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Almoço politico
DEPUTADOS ESTADOAES

— »0 —

Directoria Contrai

Oj at, deputados dr. Elyseu de
Campos Mello, coronéis Tolemnco
Boiba e Emilio Oomes, dr. Raul
JíliJo o coronel Joilo de Alirou,

ríp-esentantes do eleitorado do
jjrtí doEstado, oITercceram hon-
tíiura almoço bo directorio po-
[t:co da Colligaçõp Hcpublicann.

Além dos offertaiites e dns mem
Ires do directorio, estiveram pre-
K»tesá essa rcuniílo politica os
srs. coronéis Romário Marlins e
Antônio Leopoldo dos Santos, re
daclor e proprietário desta lolhn,

[cr convite geulilissimo daquelles
n, deputados.

A'l hora da tarde se assenta
nm â n.eza : n'uraa dus exlremi-
fades o senador dr. Gêneros,
Marques dos Sanlos, tendo A sua
direita o sr. coronel Luiz Antonio
.ter, e á esquerda o sr. depula
do Correia Defreitas; no outro
«tremo da mezí o senador dr.
iiencar Guimarães, ladeado pelo
dr. Affonso Camargo e depulado
ir, Caivnlho Chaves.

Sfguinm se-lhes os demi-is pre
untes, que foram os srs. deputa-
te dr. Kly.-eu de Campos Mello,
coronel Brazilino Moura, coronel

ilio Ribeiro Gomes, coronel Te
caco Jíòiicines Borba. dr. Raul
M;5o, coronel Joao de Abreu, Ro-
cario Martins e coronel Antonio
Leopoldo dos Santos.

0 almoço realisou-se na sala de
liaquetes do Grande Hotel, e não
frecisamos repetir aqui a correc
(ío desse magnífico estabelecimen
Io, onde taes festas já se podem
realizar de um modo brilhante.

A meza, era fórma de I, esta
ri ricamente ornamenttada com
toas floreiras resplandescentes, e
itaixella, toda de prata lavrada,
ira verdadeiro mimo.

Seguio-se o serviço de delicado
Mu, que consistiu do seguinte :

Hors d'oeuvre.
Fiambie du Paraná, filetd'an-

i etc.
Bovillon clair.
Pescada a la peixota.
Grand raets a la corcovado.
Salade dasperges a la vinai-

est horn fes|(!jnndo & victòria d,,nosso parlido. Xuvi«r d.» Silva porhi só constitui.) a bandeira glorio-su que nos uni-. Numa festa des-ta ordem, essencialmente polilica,era que tim Kru jo da nmigos noscongrega pnra esta agradável Im-
meoagem, náo nos ó possivel es-
queoer " nome de quem foi guia einspiração desse feliz movimento

Saúda pois o dr. Xavier dabilva, resumindo nelle a liomn*
na?em que è, naquella festa,
prestada a ala direcçao do par-Uno.

E em meio de applausos ao
blinde de honra, se i-ncsrrou essa
festa, cordeal e enthu.-iasliea, de
solidariedade politica.

==== Ciii]|i-Sogii»la-fè, Ui Marco èiü,=='ParM-!3, AHH(e]|ii*iturnn s
Anno: 1H$ - Semestre : 10$ — Exterior, nnno: 2.»$
rni|irli.turlon , ANTOKIOkLEOPOLDÓ DOS .SANTOS* O,

«agm o minerai;lodo rio Carmo,
o Companhia Brasileira da Mme
raças, com sede no Riu de Ja-neiro.

Poi nomeado vigia do portofiscal Anlonio Prado, íi iinrgeii)
dò rio Grande e sujeito rt rec.be*
doriu de «Josó Aroeiriu (Frütal),o sr. Severino Gonçalves Dias,
RUXiliar do fiscal de rendua Jo.*é
Rezende.

?o»o's do Senado, nu aohavftm-se -maràvHfnsamenle or-
sala dn
presença de lod.ss oh alto» func.
Cionarios, diplomata*-, Deputudoi
.1 Có te Suprema; Senadores o fu-
milias dos Presidentas e Vice-
Presidentas cujo mandato lerml-
nou ou foi inici ido,

Nas galerias viam se numerosos
ofliciaes em

NOTICIAS
DE

Minas Geraes
Uma faisca el ctrica caiu sobre

a torre da ma'riz 'de 
Perdò-s (La*vra*), de.-trumlo-a.

Foram distribui Ja-t mais V\2
cabeças da segunda Inva di «adode raç-, encommendado da Eu
ropa ppjo governo d-i HJsia 1 •, porintermédio da casa H pk-ns.

O d-, Elcy de And-ade, medi-
co « escriptor na cidade de Juiz
de Fórae-táelabor.mio um curió
so livro sobre a historia franceza,
em que trata da revolução, Na-
poleão e restauração.

Dessert

ilette souflèe.

Vins
Zeltinger,
Chaíeau Margot.
Pommard.
Champagne.
Mqueurs, café.
Ao demt, o sr. deputado Cam-iMello íez o brinde de home-

Wm aos offerlados, dizendo que'esla significava uma so-¦anédade política e uma prova de
poso aos membros do directo' do Partido cl i Colligação, pelo»digno pelo qual haviam ellea«respondido á confiança dos que

u 
eJ!eF!m Para Kuias da graadefctmdade partidária a que to-

|os presentes pertenciam.«vésperas da sua partida
plogares de suas residências,

Pitados do norte do Estado
;slm 

testemunhavam a sua soli*«edade com os membros dow°"o Central, aos quaes pe-o orador, em nome dos seus
Jfeatei*, aceitassem essa de-
WW. de estima e admira
M»e fazia tambem extensiva
y° de publicidade do parti-.representado pelo seu reda-
J-Wee proprietário.
M' R"mario Martins, agra

N 
preferencia feita ^oor-'Colligação, disse mais não

SS?» reaffirmar a solidarieda-
[olha e a sua dedicação«sad0s novos ideaes que

Ê gregarem a °Píniá0

Suspendeu a publicação o se-
mariario cA Pro ellaria>, qu-3 se
publicava na villa Sylvestre Fer-
raz.

A camara m inicipal de S. Ritta
de_Cássia autorisou a despe.-a de
3.-500ÍOOO reis com o novo cerni-
'erio da Forquilha.

