolve:
Art. l.o Fica o Poder Executivo

autorizado a entrar em accordo
com os Governos dos Estados pa*
ra o fim de estabelecer, em pon-to central desta cidade e pela for-
ma qüe entender mais convenien-
te, uma exposição permanente
dos produetos nacionae?. agrico-
las ou industriaes.

Paragrapho uaico. Este serviço
uma vez organizado, comprehen-
derá tambem, tão completo quan-to possivel, o de informações do
custo de cada produeto, distancias
a perorrer dos centros de pro-ducção, meios de transporte, fre-
te3 miritimos e terrestres, impôs-
tos federaes, estaduaes e munici-
paes e quaesquer outros esclare-
cimentos que possam aproveitar
ao conhecimento exacto do valor
dos produetos em exposição.

Art. 2." Para execução desta lei
o Poder Executivo expedi á regu-
lamento, ficando tambem autori-
zado a abrir oi créditos neces-
sarioá.

Art. 3.8 Revogam se as dispo-
sições em contrario.

Sala das sessões, 17 de Setem-
bro de 1908.—Carvalho Chaves.*

— Embargos ao Accordam da Acção
Ordinária n* 310, de Coritiba. Embar-
gantes,—Bomualdo Ferreira de Azevedo
Portugal e outro; embargado,—o Estado
Paraná.

—Appellação Civel (Divorcie), n* 331,
de Ponta Grossa Appellante,—o Juiz de
Casamentos; appellados,—Diogenes Dias
e d. Clara Borges d'Ávila.

Tendo os últimos revisores pedido
dia para julgamento, foi pelo Snr. Pre-
sidente marcado o primeiro desimpedido.

Julgamentos
Recurso Eleitoral n*12, do Imbituva.

Recorrente,- -Allredo Baptista Veiga ; re-
corrido,—o Juiz de Direito. Relator,—
o Snr. Desembargador Teixeira. O Tri-
bunal, por maioria de votos, resolveu
nio tomar conhecimento do recurso.
Foi designado o Snr. Desembargador
Beviláqua para lavrar n respectivo ac-
cordão.

—Conselho de Guerra n* 566, de Co
ritiba. Réo,—Francisco José Teixeira,
soldado do Regimento de Segurança.
Relator,—o Snr. Desembargador Olavo
de Mattos. Por unanimidade de vo'os, o
Tribunal confirmou a sentença recorri-
da.

—Appellação Civel n. 327, dejS. José
dos Pinhaes. Appeílantes,— Veríssimo
Pereira do Valle e sua mulher; appel-
lados,—Ignacio Scrobot e sua mulher.
Relator,—o Snr. Dr. Octavio. O Tribu-
nal, negou provimento à appellação,
unanimemente.

que pela Bua competência e illus-
tração, não pode fer absolvido
dessa calinada que corametteu tal-
vez levado por um falso supposto.

Não, a Camara do Bio Negro
não póde encampar tanta ingenui-
dade de tão illustro juiz, e a sua
desobediência á uma ordem illegal
é um direito mais legitimo que essa
mesma ordem, contraria á Consti-
tituição.

O dr. Juiz Federal julgou con-
tra principios constitucionaes e,
nessis condições, a Camara do Bio
Negro, procedendo a apuração de
accordo com o que decidiu o Egre*
gio Superior Tribunal de Justiça
do Eslado, exerce um direito que
lhe é commettido, em obediência á
ordem do Poder executivo, unico
competente para derimir os con-
llictos administrativos dentro do
EBtado, e, ao mesmo leDpo, lor-
na-se guarda avançada da Cons-
tituição Federal.

Nada mais havendo a tratar,
Presidente encerrou a sessão.

Snr.

Fernet Branca -

combate poderosamente todas
as moiestias dos visceres e dos

intestinos

A manutenção
Insiste o sr. dr. Carvalho de

Mendonça em querer fazer effectivo
o mandado de manutenção que,
contra os mais rudimentaes prin
cipios de direito, expediu a favor
do sr. Manoel C .rrèa de Lacerda
e outros, pretensos camaristas e
Juizes Districtaes do municipio da
Lapa.

Para isso communicou á Cama-
ra do Bio Negro aquelle seu mo
numental mandado, expedindo di-
versos telegrammas para assegu-
rar o seu cumprimento.

E' espantnzo, mas é uraa triste
verdade : o sr. Carvalho de Men-
donça está mesmo tomando á se
rio o tal mandado, não lembrando
se ao menos de manusear a Cons
t tuição Federal para ver que está
cahindo em circulo vicioso com
essa sua indébita interferência nos
negócios publici»s do Estado.

Errar é dos homens, mas insis-
tir no erro é que é doloroso, tanto
m**t& traindo se d»1 um magistrado,

KOA]sra-nsu
Eslá prestes a cerrar os olhos

para sempre, na cidade imperial
de Pekim, o mais desventurado
de todos os monarchas, apesar de
ser o unico que governa o maior
rebanho de homens, si assim se
póde chamar aos 500 milhões de
habitantes desse grande e myste-
rioso Império Chinez.

Koang-Bsu, nascido a 15 de
Agosto de 1871 e elevado ao thro-
no a 22 de Janeiro de 1875, con-
(ando 4 annos incompletos, ja*
mais soube o que foi governar,
serviço que de bom grado sua
mãe, a imperatriz-viuva, chamou
a si desde os tempos da Begencia,
não obstando a maioridade do jo-
vem imperador a continuação da
nefasta influencia exercida no
conselho do Império por essa sa-
gacissima mulher, a quem com
muita razão um publicista euro-
peu cognominou de Catharina
da Ásia, emparelhando-a assim
com a grande imperatriz mosco-
vfita de pouco honesta memória.

Entretanto o pobre Koang, en-
fermiço e fraco anie o ciracter
viril e perverso de sua mãe, si
não teve forças para saccuá.r a
tutella tyrannica da Imperatriz-
viuva, nem poris<o deixou de
reflectir com intelligencia acerca
da posição humilhante de prisio
neiro a que o reduziram os conse-
lheiros relrogrados, a elle legitimo
soberano de meio bilhão de sub-
ditos e a quem a natureza dotará
comum coração dócil eum espi-
rito de tendências snperioreí, p*"*»
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Seoretaria do Interior
DKCIIKTO N. 887

O IWdenlu do Kstado do Paraná, nomeia sob proposta do
DeNemburgador Chefe da Policio, o cidadáo Guilherme Poreira Ro-
mrm, pnra exercem cargo de Io mipplente do Conimissario de Poli*
ola do Termo do Lapa, em bubmituição no cidadão Francisco Tei-
xeir» da Cunho, quo foi a seu pedido exonorado d.HKe cargo.

Palácio da Presidência do Estado do Paranil, em 13 de Novem*
bro de 1908.

PranolBoo Xavior da Silva.
Luis Antônio Xavier,

DECRETO N. 689

O Presidonto do Estado do Parana, sob proposta do Desembar*
gador Chefe de Policio, resolve c.inceder a exoneração quo o cida-
dão Joüo Antonio dos Santos, pediu do cargo de Sub Commissario
de Polic!a do Distrieto do Campo do Tenente, visto tor mudado sua
residência para esta Capital

Palácio da Presidencia do Eslado do Paraná, em 14 de Novem
bro de lr-08.

Francisco Xavier da Silva.
Luís Antonio Xavier.

A REPUBLICA, 18 de Novembro de 1808
=_.___,

Estado do Paraná 
*

Secretaria cãL© Finanças,
Commercio & Industrias

Demonstração dns DESPESAS pagas por CAIXA no moz
de Abril do 1908-Exo.cicio do 1907—1908

colar, o profi-HNor Brazilio Cosia
•> oomo examinadora! oh pròfe.*««.ron d. Carolma Moralrn a o ar.
Julio Theodorico QuIÉarfiai

•Sondo o resulindo o HORiiInle :
Exame liiiiil-™Approv«don com

distineção: Angola Conulil o Ma-
ria Cidalia llnuinlho.

Approvadas plenamente—Aliceda Moita o Tullio SA Pereira do
Souza.

Examo parcial — Approvados
com distineção; Clovis do Macedo
Côrtos, Amélia Werkerlin, Leonor
da Rooha Pinto, Carlota Cornebl,
Cecília Nogueiru,

Approvados plenamente—Theo*lonio da Rocha Pinto, Eugênio
Marcou, Emilio Marcon e Emilia
Dcconlo.

______

Os afamados cigarros
GaHtollòoH

SÀO ÜS MELHORES
Vondero-Ho om toda parto

:i00 róis o masso 25 -1

SECRETARIA DO INTERIOR:

Art. 3*

§ Io 1'alacio do Governo
» 2° Secretaria d'Estado
» 3o Repartição do Policia
» 4" Congresso Legislativo
» 5* Magistratura. 
» C" Força Publica ;

*, » 7* Instrucção Publica  .
» 8° Serviço Sanitário.

9o Auxilios e SubvonçSes . . . . ,
» 10" Pessoal Inactivo

11* Presos Pobres ....!..!
» 12° Eventuaes  , . . .

Rs ..... .

Despesa extraordinária :

Decreto 288 do de Abril do 1908.
Decreto 355 de ]9 de Agosto do 1907.
Decreto 272 do 15 do Abril de 1903.
Decreto 262 de 14 do Abril de 1908.

«SECRETARIA DE FINANÇAS:

Art. 4°

. Io Secretaria d'Estado
2° Arrecadação das Rendas . . . .3" Junta Commercial
4° Pessoal Inactivo ....
5o Divida Fundada
6o Auxilios e Subvenções
7" Exorcicios Fiados. ...'..'.

8° Eventuaes ,
» 9° Restituição do Dinboiros dó Orphãos

10° Seguros dos Próprios do Estado. .
Rs ...... .

Despesa extraordinária •

Propaganda de herva-matte
Decreto 440 de 6 de Novembro de 1907.'
Restituições
Banco Commercial do Paraná (conta ilo acções
Decreto 338 de 8 de Agosto de 1907.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS :

Art. 5°

1° Secretaria d'Estado
2° Catechese '....•

3° Obras Publicas em Geral !.'..'4° Eventuaes. «, -;
5° Illuminação da Capital . .' ; 

', 
.6' Auxílios e Subvenções . . . 

'. 
.

Rs .'

Despesa extraordinária :

Decreto 367 de 31 de Agosto do 1907Decreto 312 de 9 de Agosto de 1907*Lei 783 do 20 de Abril do 1908-.

Despeza total . . ..-¦ , , , _ # -

Receita )em ,dlnLeiro • • • •' * *' .' .' .
|em lettras por antecipação ....

Saldo para Maio . . 
'.. 

,

5:345$833
17:õl4$310
2:553$320

f)9:ü69$.l60
9:7523155

20:518?341
27:6155796

4G8$0.0
1:13"$000
783S333

2:848?000
1:022$500

14d:62l$063

10:182$45ll
80$0.0
8GS400

15:000?000

14r282$792
7.497?000

1:9595319
2:0285376

•481S586
664.S800

Noticias Militares
EXERCITO

Serviço para o dia 19: Sape-
rior de dia, o sr. capitão Domin*
gos do Nascimento ; o 1*1° regi-
mento dará o official parn ronda
de visita ; dia ao dislricto, o ama
nuense Sebastião; uniforme 9*.—Foi concedido ao sr. 2o tenente
José Lourenço de Carvalho Cha
ves, do 14 regimento de cavallariu.
permissão para ir á Capital Fede-
ral.

f

26 9135873

1:0005000
9:5915800
1:1575000

38:0(05000
2:0005000

2:fl78$06õ

34:4065116
2375500

66*5000
38:1815681

3335332
5005000

1:8325330

517:0245888
77:8475696

293._295979

694:872$084

Em 30 de Abril de 1908.
O escrivão, Pedro Pacheco S. Netto.

vindo d'ahi as idéas reformistas
que sempre o dominaram e ás
quaes a diabólica soberana mo-
viá"guerra sem tréguas.

Koang foi, portanto, a victima
innocente dos de-mandos de ou-
trem : foi a imperatriz quem peloauxilio dado oceultamente aos
boxrrs aftrahio sobre a China a
acção armada das potências e fez
nestes últimos annos com que o
Império passasse por grandes vi-
c ssiludes sem proveito de maior
para a sua integridade e firme-
sá da politica conservadora e
afeiradamente.,tradicionalista quese oppunba a quaesquer innova
ções no velho e ronceirò mecha-
nismo governamental da pátria.Da intervenção militar europea
e conseqüente marcha dos exer-
citos alliados sobre Pekim resul-
tou a fuga da familia imperial
para os confins da Tartaria, onde
permaneceu emquanto a soldades-
ca infrene punha a saque a Gi-
dade Amarella e profanava os
sanetuarios chinezes.

Por mezes e mezes o infeliz
imparante vagou entregue aos
caprichos da imperatriz e da ca-
marilha que a cercava, arrastando
por onde ia a sua corte ambulan-
te até que voltando a Pekim, sob
garantia das potências, se iostal-
lou de novo no throno para de
filhar n'uma longa agonia de queestá prestes a libertal-o a morle.

Exames

a

Fernet Branca
Uma-se em agua, seltz ou café.

Eealizaram-se a 12 do corrente,
os exames na escola da colônia
Argelina, regida pela professora d.
Maria José Pinheiro Pedrozo.

A commissão examinadora com-
posta do sr. Luciano Gracia, ins-
pector escolar como presidente;e examinadores, a exma. sra. d.
Maria José Braga, e o sr. Saturni-
no Pontes.

Foram approvadas as seguintes
alumnas:

Exame1 final.—Approvada com
distinrção. e louvor, Luiza Gau
dagnin. '

Exames parciaes.—Approvadas
com distineção : Anna Farias, Jus*
tina Gaudagnin e Thereza Ionn.—
Approvado plenamente. — Felix
Bianco.

Exames de classe—Approvados
plenamente, Zilda Gaudagnin e
João Gualdesi.

Foram apresentados pelas alum-
nas trabalhos de costura, corte e
pontos, e lindos trabalhos de agu-
lha.

Ao terminar os exames foi can-
tado pelos alumnos o Hymno do
Paraná, e distribuídos bonbons ás
crianças.

No dia 15 do corrente, na esco*
la Oliveira Bello, realizaram-se
os exames da 5a cadeira promis-
eua da capital, regida pela profes-
«oura normalista Rosa Sá Perei-
ra de Souza.

Achavam se presentes : o sr. dr.

O exmo. sr. dr. Presidente do
Estado recebeu do Rio, o seguin-
te despacho:

tDevendo reaÜ3ar-se nesta ca-
pitai a 19 do correnle & festa ci-
viça da bandeira nacional, com
memorativa do decreto da sua
creação e sendo pensamento dos
patriotas republicanos dar-lhe
maior realce e vasta repercussão,
solicito vosso apoio e influencia
no sentido de se empenhar peloseu brilhantismo na força esta*
doa', escolas, repartições publi-cas, assim na capital como no3
municípios do vosso Estado, no

173:919*913 que acompanhai "eis a franca adhe-
são do Governo Federal, confor
me programma que vos envio.

Certo do vosso reconhecido
patriotismo, antecipo meus agra
decimentos pelo vosso valioso
concurso.

Peço publicação program na :
A Festa da Bindeira

Praticando o culto civic *, será
realisada a festa da bandtítra no
dia 19 de Novembro do corrente
anno, data do decreto que esta*
beleceu os symbolos nacionaes, a
qual terá lugar em t ido o territo-
rio da Republica Brazileira, no
distrieto federal, nas capitães dos
Estados e nos municípios.

No dislricto federal será ceie-
78:6625673 brada do seguinte modo :

No dia 19 de Novembro, quin-ta feira, ao meio dia em ponto a
bandeira da Republica será solem-
nemente saudada pelo exercito,
nos batalhões e regimentos de in-
fanteria, artilharia e çavallaria
em formatura, dentro ou fora dos
respeclivos quartéis, conforme a
localisacão destes, nas fortalezas,
sendo por essa oceasião, tocada
a marcha batida e executado
o Hymno Nacional e salvando
com vinte e um tiros os regimen*
tos de artilharia, incluindo o col*

40:8475393 'egio militar: pela marinha, na
escola Naval, nos navios de guer-ra, nas fortalezas, no batalhão
naval e no corpo de marinheiros,
bem como na* escola de apren-
dizes em formatura e com sal-
vas da maneira acima indicada.

Pela brigada policial pelo cor
po de bombeiros e pela guardanacional, em frente aos seus res
pectivos quartéis, sendo cumpri-
do o mesmo programma acima
traçado pelo externato e internato
do Gymnasio Nacional e pelos col-
legios de ensino secundário (equi-
parados), em seus respectivos es*
tabelecimentos, em formatura e
com desfilar em frente da ban-
deira sobre a qual jogarão flores;
pelas escolas municipaes ur-
banas e suburbanas, em forma
tura, sendo lida uma saudação,
escripta pelo director da instruc-
ção, em circular official e canta
do o cHymno á Bandeira» e pe-las escolas e sociedades particu-lares, segundo o programma queadaptarem.

Na Prefeitura Municipal, a ban
deira será iç_da com assistência
do batalhão do Instituto Profissio-
nal Masculino, que prestará con-
tinencia, e das alumnas do Insti-
tuto Profissional Feminino, quecantarão o hymno á bandeira,
em presença do general Prefeito
e do iunecionalismo. As escolas
superiores, reunidas no Centro
Acadêmico, levantarão a bandeira
ao som da Marselheza, sendo poressa oceasião pronunciados vários
discursos. A' tarde realisar-se ha
a batalha de confetti verde e
amarello, tendo logar ao mesmo
tempo, um corso de carruagens.
Todas estas festas serão publicas,
havendo entrada fr<tnca em todos
os estabelecimentos, cujos direc
tores. chefes ou commandantes
presidirão pessoalmente a todos os
act s. Alguns corpos militares e
escolares faraó, após a festa em

fraldada, V,i\\ Iodou os .-¦! .!««¦!.•
cimento» Mo'»* o ...ui.- -í'.i«
Horit li.i-itciuU ti bandeira ao mulo
dia om ponto, cum inwiulencln do»
i«-i» ¦ tivoi liincciotmrloH. i ¦* i *
nt goctdadea partículurO-, entubo
leolnentò- fabris o oasa-J oom
morolaos, aisòolaoõoi llllorarliw
ou nn .ii ni, benoíloQ-Ui ou ro*
eroativoa, civlt) ou militares, bom
como nu ivi.i.¦.,-...•¦•, o» consulados,
ns logaçOes oxlningoirnu o oh na-
vi.*-, mercantes Indicarão, no moio
din, as bandeira, do seu uso pri*
vaiiv«>. No mastro collocado no
Pao do A-r-v-ueai* .•;.'•¦.. lambem, a
mesma bota, levantada a bundoi*
ra da Ropublica. A's 8 horas da
noito, será celebrada uma sessão
.ivica, com entrada Iranca.

Nna capitão* doa Eslados : Pola
marinha o po'o oxercito, ao hou-
vor ahi balalhOos, navios ou esco-
Ins militares, pela força do poli
cia estadoal, pelas escolas publicas,
collegios, lyceus o quaesquer os*
ttibelecitnenlos de en-ino o pelus
sociedades ou estabelecimento*)
particulares, devendo em todos
esses pontos sor observado o mos*
mo programma acima trac/ulo.

Nos municipios : Pelas câmaras
municipaes celebrando uma sos
são solemne ; pelos de3tacamon-
los dn força publica e polas esco-'as escolas publicas e particulares,
fazendo festas parciaes em suas
sedes, e em seguida, uma passeiata
polas ruas. Pela Commissão-
Thomaz Cavilcanti.»

—Em todas as RepartiçOos es-
tndoaes desta Capital será liastea*
da amanhã ao meio dia nas ia-
chadas de seus edifícios a bandeira
nacional, encerrando-se em sogui-
d i o expediente, em commemora-
ção ao 19' anniversario da adop-
ção da mesma bandeira.

¦*!»»

O sr. dr. Didimoda Veiga, De
legado Fiscal, neste E-itado, rece-
beu hoje o seguinte officio tele*
graphico do sr. Ministro da Fa-
/.enda:

cPara commemorar data decre-
toque estabeleceu Pavilhão Na-
cional, dia dezenove do corrente
bandeira brazileira deve ser bas-
teada meio dia ponto em todas
repartições fazenda desse Estado
com assistência respectivo pessoal,lanchas tambem hastearão bandei-
ra apitando prolongadamente, edi-
ficios illuminarão á noite.-— David
Campista, Ministro da Fazenda »

0 sr. dr. Oidimo da Veiga, or-
denou que se telegraphasee nesse
sentido á Alfândega de Paranaguá
e Mezas de Rendas de Antonina e
da Fóz do Iguassú, afim de serem
cumpridas aquellas determinações.

um bkcoIUi.i.- numera d*0 flWMt M
ili-uil- oihiii ti* Um ¦•'•' • ¦¦¦¦¦ •¦ '•'
tJUblIe .!.«•!.* ". a -

ilunUm « nolw"liouvo W» íti&eefto
riin..m*|iJ|Sfitii.iin_1 (livitliilA pm st..iõfts
no i'.-rii.'i P»rk, n .»> Ur. M«.... •, '.¦-
fronte to n.-»i.» <i«i«...-.