Pereceu afogado no C >rreg >
Pobre, na cidade de Paracalú, o
capitão Enéas Roquelte Franco,
antigo fazendeiro que ultimamen-
te estava soffrendo das faculdades
mentac.

Sairá brevemente em Uberaba
cO Paladino», semanário catholico
que será dirigido pelo vigário ge-
ral da diocese, monsenhor Ignacio
Xavier da Silva, auxiliado pelu
dr. Estevam Bouooul e outros.

Pela apuração chis eleiçõos pelo
primeiro e segundo districtos des*
le Estado foram eleitos os 12 de-
pulados federaes seguintes : Saiu*
uo Barroso, 10 B8õ vetos; B-jr-
nardo Monteiro. 11 ÜS9; Francis-
co Veiga, 10.2119/ Seb st ào Mis-
carenliHs, 10171; Domingos Peu
na, 7.821; Vianna do Castell.,
5.259; Duarte de Abreu (canditalo avulso), 22.7(52; R beiro Jun
queira, 19.512; Carlos Peixoto,
78.2-12; João Pcnido. 16.833; As-
tolpho Dutra, lü.722, e Arlhur
Pernardes, 12. DSO.

Todos esses candidotos foram
diplomados pelas j'intas da capi-
tal e de Ljopondina.

Os cafés da cooperativa da ci-
dade de Ponte Nova, vendidos di-
rectameuie em Bruges, na Belg ca,
deixam o produeto liquido de
9$00ü réis por arroba aos fazen-
deiros.

Wigal para'Hf in
Coimbra, 12—2-1909.

Paranaense, estavam agora0|ao decisivamente no pro-material do Estado.
Recendo, por delegação do

»aterial do Estado.
,i?radec '

Çó, o sr. deputado federal,
¦JP ° ^aves disse, que á
S do partido se sentia sa

ver os seus actos
a applaudidos pelos

ileila par'^igiados

SíS,Srs; deP«tados repre-aJ da forte e dedicada opi-í0 "ca do norte do Estado.
Mndo-se em considerações

í»Cn.pPartÍdarÍa' terminou>
Císoapplaudido- °seu
ÍSf?d0aserie de brindes-,
mS ° 8r-senador Alencar'terei e em enthusastico

,gorso '» o blinde de honra l
Silvn iexmo- sr- dr- Xavier

isofaV Zendo' 8m resum°,
' nr,u!Ia 

ao chefe Proeminenle
I D°;ps°. Parido, á sombra de'riof 

í10 
nús legamos vi-

0 oosc-n ; .Coílsagra-Vão completa
Sbí 

'deal politico.Mof,
«rador.y 

o seu apoio, continua
e rià) estaríamos a

Falleceu em Campanha o octo-
genario pharmaceutico Joaquim
B-ernadez da Costa Barros, que
esidiu em Pontal e Serro Azul.

Foi fundada em Juiz de Fóra a
linha de tiro <AITonso Penna»
dirigida pelo tenente do exercito
J ào Marcelino.

£ksa linha será proximamente
installada com a presença do ma-
rechal Hermes da Fonseca, minis
tro da' guerra.

Foi enthusiasticamente recabi -
lo na zina di Mitta o dr. Wdn-
cetlau Braz, presidente eleito do
Estado, que esteve examinendo os
pontos onie a Companhia Lio-
ppldina, pelo seu contract) com
o governo do Estati, deve fundar
uucleos coloniaes.

O novo prefeito desta capital,
no governo do sr. Wence-dau.líraz,
será o engenheiro Benjamim
Franklin S.Iviano Branda >, for-
mado pela Escola de Minas, e
actualmente em commissã) em
Pouso Alegre e Caxambu.

O governo concedeu o auxilio
de 25.000$000 de reis ao maestro
Manu-d Joaquim de Macedo para
ir á Europa completar e imprimir
a notável opera «Tiradentes»,
cujo libreto, do poeta Augusto de
Lima, deverá ser cantado em 1909,
aqui ou no Rio.

Está na capital q dr. A. G-ande-
jean, representante do sr. H, de
la Moriniére, prop ietario da ca-
bana pastoril argentina do mesmo
nome.

O sr. Grandejeao vai fundar em
Minas um posto zootechaico para
fornecer bons e puros exemplares
de cavallos e éguas de raças finas
aos nossos creadores.

O dr. Fausto Maldonado será
julgado no dia 8 do corrente, em
Munhuasú, para onde seguiu hn-
tem o sub-procurador geral. dr.
Aureliano de Magalhães, que foi
apresentar o processo do aceusa
do á justiça publica.

Foram requisitados 50:000$000
de reis ao prefeito da villa de Ca-
xambú para pagamento do mate-
rial metálico destinado ao abaste
cimento de agua daquella locali-
dades.

Foi multada em ÍOOSOOO reis
por inexecuçáo de clasula contra-
tual e intimada a entrar com a
quota de 1:800$000 reis para fis-
oalisação do seu contracto de dra-

Crise duriense. — Uma
província com fomt—Um
l>oi:o que incemleia o mu
nicipio — Urge procidenciar—Caridade. -^

Graude acontecimento impressiona o
espirito do publico portuguez, lão sensi
vel ante Iodas as lancinautes deiventu-
ras. Agora adentro das suas barreiras,
milhires de pessoas. n'um cvirtejo hor-
rido de revolteis e blae-pliemias, lorcen-
do-se com fome, vão de povoado em
povoado reclamando subsistência sobre-
ludo p-ira os seus filhinhos, bando de
entes esqueléticos que os perseguem
gritando.

E' de cortar o coração qui dentro
d'um paiz uma provincia se debata com
tal crise, origimda pela má pericia dos
governos que nos sobrecarregam com
impostos. E lá vão esses desgraçados
através das estradas, batend-i ás p.irtasdas casas ricas a pedir qualquir alivio
para sua miséria crescente, chorando e
gemendo. Outros mais enérgicos e mais
revoltados armam-se de espingardas e
fouces, como os de Alijo e onda invaso-
ra dirigem-se ao municipio.lançanlo fo-
go aos arma-ios da papelada dus impôs-
tos que os teem feito hypothecar os ha-
veres, para o luxo poaipear u'um corte
devassa, emquanto a fome lhes faz a sun
visita cruel. E' triste emais trisle ain-
da a orientação desiqu librada dos g i-
vemos, que tendo meios preventivos paraevitar estes casos cruzam os braços cri-
minosamente, accoriando do seu somno
só quando os opprimidos n'um movi*
mento de revolta por suas mãos e ex- I
cessos apresentam as suas reclamações. |Urge providenciar é o termo. Mas quso seu ministro da fazen là não liqua só '
em promessas vagas que nio se pos-sam cumprir. Não bastam gastos é ne-
cessario acçõei; nem só palavras de pe-zar ; tambem obras meritorias.

Aute um pai-, aimaçido p-li fome
geral são necessárias economias. Queellas comecem pelo reia quem augmen
taram 200 contos annuaes no seu or-

vultos políticos e
grande un'foriiio.

Em primoiro lugar, prestou ju-ramento o Vice -Presiden^ da Ue-
publicj, sr. Therinarij como Pre-
sidente do Sinado.

O aniigi Presidento, sr. ií\,jr.
binks, pronunciou o" trad cinial
'liscurso de de-paJlda ; e o Sena-
do approvou mm moçii > de ala-
mento ihiét«|rminatio. En segui*
da, o sr. Tnermàri assu nio a»
<uas funeções, dirigiu li ai Se-'>adej uma oraçá i d-i vilra ite ef-
feito pat-ieiik-o e terminando poe-<:nnvocar uma sessão exirairdi-
nario.

Eullou enlilio Vice Prpsidtn'e
do Senado.

O sr. William Taft prestou ju-ramento e leu a i-.ua mensagem.
Terminada a leitura, o sr. lloo
«evelt felicitou calorosamente o
seu suecessor, annuncianlo-lhe a•ua parti la para Oy.sler üty.

O sr. 'iaft 
partio á l e4õ mi-

nutospara a Casa Branei, pre-cedido de numerosa tropi de evi-
vallaria, qu-j as bandas de mu-
sica entremeiavam. Durante o
percurso foram levantadas ao no
vo Presidente as mais enlhusias-
cas acclamações.

O sr. Taft assislin, com o Vice
Presidente da R-ipublica, de uma
sacada da Cisa Branca, ao des-
fiar do imponente ortejo civico
e patriotici, organizado em sua
honra. A' frente do corlejo ia
numerosa turma de varredores.
desembaraçando as ruas da alta
cimada de neva qae as tornavam
intransitáveis.

«lamentado". Nas floreiras inonii
meiiians ostontava so loda n «orlo
de plantas decorativas e a va
riedodòdâsorohtdeaífórmiva 'ou-
quets quasi f.tutasÜooH dó belleza
o g-açn.

Tuda a cid ide eslava profusamenie Ulumlnada, 0 monumento
dn Paz foi trarisftrmadb em enor
me fonte luminoi1*.

Mais do 200 000 pi «oas assis*
tiram ao fogo de ariifi .i>, que fl(i
o numero es<enc'a'iiieiit(! p piííardas festa".

O sr. W [liam Taft e sua espo-•a foram hospedes do sr. Roose-
velt.

Ao almoço, disse o ?r. Taft, nu-
ma risonlu allu-ão á neve quecahia copiosamente :

—Os prop.-bs elemen'o3 pire-
cem oppor-se a esta temera-ia
suecessã".,.

Ao que o sr. Roosevel retorquio,
no mesmo tom :

—Não: esta nave ainda c mi-
nho. Estava e.-cripto que eu ha-
via de ser hostilizado a'é o ulti-
mo momento I

Eatre outros assumpto.", traia
a mensagem do novo Presidenle,
sr. W lliam Taft, da revi-vão das
tarifas. Diz que deve ser garan-
tido um rendimento sufficiente
para proteger as industrias naeio-
naes, por meio de tarifas corres-
pondentes á differença di custo
de producção no paiz e no ex-
trangeiro. E' ds crer que as ac-
tuaes condvçõV-! permiitirão a re-
ducã) de ceru.s tá-afas, augmen-
tand)--e resumido numero de
outra-, talvez alé nenhuma. Aquel
les que pr cadirem aos trabalhos
da rev -ã i de tsrrfiH, devem era-
pregar t. dos os esforços p ssiveis

denado. Já o que tinha era demasiado para garantir um rendimenb suf
para um povo que sò tem divida*. Mas ficie-n'e.na corte as sanguesuaus cevam se e nã i i /\ __" , ,
querem saber. Cotados 1 vão indo, b*-| A ™™™Ztm assignala depois,
lançados pelos pr.zeres e pelps sonhos a poderosa e brilhante s-iuação
d'amor, até á hora em que a ira popular da Marinha nacional. Eisa gran-os vá accordar mome iianeameat* pa-a | de força e essa organisaçao ner-os lançar no profundo s lencio. . EHes *„:fo 1 „„,-.,„ „ ,u ¦ •
não dão accordo e pelo paiz já come- fel,ta; C 'nstl'U9'n a melh r e mais
çam a circular manifestos iuc tando os «""da condicçào de paz, A poli-
desherdados á revolta e ao crime. Urge «ica dejs E-taíos Unidos conti-
providenciar, poi*. „ j nuará a tender e cada vez maisU paiz tambem parece indo ene. O ' iv,__ni, ,j ,„„ .,„ „„„ „
movimento e,cet,d, pit algü-is j.rnaes;empenhadamente, para a manu-
para o angario de somrnas e roupas para ! tenção da paz; em vista, porém,
minorar a trágica sorte dos nossis com-! da maneara como as grandes na-
patriotas, só enconlrou echo na alma ções se achim preparadas paradocemente sentimental da Academia de '¦ „ „„„„„„ A a ,..,„ a . a ~ • j
Coimbra, que vae org-nisar um grande ít gllerra' é davflr dl A[«3riea do
espectaculo cujo produeto reverterá em N ,rte prevenir-se para que não
benefícios doi infelizes. E' rniis uma possam os outros paizes abusar
obra que a nobilita. Será um saráu'rjj sua fraquez-i

l tragédia paulista
NOIVOS QUE MATAM

Relato io du policia
A confi-üáo do sua mulher nào

prodjizip em El ziario o espanlo
qie elüe.spe nva ; porem, no diaseguinte, elle decVou a ell i quenão podiam viver junt s ; sahindo
dd quarto foi consultar um advo
gado sobre a annul ção do seu
Casamento. Albertina na ausência
de lí iz ac-in f i aé a casa de sua
mV, contando-lhe (u Io o que lu-via a:ontecidi. Depois disso, nãosjahiov mais di hotel; e-nquant.i
que Kliziano, ao contrario, sahiu
sempr-e, dizendo que se encon
trasse Arlhur o mataria (d ;c'. d"

Em uma dessas sahida*, ao vol
tar da rua, Eliziario contou a A1-
bertina que tinha vido no Wd-sack o retrato do dr. Arthur Ma-
lheiros e, nessa oceasiá >, combi
naram o as<*as-iaato de Arthur,<endo que este seria levadj oor
Eliziario alé o seu quarto.