No r»..i' ' tle «.«,1.. ¦.,..;¦¦ .«,<¦.¦ -¦¦¦<' >«>

IIUVOS Ir ,! «rir..i tle ['¦¦¦¦¦,',, !r_ (¦¦¦.«•¦ '

lilUsiOlIhr: II |-( 
'¦¦-;-,,f I . l«-!«- ) r '

iiUiiu, tiue e..ii.|iii»tuu _,-....-. flj.|ii..u-. '
dn t:r...i«l.* »»---¦ i-.l-n. í,i

Ifojo nova iu...'..«" eom proRraimna
novo.

-1-
K«lâ hoje de dis no (...I.....-1.- mstlleo

leg-l dn ií.-p uir...i.i Cni.nl du 1'olicift
o «r. dr, M.->ir.i li. i..+

SMART CINEMA
M .,'uiiK-it estevã a ('ii.r-...i. elneiniilo

;*r*i|ii..i.i realitaiU hontem n noite nu
tM» do ii.v.-r*,.«.*i dn rua 15 du Novem*
bro—Smart-CInomn. TodM ri aecçõei
fonm grandemente concorrida e na vi_*
in*. i*vi..i.i.i:i*i ii.*rii'l:i!.mi muito.

Para hoje eata aiinunciadu um gran*
do capcctaculo com hô-ta e variadaa aec
çòei +

A Delegacia Fiacal do Eatado de '«
Paulo (oi autorisada a deapender a quaii-
tia de niinfiita contoa de reia com a
pintura de tudo o edilicio o reforma du
mobiliário da Faculdado do Direito, da
i|uello Eatado. +

Hoje a tarde, si u tempo permillir,
fará retreite, na praça general Oaurio,
a banda musical do Regimento de Se*
gurança. +

A CAHAVANA
Temos sobre a nossa mezu do traba-

lho o segundo numero da sciiilillante
revista litteraria A Caravana, que se
iiibiica no Rio do Jaueiro sob a direcçlo
1» un-tsn nmigo Cândido Campos.

Agradecidos.

301:4125105

Do Exmo. Sr. Dr. Tavares de
Lyra, Ministro do Interior, recebeu
o dr. Evangelista Espindola, De-legado Fiscal do Governo Federal
junto ao Gymnasio Paranaense o
seguinte telegramma .•—cDevendo
ser realisada a festa á bandeira,
no dia 19 do corrente, data do
Decreto que estabeleceu o Pavi
lhão Naeional recommendo vos
que providencieis para *que pelosalumnos do estabelecimento quefiscalisaes, em formatura dentro
da respectiva sé ie, seja feita ao
meio dia solemne saudação á ban-
deira.i

Achando se ausente, em goso de
licença, o funceionario a quem foi
endereçado o referido despacho o
sr.dr. Arthur Cerqueira, Director
Geral da Instrucção, providenciou
para que amanhã ao meio dia en
corporados os àlúmnos sob a di
recção do sr. tenente Leonidas
Marques dos Santos, instruetor mi-
litar dos mesmos.prestassem estes
a homenagem devida ao symbolu
nacional, tocando nessa oceasião
a banda de musica do Regimento
de Segurança, gentilmente cedida
paro o acta pelo exmo. sr. dr. Pre
sidente do Estado, que em home-
nagem ao culto civico nacional
mandou que fosse considerado fe
riado o dia de amanhã.

Convidados ln.nl* n a noite, pela
gentellissima empreza do Smart-Cincma.
tomos assistir a experiência de diversas
e excéllentes /I/ms cinematographicas.
chegadas hontem do Rio o que sâo as
ultimas creaçòcs da casa Pathí t*"r«"-r<;*j.

Os habittiús do Smart-Ciuema, vüo
ter. pois, uma grande temporada só de
vistas novas que serão exhibidas diária-
mente nessa casa de diversões.

Além de uma nitidez única, as Jllms
nà'. soffrem trepidação alguma devido a
grande perícia do obturador, que tem
grande pratca nesse mister.

Dentre o variadissimo numero das
referidas films novas podemos apenas
tomar notar as seguintes :"Umi sogra deseufreada", "O cão e
teus serviços", "A caça do Urso", "Es*
troa de um tenor", "Corso trágico" e"Vingança Siciliana". Gradas pelas
gentilezas dispensadas ao nosso repre
sentante. +

A Secretaria de Obras Publicas, au*
lorisouosr. Agistinho Capelli, contra-
tante da estrada de Piraquara a Quatr.Barras a f,tzar o serviço urgente de re-
construcção da ponte sobre o rio Bra*
rajuvava na estrada de Piraquara a Cam*
pina Grande.

+
Çontracton cas-tmento, na visinha ci-

dade de S. José dos Pinhaes,com agen-
til senhorita Herminia Callegari, o digno
moço sr. Manoel Machado Ferreira Ju-
nior.

ar, Calo Machado requereu boje ao dr
Jul» Federal, tuna ordem da liaheaa
eorpot i"' ¦ '"'¦''• '• -*-"1 '••¦•" ¦¦'•* t"*''*'-')'
lua dn Regimento de Segurauç*. ex-
cluíilu» pur ordem do eommaiidaule.+

J.«.nl>f«. •« ¦¦-. do poderoao tônico e re<
eoiiatiluinte < V.ni, «o."-.. !.«.!.¦•. «!'.|ri..i.
maceulicu chimico Silveira, sempre que
voa .-..!.... i« . fraco.•+•

U rlioumatiamo. moléstia que maia
l« .lil ..!.!..-. a lltHII.lll.rl.ll-.-, ll' «*|'i' ..«-.'«•

como por eurtuto uaaudo*ae o r.l.u.
de Nuguelra, do pharmaceutico chimico
Silveira.

4*
M-...-.I-.. I.... voa «I.-..-U1 l.-r*. om fra*

rn.-.-..-. devido a oxceiaoe; usai o «Vi-
nho Oreoaotado* do phumaeeutico chi*
mico Silveira,

wdela civil, 9«d* K u,do .r. di. C-h«f. diVJy^

passeio ao imsso p^;1' 1^

Telegrammas

DESPACHOS
0 ar. corouel

çaa exarou hoje
Secretario de Finan*

os aegulotea despa*
chos nos requerimentos dos srs: Ma*
noel Nauffal, deferido, de accordo com
o parecer do Oontencioso.

Frei 1'hilíppe, Soperior dos Francis*
eanua nesta capitai.—A' vista da iufor
•nação da Collectoria da capital, o do
parecer do Coutencioso, nfto pode ser
attendido.

Hauer Junior e Comp., procuradores
de Emilio W-i-.*i e Filhos.—Infcrme o
ar. Fiscal dos impostos em Paranaguá.

Klic.hr l & Koning.—alm, nos termoa
In decreto n.* :'.00 de U dc Junho de
1007. ,m

«Provado o que allega, nos ter-
mos d., artigo 91 do Regulamento
da Instrucção Publica, volte por
intermédio da Directoria Geral*—
foi o despacho do exmo. sr. dr.
Presidente do Eslado no requeri
nento de d. Maria Pereira de
-Jdstro,professnra)da2. classe eru-
gente da cadeira promiscua da vil-
ia de Prudentopolis pedindo pas--agem para 3* classe, em virtude
lu artigo 95 do Reg. da Instrucção
Publica, visto cintar mais de 20
innos de serviço no magistério
publico do Estado.

ar*O resultaio das rsndts federaes
-cadado hoje foi o seguinte .'
Telegrapho 360$fi70
Collectoria 350S500
Correio 2i:Oiõ9080+
Nt Secretaria de Obras Publicas, foi

hoje lavrado o conlracto para o serviço
de navogaç5o entre os portos de Para-
naguá,Autunina, Guarakessaba e Guará-
tuba, durante o prazo de dez annos.+

Ao xadrez do posto policial do Batei-
foi recolhido hontem a tarde, por ordem
do sub-commissario Constanie Correia,
o indivíduo Affonso Marcon, por apre
sentar visíveis signaes de alienaçà*
mental e ter tentado inceediar a casa de
3ua rriãe, sita a rua Ângelo Sampaio.

+ '
Está exercendo o cargo de carcereiro

ia cadeia, civil desta capital o 2 sar-
gento do Regimento de Segurança, Ac*,
thur Borges Maciel.+

Todos os sargentos empregadoi na
Repartição Central de Policia, passarama prompto de ordem dosr. dr. Costa
Carvalho.

O sr. dr. Arthur Cerqueira, Di-rector da Instrucção Publica, pe-de-not avisarão professorado dacapital que amanhã, em homena-
gem ao culto prestado por todo o
paiz ao symbolo nacional, logo aoabrir as suas aulas façam umaallocução referente ao assumpto
aos seus alumnos dando-lhes emseguida feriado em commemora-
cão de tão significativo aconteci-
ment0."JtJj*i, ' ''" .

YABIASNÕTiGIAS
Hontem,o adiantado da hora em

que recebemos o nosso serviço te-legraphico.não nos permittio com*
mentar a local d'«O Paiz», da Ca-
pitai Federal, relativa aos sueces-
sos que se desenrolaram no quar-(el do nosso Regimento de Segu-
rança.

Aliás estávamos bem dispensa;
dos de fazel-o, pois que o publicobem vio certamente, testemunha
como ó dos factos, o exagero das
noticias do jornal fluminense.

E certamente á hora em que ocPaiz» registrava o boato alar-
mante, estava aqui tudo apasigua-
do.

Tarde piaste...

O sr. dr. Newiands Junior, procura-dor seccional da Republica neste Estado,
tendo feito um protesto contra todas as
alienações dos bens da firma fallida Al-
fredo Eugênio & Ç*. pediu que do mes-
mò seu protesto fosse intimado o syndio.
da mesma fallencia, publicando-se tam-
bem pela imprensa.

Por telegramma particular sou-
betnos que foi gravemente ferido
na oceasião em que heroicamente
se batia em prol da causa do Es-tado, nos últimos acontecimentos
de Matto Grosso o tenente do 2-Regimento de Policia Francisco
Maravalhas Filho.

Este bravo moço é paranaensee filh) do sr. Francisco Marava-lhas, residente nesta capital.
Fará a sua «premiére» sabbado

próximo, nesta capital, a revista
Coritiba em Cynematographo, pe-ça lheatral de fina critica aos eos-tumes e vultos paranaenses.E' provável que amanham sejam
expostos em algumas vitrines daRua lõ de Novembro, dois gran*des quadros tom as photographiasdos principaes typos dessa revista,
que segundo iuformes, é a maiscompleta a'á hoje levada em ter-ras paranaenses.

-í- . fr
A' requisição do exmo. snr. Mi-nistro das Relações Exteriores,

foi pelo exmo. snr./Presidente do"Estado reconhecido*no caracter decônsul da Itália n'esta capital ocav. Gualtiero Chilesotti, a quemfoi expedido exequatur.

«Como requer»—foi o despacho
exarado pelo exmo. sr. dr. Presi
lente do Estado, no requerimento
io coronel João Cândido da Silva•luiicy, solicitando exoneração do

eargo de Commandante do Regi-
mento de Segurança do Estado.

MISSAS

Passa se hoje o primeiro anniversario
do passamento do conceituado indus
trial desta praça, capitão Agostinho
Ermelino de Leão, membro da respeita
vel familia Lsão, desta capital.

Em homenagem à esta data foram
rezadas missas por alma daquelle cida
lão, na cathedral do Bispado e na ca-
òella da Gloria.

O lelegramma-circular do exmo. coro-
nel Secretario do Interior aos Prefeitos
vlunicipaes communiçando a sublevação
lo Regimento de Segurança, publicado
pela Epocha de Paranaguá e dirigido ao
rs-, dr. Prefeito d'aquella localidade sahio
runcido alterando completamente o

tentido. Assim é que em logar do quetili se lê: exigindo demissão do com*
man Jante e ofíicraes de dia, leia-se:
.xi.indu a demis.t-r) dn mm mandante e
arendendo os officiaes de dia.

Por decreto de houtem, do exmo. sr.¦Ir. Presideute do Estado, foi nomeado
o bacharel Euzebio Silveira da Motta,
para exercer interinamente o cargo de
ente de Pedagogia e Lógica do Gymna-

t-aranaense e fiscola Normal durante o
impedimento do lente effectivo cidadão
loaquim Prucopio P. Chichorro Junior.

O sr. dr. Libero B. Nogueira Braga,
teve a gentileza de enviar-nos o seguinte
a amistoso cartão : «Aos collegas à'A
Republica o Libero B. Nogueira Braga
iespede-se e offerece seus serviços na
Capital Federa', para onde segue.»

Fell .idades.
-}-

Na cidade de S. José da Boa Vista
üontractaram matrimonic o sr. João da
Rocha Leite Junior, tabellião residente
na cidade de Itaporauga,E.de S.Paulo
e a senhorita Almerinda Avelino Cor
rêa, dilocta filha do sr. Joaquim Corrêa
Machado.

+
De Ponta Grossa, participa-nos o sr.

Gigi Damiani, 2* secretario de Centro
Livre Pensador, haver a assembléa re
solyido adoptar outra denominaçã..
mais genérica, passando a denominal-o
Centro Anti-Clerical.

Interior*
Defesa

Rio, 18-0 depuuj*.
denso .erma,,, iJJJJeu hoje na CamarãoZS
dr. Campos 8alUi(d|fS
Voes que lha iôm „J \Mbancada pernambuc*ni ,*

Conferené
Rio, i 8-Reunio numerou,curréncia a primeira Sffinotável cnmlnologUia E«£rri. Os jornaes de hoje SS) suecesso da conferência
Os estudantes proieclaôdopois da 2» conferência

brilhante marche auülnLem homenagem ao enfiSitaliano quedo Palácio Kidiscursará quando pela __desse edifício desfilar o ptjj
A bandeira

Rio, IB-Eslâo sendo ülty,os preparativos para a l-at.bandeira, amanhfi.
Inspecções pemmak

Rio, 18—Em virtude da lajreorganisação, o marechal Hirt-vae apressar a inslallaçio |inspecções permanente», «t.ouando o general Batboaato
raná.

Desmentido
Rio, 18-0 <Jornal do &mercio» reaffirma o desn*ue publicou, á noticia de

Jer o dr. Campos Sillei a ràiencia da Republica no pro_r_
quatriennio.

Greve
Rio, 18—Declararam-se ni

rede os operários da FabricaQ.
-eiro, causando desordem te
{uaes sahiram alguns feriioi,

Estado do Rio
Rio, 18—E' assaz melin.

d situação politica do Estado _
ctio, receiando-se aconteciam.
le gravidade.

Eleição
Rio, 18-Pelo Estado ile Üí

goas serão eleitos
ieraes os drs. Edmundo Veiai
Paes Barreto, de accordo com
politica do dr. Affonso Penna,

Recepção
Rio, 18 -Communicam da Bi*

.lia ter sido alli festivamente tt»
bido o dr. J. J. Seabra, ei miaisír,
io Interior.

Boatos
Rio, 18—De Porto Alegre to

mentem os boatos de renunciii;
ir. Carlos Barbosa,
Estado.

Noticia
Rio, 18—0 «Paiz.

noticia do restabelecimento íi
ordem n'essa capital.

Pró-Paraná
Rio, 18—Estão causando «•

•ellente impressão os artigos
olicados no cJornal do Coou.!1*
:io», por Salvador de Mendonça,

«jm pró dos direitos do Paraná M
itigio comS. Catharina.

No ultimo, que hoje public*"ermina convidando Santa Catha-
rina a respeitar o direito alheio.

Incêndio
Rio, 18 — Manifestou-se |

suas sedes, uni passeio pelo centro.-¦wiia v a ¦-. co p_c_.i_iiH.Vo . U Si. Ui. I _uao -.cuco, uai paoocii/ yviU UcliklU
Benjamin Lins, d.d. Ínspector ea-|da cidade, com a bandeira des-

.0 Éden Paranaense, esteve repleto da
espectadores hontem a noite, pelo mo-
tivo de ter se realisado ali um espleu-
dido espectaculo devidido era secções.

Foram apresentadas era cada secção
duas magníficas Jlms, pelo cinemato-
grapho fallanle, que muito agradaram
aos assistentes.

Fez-se ouvir a banda de musica do
Regimento de Segurança.

Recebemos hoje dq Estado da Bahia,

Posse
Da cidade da Lapa recebemos hojejotelegramma abaixt, 4
Acaba a nova Camara Municipal, hon*tem diplomada pela Cam-tra do Rio Ne-gro de ser empossada pelo coronel Kir-chener, Presidente d'aquella CaraaraMunicipal. Nova Camara empossou oPrefeito Francisco Teixeira da Cunha, eos juizes districtaes.
U ex-prefeito coronel David Araujofez lúcida exposição dos negócios mu-nicipaes durante a sua administração.

A posse coDcroren grande massa 'po-
PU>'"* £ 

a,°t0 
£' revestid0 da miiorsolemnidade. Plena tranqüilidade nacidade—Prefeito.

Fundado no art. 87 § 3- da Const.
que prohibe o recrutamento forçado, o

Falleceu ante-hontem n'esta capital osr. Luiz Lísserre, genro do sr. Antônio
Bedene. Pezames.

+
Na cidade de Paranaguá finou-se osr. Henrique José Duarte, ex-redactor

do «J.uota», a_suraiudo por essa razãoi responsabilidade da direcção do jornalo sr. Firmo de Oliveira Junior.

Refere cA Epocha-, jornal parana*
guense, de 16 do vigente :«A's 9 V» horas da noite de 12 dooorrente. sem causa justificada, ao queoarece, jogou-se de bordo do vapor inglezWest-Coast, ancorado em a franquiadeste porto, o guarda aduaneiro ali des-laçado* sr; Adolpho Paiva de Mello eíjilva.

' Sen silvamento que foi difficil e de-morado devido'A" opposição tenaz que aisso fazia o allucinado. deve-se átripulação do vapor West-Coast que abnega-•lamente o conduziu á ponte do pontofiscal no porto, de onde novamente r.alludido guarda..tentou projectar-se aomar, sendo ainda impedido pelos bri-tauicos marujos que o vigiavam.»

Pelo sr. sub-commissario Constante.Pinto, foi hoje remettido, ao sr. drVieira Cavalcanti Filho, juiz de direitoda 2 vara desta capital, o inquérito
policial feito acerca do defloramento damenor Eudoxia Moreira.

¦

'¦"¦-''to
-¦'¦: "i

I

Foi hoje corn vista aosr. dr. PinheiroUma, 1* promotor publico desta capi-tal paraofferecer.libello, o processo cri-
Rn-i, r^ad _ 

°,?uatra lMt0 ^anciscoRocha, João Balthasar do Nascimento,Raul Ernesto de Oli/éira e José Pedrodos Santos, vulgo «Bendengò. aceusa-dos pelo crime de roubo continuado
+

Perante^ sr. dr. juiz de direito subs-tituto da 1 vara e com a assistência dorespectivo dr. promotor publico, foi hojeiniciado e ultimado no Fórum Estadoalo processo crime a que responde Paulo¦jrosky, aceusado pelo crime previstono art. 303 do Código Penal.

Por estar promoveu to desordens de-ronte á guarda do Palácio do Governofoi preso e recolhido á cadeia publicao .ndividuo Pedro Francisco Gomss!

hun^ -8. 
LarVottemeule alcooiisado,hontem a tarde faraoasombras deíron-te ao quartel do Regimento de Segu-rança, motivo pelo qual loi recolhido á

pavoroso incêndio n'uma ca»
commercial da rua Visconde.!
Inhaúma, dando aos proprietária
ivultado prejuizo.

Reconhecimento
Rio, 18—<0 Século* .

Senado reconhecerá Quintino W
eayuva, mesmo que o presiW
Backer, do Estado do Rio, P*
tigie outro candidato.

Audiência
Rio, 18—No Palácio do Calleli

o dr. Affonso Penná receboráe*
audiência especial o sr. E-tf1*-*1
Ferri.

Vasos de guerra
Rio, 18—Ignora se os

•io não lançamento dos
guerra brasileiros em construcç»
em New Castle, no dia 15 do**
rente.

Commentario
Rio, 18-As principaes tijjj

londrinas commentam a ques
do telegramma interceptadoip
ex-chanceller argentino wm
enaltecendo a lealdade do m
tro d'Estado brasileiro sr. BW>
io Rio Branco.

Movimento marítimo, h
Paranaguá, 17—Entrou boj

norte ás 6 horas e 30
paquete nacional «Itanema».