No dia do assassinato do dr. Ar-
ihur Malheiros. Eliz ario,a pedvdide sua mulher, foi comprar uma
faca de ponta, pois não tinha bas-
tante confiança no revolver, ape-
/.ar de ter feito com este basiaate
exercicio (dec1. e dep.)

Depois do almoço, Eliziario, con
forme havia comb nado com Al
bertina, sahio á procura do dr.
Arthur Malheiros e, quando est.'
descia a la.leira de S. Jdão, a elle
se dirigio e, pretextando ter com
elle negócios, aitrahio-o para o
quarto n° 59 do H itel Bella Vi-fa,
e, á sua en'rada, Albertina dps'
fechou lhe tre.s tiros de revolver
e fincando a faca no pese çi du
vietima, deixou-a quaai degolada
(decl. de auto fira. e decl. de fi).

As scenas que se seguiram jásão conhecidas em todos os seus
detalhes e dispensam a nos-u ana
lyse.

Das diligencias feitas resulta á
evidencia que Albertina Birbisa
matou o dr. Arthur Malheiros di
Olivera, servindo-se para isso de
um revolver a de uma faca de
ponta, segundo a sua própria con-
fissão narrada com todas as cir-
cumstamias. E' clara, concludente
e completa a responsabilidade da
indiciada, corr boradi em todos¦ s seus termos pelas declarações
de seu sócio no delicto.

Do inquérito tambem se mani-
festa de uma maneira certa queEliziario Bonilha é criminoso, de-
vendo em conseqüência responder
pelo assassinato do dr. Arthur Ma-
lheiros.

dio. oniri>;no'lo*n juntamente com
o reyuI/Qr n Aliüiinn, traieiído
u vietima çoiifiairo uo lugar on le
f<ii a«si*!«Jnada, vô-so bom qu»antes e durante n exocuçilo o seu
auxilio f.ii de Ini ordum quo, .som
elle, o crime nào leria sido com-
medido.

E' o caso perfeitamente cirac-
terizudo da co autoria prevista nu
ar», 18, paragrapho il" do Cod.
Penal.

A responsabilidade, portanto,de Eliziario Bonilha nn liòmlcidl i
praticada no quarto n° 0!) do sup
plemento dó Hotel IMIa Vi-ta es'á
perfeitamento provada.

A excusa de honra invocai i
por Albertina nào pode ser acei-
ta : primeiro, porque se trata de
um facto oceorrido ha qua'r ¦ an*
nos; segundo, porque nãi fi:ou
provado que o dr. Arthur tive-.sH
sido autor de sua deshonra. Tam
bem a condueta da indiciada em
diversas localidades do interior
por onde andou, repelle o moMv.i
de honra a que se quer apegar.
(Videjmtiíhaçà) feita em Kibei-
rao Preto )

Deste inquérito consta ainda um
telegramma vind i do R;o pilo q ml
se vê que Eliziiro e Alber ina
alli estiveram poralguas dias e as
informações do exmi. sr dr. S-i*
cretario d.) Interior, dizen lo qu**as nomeações e remoções de Eli
ziario e de Albertina f jram a pe-dido d s mesmos.

Consta tambem nestes autos um
offiL-io da Directoria da Materni
dad-i, infirmando ter Alb-rfina
sido internada naquelle estabele
cimento, onte deu á luz uma cri-
anca do sexo feminino, obtendo
alta dias depoia.

Os autos do exame cadaveric i
e autópsia, procedidos pelos d-s.
Io e a° Delegados AüxMiarjs se
vêm a fls. 15 e 00 destes autos.

Estando concluídas a-i dili^en-
cias e para os fins de direito' se
j im estes autos, depois de regis-
trados, remeltidos para o Jüiào
Crimina', por intermédio da Secre-
tario da Justiça e da Segurança
Publica.—S Paulo, 27 de Feve-
reiro de 1909.-0 Io DelegaJo,
Jo~.o Baptista de Souza.

Ileilmnnle ho submolte, os repe i*
dos fracassos com o triste doou-
lace de massacres como os da
Barra doOirdá em IHíiH.nn Ma*
nhíl".

E' quo taes missfíea nilo o tào
positivamente appnrelhadas, porfaltar-lhes o espirito de tolerância
c tran igoncim religiosa» quoá ob-
sorynçào subtil o arguta dos pri*ni dros jcsuiliis so impei/, oomo prin-cipal Homcnte) do catecheso pura,sem olfendor a crença tradiccional
Io indio e os sem u^oa o coatumos

ir nos poucos sopo «ando os até tra-
zol o de to lo & civilisa ;&<¦. Poi
as*im qae os jesuítas do Paraeuay
fizeram da raça ta'vez mais belli-
cosa da Ame ica, o rebanho cuja
pas-ividade ia ató silfrer sem re ic*
çílo a alfronla do chicote.

Pelo mesmo systoma Nobrega e
Anchiela ccinscguiram n'nqu-dias
remoias eras organisar ura BPrvi»
ço de catechese atõ hoje nào imi*
tado o ao qual indiscutivelmente de-
vo nos o contingente quo o indio
trouxe á formação da aclual raça
brazileira.