Rio, 18-0 paquete
cSatellite» seguio para o
ás 7 horas da manhã.

_B
ja__,
S-__i
HH

m ¦

%1
1

nacio

--Exterior
Desmentido

Berlim, 18-Após á confereJ
ciacomS. M. oKaiser.ochanceiJ
Bullow declarou serem fal»83."
noticias correntes, de quo o •
perador desaprovava as reso
ções do ministério.

Viagem real j*
Lisboa, 18-0 rei D. Mi3J

continua a encetada excursão P
las províncias do reino.
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Rmin
IVkim, 18-Conllnuam cm e»»

Isilo miilndrpfco i« neg<* o-q* po
liij.-iii d'«qiii.

lla inii no receio de qu ftipo
teniioR i»mi. .,..... ...!,.-..-i.i,,ii,
ne*ii) faclo, o que provoca* A un
fgllil .i iiMl.tiM rn. Iri.n.|iiilli li.,!,
dn mperlo.

Conflicto batkanico
Lundrus, 18— Nollolll da Ser*

via íiflirinam quo milharei <i.- vo*
|imt|irion de diver-os pa-xei (-ífp-
receiam w» seus serviços áquell»
potência, cano lenha de i-er rem.1
vida peln força a qUeMfiò dus li.-i
kine,

'—JJ! ^^^™-**-********'S**-*-»»*»**»**-^^
I

UCLÍCA, Í3 íe fc o^cmro Je 1808

I* U çalttnmio ser* («üo m min
fl l ""'?' ¦ I*«»**'I*p*p«m.«*» ^"1*
?,*.,*'*!"" "•» 1,'wh» limitado pta"ua» di .Utd.,^, «b.íIuij,, •£„¦

'"^'J1*' WM üe«ml.aríadt.iMoita, Dr, Padraaa a m „,,i.,. «JS

SFCÇÂO LIVRF

Ipi è Tripés
DE PARANAGUÁ'

Km ir •¦¦•:..;¦''¦.! ¦:•¦t.-.l que leve inn»
t lf. .In correnle, ronvocuda pela 3
vez, íoi dissolvida esla Kinpr»-.-.., n |(*j.
benr, direitos e nbrliraçÔll Iransferidn-
por fsi-ripItiM piil.lira de huje dali.dn t
Anlnrio de Souza Dento que se nbrig»
cotduinie propoiitu que Icz e foi itpprti
vtda por mais de 2t3 dos possuidor?*-
dc atçüi-s, a pit-iaro pass'vo da Em
pr»Z"ie6 V aos Srs. accionistas, qui
tm ma maioria j,'t deram quil-tção.

Se nu lim de deu annos uno bnnvei
lido(1,1.; ti ln a condirão desle paga
nu-nlo, us aicidiislas lem o direilo d>
haver o valer completo de suas arçõe
para o que firam cm t>vp'>tlie'a os ben-
ora vendidos. Paranaguá 16 de N
vtmbru de 19?8.

ü Presidenle, Aão Eugênio Gonçal
ct-.< Marques.

Contordo com a declaiacio supra.
Antônio de Souza llento.

Associação Civica
7 DE SETEMBRO

Conferência
Nilo podendo realisar o preslit'civico que eslava annunciado part*o dia 19, como culto á Bandeirs

Nacional, resolveu a Directoria
commemorar esla data com uma
conferência publica, que terá lu
gar no lheatro Guayra, ás 7 i|2
horas da noitp, em ponto.Foi convidado para fazer essn
conferência o Dr. Pamphilo di
Assumpção.

pamTíense
Tl

•I

J
f'.fwa Jc mé

1.' secião

T*¦I

THAVIA-1'A tUni tli rnlice)-Cnnlatia por Mine. I*. Loliltt e I,Vülll.llll.
A fcllcltlnclc <lr uni oorctintls
A cnsn ilu Scl.cslokcr
Pcsct. tio pérolas

SKAVÒIÍlTA(Dúb,*Elíouorn c Alriiiisnj-cint,,,!,, por e. Garionlril<¦- SI, Hntlsliiil.
^." sncrão

1 pTELI,0(.Morlc(Io OÍcÍlo)-Con-liulo por Tainngiia.
3 llomniicc de .-.mor.
3 (. relógio l.tttniii.n
I Os niiiniaes sttlilin.es

noiIEMÍÀ (Óuarlrto )-CimtatltiPoiMme. I*. Slelil... M. M. (;»,„.
l.orelll, l.nrtlni e Siiiimí.rco.

^-l secção
j, 1-AGl.IAC (Vcsli I» glüllbit)-l.iintiiilo por Enrico Cíiiiiso.
Vias tle nccesio no Monta Un...-co.
Vi*ignríçn tin honro de sun lr-...a.

* Jiidilh e Olophcrnc
5 FM/ST (ilnllcl coro do 3o nclol--(.unindo por Mlle. L-utte, Mlle'.Uenuriils, M. Ileyle c M. Gresie.

Amanha, toãos ao EDEST
PARANAENSE

D. Francisca de Paula Pereira de
Macedo

José Ribeiro de Macedo,Aníonio R.de Macedo (auseu-»J)le), Anua de Mateiio Pi-rlngal
viuva de Jayme Piulo de Aze-
vedo Portugal, João R. de Ma
cedo. Agostinho R.de Macedo,
Fran isco R. de Macedo (au-

«ente) M. noel R. de Macedo, Joa-
juim 1 ereira de Macedo, Joaquina deMacedo Xavier esposa de Zacarias denula Xav er, Maria Calharina de Mace-uo Souza viuv-t d-; Fiederico Caries de«-uza, e suas fanvl as convidam acs«us parentes e amigos para a- sistirém anissa que em suffragio da alma de Süa
&neo!^ra,1a m5e- «vóc bisavó-D.
mH?CA DE PAULA PH-REIRA DE"AI.HUU, mandam rezi-.r no dia 19 dowrenie, trigessinin dia do seu passa-«ento a? 8 horas da manhã na calhe«»i do Bispado, serão celebrantes oswm». Monsenhor Albeito Gonçalves e"ire José Teixeira da Silva. Confes-
aa*.8 ,pot este act0 de re|ieiân «•*•'"•«menle grates.

I Critica Paranaense
4o Paraná Mental

HOvír?6 a vcnda na LIVRARI/ ECO
CoX d le °íuscu|o de Teixeira*f'M, PteçoõCO téis. 8-3

t}•'.!>'¦ WWW • Marechal Klonano"laol.i. e mais poi proloii««mehiüi tta»•nLV0Te,ul.*dor A,*",J°e Uti+mrloriaiio relxolo.
¦** O calçamento ierA f-»||0 pelu »vi-MOU de iiiafadaniniiat-lo ua psrte tes-imi d» cidade,
11* O» pirilliloMpIdoi a empregar de•¦em «er r. tatiíutarei e egnaei, ler «t,'acei aparelliad.i ,- .,¦,.-,,, «Jimpunlo** em

iraau com travamento couvenienle.* üi parallelepldot imòtarlò tobream leito de «upeifide liu e abauladaI coiuliiuido por camadei nucreiaiv»»te irata « pedra br tada loUdamintl¦'•mprimida, dn fnrníi .. uin permilllrtmlepresoôei ou delorin iò a do calca¦neolo.
5' ü calçamento a maeadam terá"iialilmdo por camadas succenaivas deireia «• pedta biiuda lerminido ainda.or nma camada de areia branca e cas-«llio, lnd»e Hul.dur.oi.te cwnpritindase

pre eiilsndti uma (.upeilicie híteronenieiiiemeiite «bnulada.
O* üs passeios serfto couiliüldoi comum embiumentq de concreio termlnin*Io p»r uma chapa de .imettio ou porUjes de tamanhos regularei, bem apa-rellii do-t e.rejuiit*»dtm ctm cimento.
' Nas ruas de trinta melrt.s de lar

(ura uu mais, oi passeios terão quatrouú°', átí largura o as c.Içadas serãolivididas em tre:,- parles, (,endo a parle•entrai convenientemente ajardinada e-irhorizada.
8* Nas ruas de vuite melros de ler-

<uta, ou m.iis, os passeios leiA t tre-netros de largura e o ajardinainenlo eirl.or zação devem ser lateraes.
9* O p8gamenlo dos serviços cnm t.•alçameuio e recalçstneulo de Curilyba,

le accoido tomo especificado acina•erá feito com os produetos dos impôs-
tos, arrecadados pela Camara ou pelnconcessionário, sobre calçamento, limpe-za ptib'ira e terrenos nào oJiPicados e¦nnros, durante prazn razoável.

10* ü imposto sobre calçamento não
deverá exceder de Ires mil reis annuaes
por metro correnle de frente e o de lim
peza publira será o ceado pelo art. 8"
la lei n. 218 A.de 26de Junho de 1B0711' O serviço de limpeza publica fiará incluído conjunclcmente com o dtconservação do calçamento entre asobrigações do concessionário durante o

prazo da ptrcepção dos impoblos respe-
cttvns.

12" As propostas deverão especificar
em todos os seus detalhes as obrigai-òes e favores a que se sujeitam os
proponentes e ob prazos de inicio e ter
tninação dos setviços.

13" Melhoram as condições das pronostas as maiores vanlageus offerecidas
nelos propouentes quanlo á solidez e
esthetica dos serviços.

14* Para garantia da assignatura doontracto, cs propoi-enles deverão depo-'.nar ms cofres munxipaes n quantiale um conto de reis, sendo essa impor-'«ncia posteriormente elevada para aquel
e a quem fôr concedido o serviço e

como garantia para a sua execução.
15* As propostas podem ser feitas no

conjuneto ou por trechos convenientes
da cidade.

A Directoria de Obias Publicas Muni-
cipal fornecerá aos ii.letessados todas
as informações e dados de que neces-
sitarem para melhor orientação das res-
pectivas propostas.

Prefeitura Municipal de Curityba, 17
de Oulubro de 1908.

Joaquim Pereira de Macedo.
Prefeilo

(Diariamente publicado).

EDITAES
SECRETARIA DO INTERIOR

Edital
do l„|t't'1fm,do Sr- Ctlronel Secretario
Uo L pUr' íd'l° Pul*l'<-o. que á requi. i
Exicri? ; Sr" Mi,*islro das RelaçõesMenor» de 10 do corrente, foi pelo
ntí.ci-l„- -S8"1-5-*1*- do Eslado, reco-
oraet»/nr- ^ualt'«o Chilesotli, no
Bm? e Cunsul da -*•-••¦* "«*•- Ca-

bL0?Uem ,ni expedido exequatur.
«•«¦bí>iTim.Inletior'em 17 de Nu'

° D;*ei-tor-y.Jào Ferreira Leite.
3-1

EDITAL
PREFlíITURA MUNICIPAL

«SITAL
l*i 

" 
m"!.™'11? ^ disposiçõ,s

ttcebe

Prefeitura Municipal de Antonina
EDITAL

De ordem do Sr. Prefeito Municipal,
< hama-se concurrtntes para a reforma da
pon'e em continuação ao Barracão Mu-
nicipal neste porto.

Os esteios de madeira de lei ora exis-
tentes poderão ser substituídos por ou-
Iros da mesma qualidade ou de ferro.

As propostas deverão ser apresenta-
das até o dia 30 do corrente as 2 ho-
us da larde nesla Secretnria, dia eho-
.-it em que serão abettas em presença

ns intert-s-tudos on seus procuradores.
As pr, postas deve ão vir acompanha

l-ts d" uma guia de teiolhimento de
0 $0' 0 aos cofres Munit-iptes para ga-
an tir a a Sj-iialnni do co itrarlo ; quan*
ia que i erá lesiiluida a todos os pro

pon nlrM logo que tenhi sido Urinado o
cnntíactn.

O interessa los enconlratão os escla-
recimenlos prteisos n'esta Secretaria Io¦los oi <1»as n'eis das 9 horas da ma-
nhã as 3 da tarde.

Secretaria da Prefe tura Muni Ipil de
Antonina 14 de Noxerobro de 1908.

0 Secreiario, //. Loyola.
 alé 30 - 2

EDITAL
Acha-se recolhida an potreiro Muni-

cipai uma novilha preta appreheudida
no dia 13 do corrente mez na Praça Ge-
neral Ozotio, a qual será vendida em
hasta publici na porta ria Caina-a no
dia 21 do cortei.te.

O que para com.tar lavrei o prest-nle
edital.

Em 16-11—908.
Arthur con Meien,

Fisial Ajudante

.¦»».t^L.^d,^,r,';",, «"¦lUwr
iSSt. S1yi,,!"l*»wotiüii

:. ;s,iis:,,,*Iiiii|,*«-"m.
i-u.*;.,tf*T,,i,,,,i'' c,"ir'"1" ¦""»"•¦i"ti« umn de «iii.ii|.fe.»ni«,, qUff,.

ttehHn pnr lodoi os tadôi.
ro-fiiMii o ft.iir-ii, d,mrn#rri»|, cm !dlacmiiinsç-lo riosque podem vo,"
M»íft ÜU' "mvlmm,'*< vo"". É

i an ¦'0','!,m vo,,u e wi votidoii Albino Otiuçalve» Uuiu.arAei
d .i ,-vnuiir.. Cetlulero
H Alftedu Pirniodli loureiro•:!n*"do Anlunio da Cunhao AlomHitacliminn
u Aníonio Uopoldo dos S»ntos7 Auguito Itauer
H Aníonio Bibllelll ÜUli¦' Alfredo Henler

10 Honeulur* llolriguei de Axevedo11 II" rlli. I 1.. U.iii.-r
II Uet.lo Uaitfni de Axauibuja•I Ueruardo Augusto da Vei-ta14 Carlos Udi.net

0 Claio Amoriea liuimerâts
I» Ciilu Conulaeii
17 Cândido Conitautino Ma. IndoH David Autonio da Silva Ca-t.cirolü David Carnei'o Jun;uriü Einielino A/Oklnho de [..ftoal Princi» o Waissir
22 Francisco F Fontana
M Prancltco llmor
24 üuillietme Xavier de Miranda2ó Heucique Henke
Ül> Ignacio de Paula França
27 J«yne Loyt.la
28 Joaquim Anlojio de Loyola
29 Joaquim Monteiro de Carva lio e Silva30 Joaó de Danos Fonseca
31 José IIiiuit
•H2 J^é Hauer Junior
33 José Carvalho de Oliveira
34 L liz José da Cunha
86 Manoel Alves Magalhães
3(i Manoel de Ascençâo Fernandes
37 Manoel de Macedo
H8 Manoel Jonquim de Vasconcellos eSouza
39 Manoel Mari ns de Abreu
40 Manoel José da Cosia Cunha
41 Maurício Sinke
42 Paulo Ihuer
43 Pedro Luiz de Souza Huiha
44 Praxedes Gonçalves Pereira
45 Tobias de Macedo
46 Wein-eslau Glaser
47 Zacarias de Paula Xavier

Só podem votar
48 Antônio Henrique Gomes
49 Antonio José Leite Mendes
õO Eduardo Moura
51 Francisco Heraclilo do i Santos
o- Francisco Autonio Marçallo
Ó3 Gumercindo Ma és
04 Henrique Alves de Araujo
65 Ignacio da Costa Pinto
Ô6 João Adão Augusto Thon
Ó7 João da Cunha Mendes
õ8 João Guilherme Guimarães
59 José Leindro da Veiga
60 José Pedro da Silva Carvalho Junior
61 JoSo Henrique Frederico Burmester
62 Jofé Ribei: o de Macedo
63 José Borges de Macedo Ribas
64 Libero Guimarães
tiõ Lauro do Braz.l Loyola
66 Mauotrl José Correia de Lacerda
67 Nicolau M. Mttder
68 Paulo Emílio Gaiider
69 Possidonio da Cunha Santos
70 Salvador da Cunha Picanço
71 Sebastião de SanfAnna Lobo
72 Zacarias Caetano Ctelho do Amaial.

Dado e passado nesta Secretaria da
Junta Commercial do Estado do Paraná,
aos quatoize dias do mez de Novembro
de mil novecentos e oilo.

O Secretario, Luiz José Pereira.
O Presidente, Manoel M. Abreu. 3

AVISO AOS SSS. CREADORES
Poldreação 100$OOO réis
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CAFÉ' PURO
"RIBEIRÃO PRETO"

AttôflCãO ^l*amam08 a atenção dos con-iiinidoreH deale
i j^ artigo para a economia resultante da superio-dade d este Café, que por sua pureza e cuidoso preparo tem en--•mirado o mais íatisfaetorio acolhimento em todo o E>tad.> deSSo Paulo.

5 kilos 3$500
4$000
4$õ00

PREÇOS :
Café de primeira 1 kilo 800 réis, paraeipecial l » 900 » >

Mcka 1 > 1$000 » »

Depositário neste Bstado :
Annibal Barreto,

com escriptorio á Rua Riachuelo n. 45
CURITYBA - PARANA

(at 2.' ord.)

BRINDE
DA

. ., . , ¦, ' '--i ai'i;iosn.(i. s daiA de 7 de Outubio corrente.
f» Jlunir. 

la Sectetar'a desla Prefeitu-
do dia 7 h n 

té a utna hora da tar,ie
noi pronnV 

üezembro do corrente an-
'«wealo das ruas e piaeas de Curi-

ÜJDITAL
Declaro que foi acceita a proposta

apresentada em concurrenra publi. a
pelos Srs. Frederico Gietn.r Junior e
Oito Miiller, para o serviço de ifavtjga-
ção entre os pnrtos de Farai;a|i..á An-
tonina, Guarakessaba e Guaratuba e
convido aquelles senhores, a virem as
s-gnar o respectivo conttVto deutio dn
prazo de 8 dias.

D wctoria de Obras e V ação do Es-
tado, em 13 de Novembro de 1908.

J. Niepce.
Engenheiro director. •

(p. até o d. 21).

EDITAL
Junta Commeiicial

De accordo com os arl." 4* e 8" do
Regulamento, que baixou com o Deere
ln n. 25 de 31 de Julho de 1901. a
Junta Commeriial designou o dia 22 de
Dezembro p. vindouro, ás 11 hon s da
mat.hão, para se proce.ler, em sua t-.è le,
à eleição de d as D p-atu't e de dous
Suppientes, paia a renovação da Junta.

Os Deputados, que vão ser renovados,
são os Snrs Mauoel Martins de Abreu
e Manoel de Magtilhães;e ts Supp'eules
os Snr«. Alfredo Heislpr e Antenio Ro-
drigues da Costa, jà fallecido.

De accordo com os arl." 7°, 9°, 10" e
11 do mesmo Regulamento, podem vo
tar, constiíuindo o coMegio commercinl.
todos os cmmerciantes, cidadãos bra-
zileiros, estabelecidos no Estado, e ma-
triculados na Junta, ou em outra qual-
quer da União, uma vez que tenham
averbado seus títulos na do Estado, seis
mezes antes da eleição, e se achem nn
gozo dos seua direitos civis e polltíct.s,
binda que tenham deixado de fazer pro-
fissão habitual do (ommercio.

O commerciante, que tiver direito an
voto ac!ivo, pode ser votado no c jllt-fcio
commercial, dtgJe que tenha triuU au-
nos de edade e cinco de prifissãt.habi
(uai do commercio.

EDITAL
6.» DISTRICTO MILITAR

Voluntários i-ara, os Couros
De ordem do Ex.m- Senhor General

Commandante do Districto faço publico
que de accordo com o aviso n, 1582
de 24 do mez findo, do Ministério da
Guerra, serão acceitos, neste Districto
Militar, onde houver unidade ou desta-
cameuto do Exercito, voluntários de 2
annos e especiaes.

As etndições para admissão de vo-
lut.larios são as seguintes :

1.* Aptidão physica para o serviç.
militar, provada em inspecção de saúde;

2.* Nãn ter casado, viuvo com lilhos
on arrimo de familia;

3.* Ter de 17 a 30 annos e si, menos
de 21 ann s. apieseutar permissão de
seus paes ou representantes legaes,'

4.* Attestado de condo ti p.ssado pelaauetoridade policial da localidade onde
residir.

O voluntário especial, que servir á
menos de um anno, se não quizer se
submetter a um exame pratico na pri-meira quiuzeua de Fevereiro, ciso etn
qoe, sendo approvado, será licenciado
até a época das manobras annuaes,
sendo reincorporado para servir dois
mezes por occasiâo das mesmas mano-
bras, deverá satisfazer as seguintes con
dições :

a! Ser menor de 21 annos e maior
de 17,-

b) Ter autorisáção dos paes ou tulor;
c) Ter aptidão physica, para o set-

viço militar, provada em inspecção de
saúde.

Esses voluntários serão incluídos logo
como addidos aos respectivos corpos,

O tempo de serviço dos voluntários
CJineçará, para todos os effeitos, á 1.'
Janeiro, qualquer que seja a data an-
terior da sua entrada para as fileiras,
uão recebendo até aquelle dia sinão
elapa e, quaudo exigido pelo serviço,
fardamento adiantado.