Acuilrmnte. porém, nfi) são
os mesmos sentimentos que pre-
dominam nos ca'hechisadiras es*
trangeiros enviados pelas ordans
religiosas de alem mar. 1'ituleran*
tes e fanáticos, omeçanio pnr
não respeitarem no selvagem o
homem, e pretendendo impor-lhe
á foca uma fé contra a qual rea*
ge a crença dos seus ma-
iorep, taes cathechistas provo*
cim facilmente attrictos e d'esies
a justa repulsa do indio que fu-
!<i ido á es-a escravidão espiritual
e talvez pbydca, volta á floresta
carreganlo maior somma de avrir-
•são ao branco, maior odio á ci-
vilisação.

Isso justifica o nosso applauso
á cathechese leiga, tal como a pra-
tica a professora Deolinda Daltro
e arganiza n'este Estado o pátrio*
tico projecto do nosso compa ihei-
ro Romário Martins.

Notas & Factos
Os indios

Consola nos ver que n'este paizde tanta indifferença á sorte dos
pobres aborígenes, ainda ha quemdedique aos incultos, mas gênero-
sos filhos das selvas, uma atten-
ção bem justificada n'um tempo
em que os sentimentos humanita-
rios vão até a piedade pelos irra-
cio naes.

Qaem ha poucos mezes leu com

Biologia
Ensaio de uma definição da

vMa por Heibert Spencer (v."r-
são da lingua franceza).

(Continuação)

Co tinuemos a comparação :
encontrámos qm as mudanças vi-
'aes, tanto visceraes como Cdre-
braes, differem das outras mudan-
ças pila sua kete-ng:neidade. Nem
os actos simultâneos, nem os actos
seriaes, que por sua reunião c ms*
tituem a ooeração da dig9S'ãi,
são semelhantes.

O 4 estad.vs da consciência com-
p ehendiios em um nc ocinionão
são repet'ções uns dos outros,

completo porque altas individualidades
acadêmicas andam interessadas. Pare-
ce me que a essa legião pertence Orlan-
do Marcai, o querido e venerando ele-
mento da Academia. Porisso ella lhe ' 

pho de reiuzir aofui ped r um arranco da sua prodigiosa 
'

alma artist ca, para no theatro ser apre*
ciada pelo grande publico, Ainda bem I

Marcius.

Noticias
DOS

Estados Unidos
Posse do novo Presidente

Taft e Rossevelt
A mensagem

Os srs. Theodor Rmsevelt e
William Taft chegaram ao Capi-
tolio em carruagens fechadas, ás
10 horas e tre< quartos da ma-
nhã do dia 4 do c^rrentp.

Poi* motivo da extraordinária
accumulação de neve não se pu-
deram effectúar, na praça do Ca-
pitolio, as ceremonias exteriores
do costume, ai outras, pcuén,
revestiram-se de t-jda a solem-
nidade 8 pompa tradicciraaes.

O jearamento foi prestado na

O novo Pre-idente confia sin-
ceramenle que os Estados Unidos
coutinua-ã) no patriótico empe-

minimo os
males qua p .deriam resultar da
immigração asiática, Acha, porém,
que se devem tomar todas as me-
didas necessárias para impedir
ou, pelo menos, punir qualquer
explo*ão de mal entendidos sen-
timantos de patriot sino contra os
extrangeiros em geral e todos os
direitos que forem os seus.

A mensagen termina estudando
o systema moneta-io e defenden-
do a conveniência de lhe ser dada
a maior elasticidade possivel.

O cori-jo militar que desfilou
por diante da Casa Branca com-
punha se de 30.000 homens. Ca-
da Estado contnbuio para elle
com o escol da sua milícia.

A multidão popular acclamou
ardentemente essas frotas e fez
ovaçõas especialmente triumphaes
aos marinheros da esquadra queacaba deeffvicluar o cruz.iro mun-
dial.

F.jí um deslu «bramento o baü-
le realisido na n die de 4, na
Casa Branca. Os va-t.os salões

Das provas colhidas contra elle
ficou evidentemente provada a sua
coparticipação directa, tendo jun-tos resolvido o delicto com o.pla-
no deter ido comprar a fica, quesabia ser destinada a m-tar a vie-
tima e com o revolver de sua pro-
priedade que fez entrega a Alber-
tina para que e-ta perpetrasse o
crime. Accresce ainda que Elizia-
rio attrahio traiçoeiramente a vie-
tima para o quarto, onde o facto
criminoso fui consummado e no
qual atraz de una porta se collo-
cou Albertina para a reaHzação
do delicto.

A concur enc'a no crime por
parte de Eliziavio é directa e com*
pleta.

Qjando em um assassinato con-
correm diversas pessoas (diz Pa-
checo, no seu vol. I do «El Codi-
go Penal concor lado y comenta-
do») e que umas rodeiam a victi-
ma e outras subjugam n'a, outras
dão golpes; porem, a'gumas mda
f-izem, nem por isso' deixam estas
de contribuir no momento para
êxito do fim commum.

Von Lisz', determinando a res-
P' nsabilidade de vários indivíduos
somente pelo Goncurso na realiza-
ção das cireum-tancias constitui-
das do crime, conslue que cada
un delles deve ser punido como
autor (Prat. Dir. Pen. pags. 359)

O nosso Cod g ., rc mpabdo se
da aute ria, dispôs que sâo auto-
res : art, 183, paragrapho Io—os
que ireet-mente resolverem e exe-
cutarem ; paragrapho 3o—antes e
duran!e a execução preBtarem au
xilio e sem o qoal o crime não
seria commíttilo.