Quaesqmr esclarecimentos serão da-
dos pelos commandantes de unidades e
des'aeamentos ou qualquer official e
nesta se retaria todos os dias úteis, das
11 iu ras ás 2 da tarde.

fecrelaria do Commando do 5.° Ds-
•rido Militar era Curityba, 14 de No-
vembro de 1908—ass-gnado-Capitão
Fi-nv no Antônio Borba, assistente.

14-16-17 e 19.

Rflojoaria e Ourivesaria
DE

Rua S. Franci-so n. 27—Ttlephone n. 275
PARA O NATAL E ANNO BO|VI

Como nos annos anteriores distribuímos desde já gratuita-mente a todos os nossrs freguezès um crupon com direito a umdos tres prêmios que offeréeemó», sendo : 1.» um relógio de ouro ;2 °, um annel com brilhante e o 3.° um relógio de parede.A extrarção será feita pela cenlena dos 3 primeiros prpmiosda Lo-eria do Kio, a corier á 31 de Dezembro de 1908. (ali. 10-3)

ANNUNCIOS

Ctamm
Para folhinhas
T ih grande e lindo sortimento

por preços muito reduzidos.
BLOCK—por preços sem com-

petencia na Papelaria
MAX ROSNER

31) 36—Rua S. Francisso—36 2

Bom negocio
Vende-se uma excellente propriedade

em niat-t.ifica ponto commercial, a mar-
gem da estrada da Graciosa, no limite
do quadro urbano desta capital, conten-
do lasa para moradia de familia, estre-
baria, mangueira e maladouto de por
cos, potreiro com 48 mil metros de ter-
reno p rfeilatnente fechado e com frente
para tres tuts e excellente agna polavtl.

Iu'< rnisiòes com o proprietário Anto-
uin ü.ttõs uu tom o sr. Theophilo Ca-

; bral, o ua mesma propriedade. 10—9

||||fe Relojoaria

m

ívesana

ALBERTO SCHONEWECt
Rua do Riachuelo 43—CORITIBA.

NOVO CLUB INTERNACIONAL
Relógios, objectos de ouro e prata, etc.

A' instantes pedidos de minha freguezia, resolvi fundar este. Club, o qualofferece as seguinles vautagens : Toda pessoa que tomar parte teta direito (pelaextracção da Loteria da Capilal Federal, aos sabbados). á escolher ÜM RELO
GIO PARA HOMEM OU SENHORA, ou CORRENTE, ANNEL, BROCHE, REGULADOR, RELÓGIO DB PAREDE ou DESPERTADOR, etc, em relação ao vJordas extracçoes à effectuar.

1$500 em prestações semanaes em 28 extracçô s!
Offeteço tambem meu grande e rico sortimento em relógios para homens,senhoras, corrgtes era ouro, prata e metal, objectos em ouro, prata e metalbranco (alfenide), reguladores, relógios de parede e despertadores, instrumentosópticos, etc. Espero merecer a couíiança do respeitável publico, couvWando-o

para fazer uma visita ao meu estabelecimento—á 19

RUA DO RIACHUELO-43
Alberto Schoneweg.

OOMCLl>£ÍlXÍLÍSi

âili&if a ia Bahia
de Seguros Maritimos e Terrestres, Jun-dada em \81Q~Agentes no Paraná :

MATHIAS BOHN & COMP
Capital realisado

> responsável
Total

1.223:5oo$ooo
1.776:5on$ooo
2.ooo:o9o$ooo

2oo:ooofooo
559:116$o53

1.18t-:258$o7õ
648:512$145

Deposito ds Thezouro . . . .
Reservas . , ,
Receita em 1905
Sinistros pagos em 1905. .

Esta agencia toma seguros maritimos e terrestres em con-
dições vantajosas para os segurados em Curyliba, Parana-
guá, Antonina e Ponta Grossa.—Os sinistros serão pagos aqui

Protectora Das Crianças
A Emulsão de Scott é tão necessária

para as criancinhas que nascem debilitadas
como é o mesmo leite para a nutrição e
desenvolvimento das crianças em geral.

As crianças que tomam a EMULSÃO
DE SCOTT se criam gordas e fortes e estão
isentas do RACHITISMO, da ESCROFU-
LA e bem protegidas contra o ataque insidioso

do CRUPE e da TOSSE FERINA, da
FEBRE ESCARLATINA, SARAMPO,

e outras enfermidades que geralmente
escolhem suas victimas entre as crianças

de constituição delicada.

NÃO CONTEM ALCOHOL, GUAIACOL,
CREOSOTA NEM NENHUMA SUBSTAN-
CIA NOCIVA OU IRRITANTE.

SCOTT 4 BOWNE, Chlmicoj. Nova York

Bem esta marca
Nenhuma £

legitima

ileiro

M. Buarque & Comp.
Agencias em Paranaguá, Antonina.-Guaratuba

e Guarakessaba
Linha do Rio Grande

O paquete FLORIANÓPOLIS,
esperado do norte em Paraiia{*iiit
a 21 do corrente sahirá no mes,
nm dia a tarde para Florianop -
lis e Rio Grande. Recebe passa-
geiros e cargas para Lacuna, Pe-
lotas e Porto Alegre com bal-lea
çã 11,

0 paquele ÜKlON esperado do
sul em Parannguá, sahirá de-
pois da indispensável demora
para Santos e Rio de Janeiro/

Recebe passageiros e cargas
para Iodos os purlos do norte alé
Manáos com baldjaçãi.

Linha do Rio da P, a'a
0 paquete JÚPITER es- erado

do norte em Paranaguá e Auto-
nina a 2? do corrente sahirá iin
mesmo dia a tarje para S. Kran-
cisco, Ilaja' y, Florianópolis, Rio
Grande, Mon-evideo e Buenos
Ayres.

Recebe pansageiros e cargas
para Pelotas, Porto Alegre e por-
tos de Matlo Grosso com baldea-
ção.

0 paquete SATURNO e.-perado
do sul em Paranaguá e An'oni-
na, sahirá deptis da indis,. ensavel
demora para Sautos e Rio de
Janeiro.

Recebe passageieos e cargas
para todísos portos do norte
até Manáos com báldeaçftõ.

Linha de Mutto Oros-^o
0 explendido paquete JAVARY

dulado de excellentes acconu.da
ções para passageiros sahiiá de

Montevidéo para Corumbá e es-
calas á chegada em Montevidéo
do paquete «Júpiter».

Linha le Sta. Catharina
O paquete ITAPEMERIM espe-

rado do norle em Paranaguá e
Antonina a 20 do corrente sahirá
no mesmodia a tarde para S. Fran-
cisco, Itajahy e Florianópolis.

Recebe passageiros e cargas
para a Laguna.

O paquele VICTORIA espera-
do do sul em Paranaguá e Anto*
nina a 17 do corrente, sahirá no
mesmo dia para Cananéa, Iguape,
Santos e Rio de Janeiro.

Recebe passageiros e cargas
para todo3 os por os do norte até
M-ináos com baldeação.

Linha de Nova York
O paquete

ACRE
shhiiá do Rio de Janeiro a 30 do
correnle as 4 horas da tarde para
Victoria, |B.ihia, Maceió, Recife,
Cabedelío, Ceará Maranhão, Pa-
rá, Barbados e (New York.

Freço das passagens:.
Barbados 1* olasse $105 * .

8* $035
Nen-íork 1* $150

I* $046
Os passageiros de 3* olasse estão sujei-

tos ao deposito de $30 de accordo oom s
Lei aorte-amoriesna.

lMliu'os do chamada
Eraittem-so bilhetes de chamada para to-

dos os portos do Brazil, Rio da Prata e
Amerioa do Norte.

+
ís encommendas de passagoas só se-

rão respeitadas até 48 horas antes da sabida
dos paquetes.

Endereço telegraphico BRAZ1L0YD
As agencias üó attendém telegrammas com respost** oa^a

Kecebem carga conri frete a pagar

•wCompanhia de Seguros
TERRESTRES e MARÍTIMOS

AGENTE NESTE ESTADO :

P"EPttO ROOH.\
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ÁGUAS MIMERA
('As IV-te llio __•©__* c3Lo Mundo J

A Kni|)i*(7.a tendo terminado a cnptnçüo dn Fonte expõe á venda n agua
Muito recom mondada poi* distinetos médicos para as pessoas gordas que desejam eminagrecer. Deposito permanente em Curityba;

.. Caixa com /i8 garrafas Ks. 34.-.000. Unico depositar!
-SAo mens depositários em Paranaguá : Alberto Veigi

Em Ponta Grossa : Fernando Bittencourt. RUA DA LIBERDADE N. HI
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COMO SE ADMINISTRA A FARINHA OPHELIA
mingaüs para crianças

. Üisbülve-se uma colher do chá bem eliei/». cm uma ehicara dn tnmniil.o re
(jular, com anua t. um pouco de assucar quinto fôr ne cssttrio pnra adocicar d
depois do durs minutos de fer*. urn, deixe-.se esfriar e colloque-se ua mamadeira
ainda tcpidn.

Si o preparado llcar grosso, póde-se lornal-o ralo dissolvendo-se em um
pouco d'agua quente.

Podeis empregar com a imix:ni.i confiança ao vosso lilho, por ma*_ tenro
que seja, a Farinha Ophelia que obterá os segniutes resultadcs:

Evacuação natural, dt.tmirít liem 'anto durante o dia como a noite.
Evitará diarrhea, prisão de ventre, cqlicas e vermes.
No cn.so cm que n creança sodra òvaruflçlo excessiva, proveniente dn má

alimentação, como sej», leite de vacca, leile condensado, farinha láctea c outros
preparados de leile, còudemnudo pela sciencia <|.H*r brasileira quer esirnn^' im,
ilí-no a farinlii* monos dope, retarda mais doco alô obter a regularidade que se-
rá I a 3 vezes, conformo n natureza da croànçit e chegai. !o a esle ultimo ponto
usará do asr.ucnr quanto lòr necessário para adocicar;

Se a crenii.,11 lizer uso da alimentação materno, ú bastante duas vezeu por
dia, cas.. contrario II al vezes.

Nos primeiros tempos deve ser empregada liem ralinha, arrresceiitiiii.l.. dc
accordo com o desenvolvimento da creança. Ophelia 6 o unico alimento que
acompanha analyse que aílirma não conter substancia nociva á saude das cru-
ancas.