Resolvendo juntos o delicto,

indignaçã) a monstruosa theoria nem pela c mposição, nem pelododr. Ihering, pregando o exter- | modo de dependencit. D; modo
minh dastribui errantes do Bra* que as operaçõis inorganica«,ain-
zil; quem de há alguns annos á da que sejam semelhantes ás
esta parte testemuaha com horror operaçõ s orgânicas, p-do nuwe-o
as perseguições desenvolvidas por de mudanças simultâneas e suo-
desalmad.js indivíduos ao indio, cessivas que comprehendem, são
não pmpando a vda e a honra dissemelhintes pela heterogenei-
de creanças e mulheres indefezas, j dade dessas mu lanças O mar,
em nome d'uma civilisação qus se . por exemple», de que jâ falámos,
diz christã, sente extraordinario se bem qm as suas acçõ-.s sejam
allivio ao saber que ainda ex;s |a todo momento innumeravies,'em corações palpitantes de dedi- qua-i que não nos apresenta senão
cação pelo selvagem a ponto de acçõas mechanicas, as qua^s sào
arcarem c m o preconceito e, [ muito semelhmtea, e qua deffirem
abandonando todo o conforto dos muito das acções que lê n logar
centros civilisados, se disporemá em um momento dado no orga-
missão generosa de cathechisal o] nismo; e>tas não somente p r-
nas remoias brenhas do ósste bra- tencem ái diversas classes da
sileiro. -jpheneeinens mechanicos, fhimi-

E'o que se dá com a professo- cos, thermicos, eleclriios, mas
ra d. Deolinda Daltro, ha 8 annos apresentam em cada uma dessas
absorvida na tarefa de sacrificio e. classes iinumeraveis acçõas dis-
díffiouldades de abater as barrei- semelhantes. Mesmo que u n me-
ras que separam o indio da ci jchanismo possa apparentar signaes
vilisação e fazei o conhecer no de vida, como, p r exemplo, a
néo-brasileiro um amigo que res-1 machina a vapor, observaremos,
p .nsabilidade alguma tem pelos . que, embora s ja muito conside-
excessos sanguinários dos peus.ravelo n-ime-o das mudanças
avôs, os brutamontes cobertos de simultâneas, e p r mais rápidas
ferro que talaram os sertões no. que se operem essas
tempo de conquista.

Essa patriótica mulher conse-
guio nWe periodo de tempo
ensinar muitos indios a ler e es-
crever correctamenteo portuguez,
levando os ao Rio e a'é qualifi-
çando-os eleitores. De par com
essa instrucção, iniciou-os no tra-
balho da agricultura racional e
fel-os aprender outras artes e of-
ficios de modo a provar prati*
camente a aptidão do indio em
assimilar tudoquan'ose lhe ensi-
ne, ao contrario da opinião ge-ralmente seguida de ser elle em
absoluto refcactario aos benefi
cios da civili.-ação.

Infeliz neote o Brasil pouc >
conhece dos trabalhos dessa mis -
sionaria leiga, e isto pela razã i dj.
não precadel-a a trombetà da
reclame que ou'ras mis ões nã i
dispensam quando ãppiri.tosa-
mente entram no sertão mais pa
ra calholicisar os indi; s do que
p ra verdadeiramente os civilisar,
fazendo não raro advirem da s -r

o mprando -a fica parao Inmini- vHão es-p-ritual n q-m o iidio d f

mudança i
suecessivas, a regularidade com
que reappareeem velozmente na
mesma i.rdem as t-vroa diff-srentes
dasmulançis variadas que sa
obs rvam em íim ser vivo. Eu-
tretanto, estas particularidades e
as prece lentes, não nos traçim
uma linha de domarcaçã) di-*tin*
cta entre as dtras clas-es de mu-
daoça-i, pos hi-seres in-animed)-.,
que apresj-ram mudanças muiti
heieTigeaea-v: i;mi nuvem, por
exemplo As variaçõ-is ppr que
ella passa, sim ul.aro is bem como
sucessivas, sã i numerosas e ra-
pida , e existe grandj diffirença
en're eUis táutVi em q>]al<da le
cmno ein qiianiída le. No mesmo
meunentei po le se produzir em
uma n iv m u na mudançi de po-
i.ãi, <i« f erma d- grandezi, de
len-i íad¦', le e-hdo ele. trio, e

estas diyer.sas e-oo ivis de m idau-
gas fe apresentem de una ma-
neira e ntiaua para diffdrentes
gáise em i)iffa-;entes cambina-
çõàs. P rtanto,-ã» ob tan e iss,>,
qnanl • con«•-'««¦•«•ííí»** < b e ¦> p-j-

'v>. 
ir
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I Governo do Estado
LEI N" KIO dn G d** Min;, do 1000

O Congrego i •.- * -. I. _ r. -..» do l-Mudo do P.nmii demel »u e eu
lüDColono tt lei roguinle :

Art. Io—Fica o Po-_.Exe.-U*. aiitolaado it oonoader ll.enga
por um nnno no Tabu lirto o K o ivt. i do Civ<il do Termo dü M -ri'0'
te«, Jo>é Nogueira, para Ir.thr doa m»ih I. lorunHUH.

Ari. 2'—Revogam >o an disposiçí-m em contrario,
QSe rei.rio de K-tado do< N g.iuios 4.1 Interior, Jusliça o lai*

in i ..M r,ii.'.'<•.i a í.i.ii executar,
Palacli dn Preil .ehcla do E. ado do Paraná, em f> de Março

delVO.1; 21 da Hepubli.e.
Frnnelsco viíavlor du Silva.
Luit An'anioX.iu».r.

Publicada n« Seoretaria do Estalo dos Negociou do Interior, Jus-
liç« e ln-lruc.fl. Publ.c, en õ de Março de MOS).

O I).redor, João Ferreira Leite.

LEI N" 841 de 6 do M «rç _ do 1909
O Congres'0 Legi lativo do Kstado do ParanA, decretou o eu

Banccloò i n lei seguinte :
Ari. I*—Fica o Pudor Exeoutivo autorisado a conceder o d, Ma-

ria Viceulinà Pinhoiro, professora do povoado 8. Nicoláo, licença por
um atuir», com ordenado pura tratar do ina saudo.

Art. 2o-Revogam se as dispo.ii.o3H em contrario.
O Secreiari) de Etado dos Negociou do Interior, Justiça o Ins-

tfueçao Publica a fuça executar.
Palado da Presidenci'. do Kstado do Parana, em 0 de Março de

190'.) ; 21 do Hepublica.
Francisco Xavior dü Silva.
Luiz Anionio Xavier.

Publicada nn S'c -etária do E lado dos N-goeios do Interior, Jus-
tiça e I .strucçüo Publica em 6 de Março de 1909.

• O Director, João Ferreira Leite.