Quem desejar um alimento nutritivo e raro, use a Ophelia, que pelo curto
temno de 3o dias enr*ontrará bom resultado.

Nãc são _ó os factos que lêm demonstrado que o preparado Farinha Ophe-
lia è o unico alimento que substitue com vantagem a alimentação materna, é
lambem õ annos de estudos, pratica e dedicação.

Quem duvidar dirija-se ao fabricante á Rua Altino Corrêa n. 43, o qual
provará que de facto Ophelia éo alimento que mais vantagem tem ..Merecido.

A opinião dos sábios médicos Behring e Mr. Culmi-tte, diz que alubercult.se
6 .-onlm-iida pela alimentação de leite de vaca, leite endeusado e outros prepa-
rados deleite durante a infância e por uma infecçãn de origem in'eslinal.

Por Imito 6 mais uma recrinimendnçâo á Farinha Ophelia, que, além dc
ser nutritiva, 6 a única qne regulariza a natureza das creanças, assim aceusam
as qne ii se alrnicntam e estão se alimentando, 15

Diz a uolabilidade medita, o illusire dr. J ão Josó Ribeiro Junior que n
O/ihelia tem virtudes ilierupeuticas de primeira ordem, entre ellas no tiaturnento
das dysnepsias, catharros intestinaes, na coiislipaçào do ventte, etc.

Yende-se em diversa. casas
Depositário em Curityba Wenceslau Glaser
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KSTOMACHICO-CAUMINATIV0—E—TONl DIGESTIVO
Composto ümionclitlmoiito ttc ptnuMs dn Flora lirnziloira

Este Precioso Medicamento cura :
Dyspepsias atônicos, Culicns, Dores de. cabeça e venlre, Alias,
Qaslrtdgias, Aridez, Vômitos, Enjôo do mar etc. Acalma exi-
taçdea nrrvostis. Promove o appetite, corrige as indigeslões e

Tonifica o estômago.

WÊÊ0ÊÉÊê
Unicos Proprietários Fabricantes S. Catharina.

Depositários em Curyliba : —Fernandes Loureiro & C:»

MOBÍLIAS AUSTRÍACAS
Inteiras, meias e cadeiras avulsas

Gosto apurado !
TAPETES moctemissimos e

Estantes nfckeladas
Tudo chegado pelo ultimo vapor, na

CABA. i OaO__LLANA
e tf<RUA (DO RIACHUELO Ms. 55

20-1G

AOS HOMENS DE QUALQUER EDADE
Mililades Masculinas (IMPOTÊNCIA)

Completamente curado—NoYO.inoffensiYO, agradável e tratamento

X_-_._? oT*f.__txT7e-Leia a opinião do Professor Dr Pedro-N
Am la Professor da Universidade de Buenos

Ag-es é Direclor d,) Laboratório Citimico Municipal da- Capiti.l Fe-
dor l Argentina.— Buenos Ayres, lí* de Dezembro-de 1904.—Illm.
Snr. Director do Instituto Siíxe.—Avenida dr Mayo 1168. Buenos
Ayres.—Praliqwi o Onajysè de seo remedio e devo declarar que a dose,
como as instruerões o dizem, de tres pilulas diárias, podem ser toma-
ctV.-s.nbsolutamerite.sflm prejuizo para d saude. Assi gnado : P.N.Arala.

Escreva pedindo' nosso livro que esta' impres-
so em lingua porfiigueza,o qua! lhe será enviado
grátis, em um envelopre liso para que ninguém
saibaquem o recebe,e uma vezque o tenha lido
se convencerá de que o indicado e unico trata-

 mento que cura a impotência e favorece o rés
r^'í353i'____S____;S_*_*«SE__a t (.belecimento do vigor, e por esse meio íorn.í
são ho Avetocoso nSaxetitutomem de qualquer edade, é o que ensinamos.— Di-
ri|_i ísfj.-r áu 'he 3e tm: | InAoridade Mayo, í 168, Bueuos Ayres— Adverteucia :— Tnda a nossa correspondenciaé respondido em idioma portuguez. Iv.p.«-.d3m.—12

yosso relógio bem
CERTO ?

Só póde estar si Vmce., mandar examinar, limpar e azeitai obem todos os annos ou anno e meio.
A officina do abaixo assignado dispõe de pessoal competentissi-

mo para restabelecer e regular perfeitamente todo e qualquer machi-nisino por mais complicado que seja e Vmce. não pagará mais do•¦•ue a qualquer remendSo.

Roberto Raeder
Rua Riachuelo n. 54

Manteiga Mineira "PAPAGAIO"

Chegou nova remessa desta afamada manteiga — a melhor marcaconhecida. Só se vende em caixas com 48 latas de meio kilo.
Condições:—Pagamento na en-trega.

Unico depositário :
LUIZ BRAGA \)K CARVALHO— Rua da Liberdade n. 111

ApproTfttU p*l*. JunU -«•> Hygl.n-i
MAIS PURA E EFFICAZ NÃO HA NENHUMA

AjM-tUvk, M__M_W • lutit-otí l__alT»| mobmIIuUUi eoiSlr» *u.u_*_i, -.omito», djiptpila,
ywt_rk_9«-. gMtrk-i, netro« mUmUêl] lrri_u--o -os lDtnUno*, «ste.

I TEME, ANTES DESEJA-SE O CONFRONTO DA 
'

MAGNESIÃ FLUIDA o_ GRANADO COM QUALQUER OUTRA.
faca-tr.» •_* rrimtift* r__n_____ • Drop___r

rMMMirra Rua |.. de Março, 12
GRANADO A C.A rio dk janeiro
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Cvràtis

[1 Cath 
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LUVAS de peliica estrangeiras
brar.cas, pretas- e de cor rs, para homens e

senhoras

ditas para militares
Encontram-se na casa de

jí/níia? *: _-$__to
RUA JOSÉ' BONIFÁCIO NUMERO 2 e 4

iirpr
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Electricidade de Curytiba
Para os devidos fins, levamos ao conhecimento de nossos co-sumidores, que resolvemos collocar em todas as installações semcontadores um apparelho limitador de corrente, a proporção queelles nos forem fornecidos pela fabrica a qual encommendamos.

28Curityba, 29 de Setembro de 1908.
Hauer Junior & C.

_.

eitoíe afíüense

m

XAROPE DE ANGICO COM TOLU' E GUACO
COMPOSIÇÃO DE RAULIVEIRA

Approvado e aulhorisado pela Inspectoriá Geral de Hy-
giene do Brazil.

Premiado com medalha de primeira classe
em diversas Exposições

Recommendado na clinica medica de distinetos faeul-
\ '. tativos, como

| Grande medicamento pari combater
Tosses,

Bronchites,
Asthma,

Tisica,
Coqueluche, Rouquidão e todas as moléstias das"Vi-a,® jr&&jp±,xr&,mtcyxr±Gis

MAIS DE õO MIL PESSOAS residentes em diversos Estados do Brazil
Áltes'.am a efficacia deste grande medicamento

RC-ülíP-0 tfOI*Q & 01 V8ÍPaüaiC0?Falícicantes=S. Calharina
Depositários em Curytiba :—Fernandes Loureiro & C*

mmmmmmmMmmt
T ABALHADORES
A Empresa Paulista de melhoramentos no Pa-

raná, contracta qualquer numero, pagando bern.

Dr. Olegario Vasconcellos
CEDIÇO Pflt^TEl^O

Especialista em moléstias de creanças. Dá consulta dos 2 ás 3 h-ras datarde em sua residência, a rua 16 de Abril n. 13. Atlende gratuitamente aospobtes do nieio dia á 1 hora.
«Attesto que, tendo feito experiência sobre o valor nulritivo e hygienico dediversas fariehr.s vendidas no commercio, cheguei a veríicar que, de facto afarinha Ophôlia, nenhuma outra é mais propria á nutrição das creanças do quea farinha Oplielia do preparo do. sr. José Moreira da Silva.que tenhosdmrmstrado em minha clinica mesmo em creançis soffrendo de dyspepcia pro-veniente do aleitamento e em todos os casos obtive excéllentes resultados.
Florianópolis, 6 de Oulubro de 1908. a,

Dr. Olegario d'Andrade Vasconcellos.» (Fi ma reconhecida) $
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PENS0€S VITALÍCIAS

Primeira jnstitn-çfio Internacional de Previdência
fundada em 1903

Aulorisada pclu Governo da Republit-a a funecionar em todo
o Braz.l, pelos Decretos Nrs. 6908 e G_3,-i de 2 e de 30

de Abril de 1908 com deposito proporcional de
200:000$000 no Thesouro Federal para o

capital de 1.000:000$000

id

e_s>

SEDE CENTRAL: Rua 11 de Agosto, 1 J (Anlijia do Quarlel) S. Paulo
FILIAL: PRAÇA TIRADENTES, 48-(S, brado) Riode Janeiro

Capit.es suberiptos até hoje 9:000.000$000
Socios inscriptos 22ooo

Total do fundo innamovivel empregado em bens de raiz

645:OO0$O0O
Todi*s as optrações serào inspeccionadas pelo governo (Dectelo n. 434)

Qualquer pessoa, homem, mulher, creança. pode inscrever se ou ser inseri-
pta na instituição, para gosar uma pensão vitalicia depois de 10 ou 20 annos de
subscripção.

A quota a pagar (¦ de Rs. 1$500 mensaes para ter direito á pensão depoisde 20 Hiinos e Rs. o$00u mensaes para ter direito á pensão depois de 10 annos.As pensões serão pagas cada trimestre depois de 10 ou 20 annos, aos sociosem qualquer parte do mundo em que se acharem.

Para inscripções eslá na capital, no HOTEL DOLSKY
0 ínspector viajante: M. TOSETTO
Procura-se agentes
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EXTRACÇÕES DIÁRIAS
28 d® Novembpo de Íg08
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IalisiiÉ.1 strasÉrf, lula
ADUBOS ARTIFICIAES

Represei)tantes geraes para o Brazil:

__=!_,-o de Janeiro
N'este Estado dá informações a respeito de todos os adubos

artifi.iaes, a todas as pessoas inferensadas na Lavoura
ALftEfcTO GOE(DEJí

Escriplorio—Rua Barão do Serro Azul 21.-—Caixa postal n. 179

CURITYBA

ABBAO® .31 de ISTov.
L#í 0 f, (S . »-- 4 prêmios de

-O- O I__-t€_i__*o 2^JOOO -O

Sabbado, 19 de üezembro

500 contos de réis
Bilhetes na agencia da Loteria da Capital Federal

Pra ça Zacarias