Secretaria do Interior
DECRETO N« 90

O Presidente do Eslado do Parana, tendo em vista a insulficien-
cia das verbas tExpediente e Diligencias policiaes,» consignadas no
§ 3o, art. 3o da lei orçamentaria vigente, conforme representa o De
sembargador Chefe de PoILia em ollicio de Io do mez corrente, re-
solve abrir créditos . upplementares, de um conto de reis á primeira
das iilliididus verbas e d. seis contos á segunda, de accordo com a
autorisaçao concedida pelo art. 2o n. V das Disposições Transito
rias da precitada lei cçamenlaria.

Palácio da Presidência do Estado do Paraná, em 3 de Març
de 1909

Franc*sco Xavier da Silvn
Luiz Anionio Xavier

DECRETO N° 91
O Presidente do Estado do Paraná, sob proposta do Dezem-

bargador Chefe de Policia, resolve exonerar a pedido, o cidadão J àa
Jo^é Uerlintes, do cargo de Io supplente do commissaro de polic a
do Termo de 8. Jo«é da Boa Vista.

Palácio da Presidencia do Eslado do Paraná, em 4 de Março
de 1909.

Francisco Xavier da Silva.
Luiz Antonio Xavier.

SECRETARIA DO INTERIOR
Despacho. Jo emio. sor. Jr. Presidente do Estado

Dia 4
Eduardo Toniolo, sentenciado, recluso

na Penitenciaria do Estado, pedindo
desentranhamento de papeis que acom-
panharam seu requerimento solicitando
perdão do resto da pena que se acha
cumprindo.—Sim.

—Maria Clara Pinheiro Brandão, pe-
dindo sua aposentadoria.—Nomeio os
doutores José Loyola e Leão para pro-
cederem á inspecção de saúde na
pessoa da supplicante- E lavrado o ne
cessano termo, depois de reunido ao
requerimento e demais papeis sejam re-
nnUidos á Secrelarh de Finanças para
os effeitos declarados no artigo 2° e
seus §§ Ha lei n 24-1, de 29 de Novem-
bro de 1897 ouvindo a procuradoria
fiscal.

EXPEDIENTE
Dia 10

Ao sr. coronel Secretario de Finan-
ças, pediu-se que, pela verba praças de
pret, §6° art. 3 do orçamento vigente
mandasse pag-ir aos pharmaceuticos
Cypriànó & Cia. a importância de Rs.
1:01__S?0J (um conto e doze mil róis),
proveniente de medicamentos fornecidos
ao Regimento de Segurança do Estado,
durante o mez de Dezembro do anno
passado," que pela mesmi verba man-
da.se pagar ao sr. Manoel Ricardo Gui-
marães, thezoureiro da Santa Casa de
Misericórdia dVta capital, a quantia de
Rs. l:230$40O proveniente de medica
mentos fornecidos por aquelle estabeleci-
rr.ento á praças do Regimento de Se
gurança, duiante o mez de Dezembro
findo; que por conta do credito ex-
traordinario, aberto com o Decreto n. i
de 2 de Janeiro ultimo, mandasse en-
tregar ao cidadão Jeão Ferreira da Luz,
Secretario da Repartição Central de
Policia, a imporUncia de Rs. o.590$960,
para attender ao pagamento de diversos
artigo comprados para a installação e
montagem de officinas na Penitenciaria,
da qual importância prestará contas
opportunamente.

Dia 11
Ao isr. coronel commandante do Re-

gimento de Segurança, pediu-se quede ordem do exmo. sr. dr. Presidente do
Estado, mandasse elo^i ir os officiaes e

j praçis da companhia de guerra d'aquell'i
Regimento, que tomaram parte na for-
matura por oceasião da abertura do
Congresso Legislativo, pelo garbo e
disciplina com que se houveram,

— Ao sr. Prefeito Municipal de Para-
naguá, agradeceu-se a offerta da bro-
chura que contem ss leis municipaes
daquella cidade, promulgadas pela res
pectiva Prefeitura durante o anno pas
sado.

Ao sr. coronel Secretario de Finanças,
pediu se que, pela verba Força Publica
o 6', art. 3" do orçamento vigente, man
dasse pagar a importância de Rs.¦íòM7$'l'dí; proveniente das folhas dos
srs officiaes do Regimento de Segurança
uma recapitulação geral das companhias
e do esquadrão de cavallaria, um pret,
especial . uma folha para pagamento
da confecção de fardamento das praças
do mesmo Regimento, tudo relativa-
mente ao mez de Dezembro findo;com-
muoicou se qu°, e.n data de 3 do cor
rente o professor normalista Arcilio
Ramos, nomeado por Decreto de 26 de
Janeiro findo, para retjer effectiva-
mente a escola para o sexo masculino
do povoado Campo do Tenet.te, munici
pio do Rio Negro, assumiu o exercicio
de seu cargo.

—Ao sr. dr. director geral do serviço
sanitário, pediu-se providenciar no sen-
tido de serinspeciionado de saúde, o
2' official da Administração dos Correos
d'este Estado, cidadão Diniz Satyro, que
precisa requerer licença, para tratamento
de saú le, conforme solicitação do sr.
coronel administrador in*erino da refe-
rida repartição, contida em officio n.
27 de 8 do correnle.

Disto deu se conhecimento»ao res-
pectivo administrador

—Ao sr. dr. director geral do ser
viço sanitário, communicou-so que, parasubstituir o pharmaceutico Aünibal
Esteves, na commissão que tem de exa
minar o c:dadão Leonor de Mello França,
que requereu exame de pratico de phar-macio, foi nomeado o pharmaceuticoHypolito Alves de Araújo.—Ao desembargador Chefe de Policia,
transmittiu se, em original, o officio do
sr. Cônsul da Áustria Hungria, sob n.
119, de 8 do corrente, pedindo commu-
nicação do resultado do inquérito po-licial feito pelo Alferes Agostinho, com
referencia a morte do colono Jacob Nie-
duzak, na coionia Prudentopolis, afim
de que fossem tomadas as providenciasnecessárias.

queno numero de objectos inor-
ganicos que offerecem uma hete-
rogeneidade bem dislineta nas suas
mudanças, ao mesmo temp. que
os objectos orgaaicos apresentam
e^se caracter, e ainda mais, par-
tindo dos organismos inferiores
para os superiores, observaremos
uma variedade cre cente na es
pecie e na grandeza das muian-
ças, que nos convence que ha
nesse caracter um signal. capital
que distingue as acções inorga
nicas das orgânicas.

Com esta modificação de con
cepção, a vida compõe-se de mu-
danças heterogêneas, simultâneas
e suecessivas.

João Barcellos.

(Continua)

ERRATA
Na nota n. 7 do artigo publicado ante-

hontem nesta folha sob a epigraphe 'Bio-
logia-, onde se lè—et viennont quotidien-nemont romplaoer les qnotidiennes—leia-se : et vioment quotidiennomont rempla-
cer les pertes quotidionnes.

COMMUNICAIDO
Illmo. Sr. Redactor.

Lio artigo publicado no «Estado do
Paraná» de 26 de Fevereiro p. p., que
trouxe a epigraphe «Câmaras Munici-
paes>, com a atteneção que consagro a
odes os assumptos qae se prendem ao

interesse do povo em geral. Sem pre-tender discutir a matéria, venho apenas
contestar a clamorosa injustiça do autor
quando se refere á Camara do Tibagy.
S. Excia. avança informado, conforme
diz, pessoa que 'não tem interesse em
mentir» que -rço Tibagy uma cabeça
de gado exportado paga 3$oOo réis
á municipalidade e *que na marca-
ção mais 2$ooo a municipalidade ar-recada.» Pois posso affiançir que si oinformante não usa mentir por interesse,
des'a vez, por cou :t que o valha, faltou
a verdade—mentio.

A Camara do Tibagy não cobra im
posto de exportação de gado e nem issovedado fazer pois que esse direit. lhe éverpade pelo n.3. do art. 37 da leiEstaioul n. 20 de 30 de Maio de 1892.

Tambem não exige do fazendeiro
tributo pola marcação de seu gado, com .
diz

Veja poi?, illnstre redactor, como se
es_reve a historiai

Conheço a legislação orgânica das
C-maras estou ao facto das Leis do Ti-
bagy; nenhuma destas estão em oppo-
sição aquellas, maxime no regimen tri-
butario.

A Camara do Tibagy nao sobrecarrega
o povo com impostos e para prosar es-
ta asserção basta dizer que a maior ar-
reendação conhecida ató hoje attingiu a
8:000$000, em números redi ndos ; ora
is'o para um municipio de uma popula-
ção superior á 25.000 almas nada aigni-
fica, quando é certo que a maior partedessa receita onerou aos commerciantes
de balcão. Isto 6 que é verdade; e, desa-
fiam s ao informante, que não tem in-
teresse em mentir, aprovar em contra-rio.

Pela publicação destas linhas muito
penhorará o humilde leitor

E Mercer.
Tibagy, 1. de Março de 1909.

Tbeatro
Kxet.llt.itlo, e nel nn do od«» i

lllgiO, (> í lt r |>: iM-iilii...... l|l /'..
oaeeió. levodo hcnleti n sce a
ih lt cimpanh it ; nhi a,

Ot liei a tn- da li.teroHrant"
• •!'<• . M tiveram, dn parle do»
mui* inlorpr.ladoroH uma ropro
H.n'nç.o |.i-ifi-ii.i. cujas loanM
pnnolpaei iiiurt.cumn. cali-roso f
i'i 

': -Mu.. Ilp|i| IU .0,

l_inda Mo"(i8Íui ddu-uos um Dn-
raccio ux-oll.nto, Itlggwtívu dt*
enoantp, nn nliura do ¦-, ,i esllmi
<lo «¦.-¦•¦illu nrli-itico.

Porraolnl dominou o auditório
0 ni :i cxpontniieídado d t sua gra-
ça

A sra. Scoll, voz educada, vulto
xytiipalhico, grongoou contínuos e
mereoldoa applausos.

O sr. Agoslini oiml t uma voz
poz em jogo os som bellos doles
aMlstiaos.

A m'i.1111 I» representaçilo do
Docaccio ío', om tudo, superior á
primeira.

A Filha d' Mme. Angot foi pata
a compnnhia Lahoz um succopsp.

Ivtreiou a sra Lina Lahoz, lir
mando parn o nosso publico um
excellente conceito.

Anmbale Uonomi lambem fez
a ma estreia c m muita galbar-
dia.

Para amanha eslá no program
ma—Os sinos de Comeville.

VARIAS NOTICIAS
Secrelaria de Finanças.
O sr. coronel Secretario de Finanças

exarou ht.je os seguintes despachos nos
requerimeutos dos srs.: Lylia Gomes
de Oliveira Almeida,—Cestifique se.- Haudr Juuior & Cia.,—A' vi.la da
informação isente se. Coinrmiuique s,
ao sr. Fiscal em Paranaguá, enviando-
se lhe a factura junla

•
A õ do correnle finou-se em Campo

Magro o nosso correligionário sr. Ma-
noel Pereira deAndrale, que alli gos_-
va de muita estima.

Pezames íi s a famd a.
Da loteria da Capital Federal exlra

hida hnntem, foi vendido nesta cidade
o lnlhi.i: n. 30486, premiado com
4C0$0?0

Escola Normal.
O exame de Geographia do 2 anno

realisado hoje, deu o seguinte resul-
tado :

Approvada plenamente grau 8,—Pai
myra Correia Rompeixe.

Simplesmente grau 3 V-,—Alberlina
B. Fernandes e Jandyra Espinola Faria

Reprovadas—2.
Inhhbilitada em prova escripta i.
Retirou-se da prova escripta 1.
Amanhã ás 11 horas, teta lujjat o

exame de Portuguez do 2- anno da Es
cola Norma', ns alumnos que req.iere
ram.

•
Sepultou-se hojí um galante filhinho

do nosso amigo capilão A'cidio Salda-
nha, ajudante de ordens do sr. Presi-
dente do Estado.

Para o annuncio que n este jornal
ostá publicando a conceituada compa-
nhia de seguros Equitativa, chamamos
a attenção do leitor.

•
O vendando sr. Jacob Schnvdlin

veiu hoje trazer-nos o donativo du
5$000 e mais 250 coupons de bonds
para a Santa Casa de Misericórdia, em
ommemoração ao 59' anniversario da
sua chegada ao Brazil e õi" anniversa-
rio da sua vinda para esta capita1,
onde sempre tem vivido.

•
Tendo ficado p ompta ln.je a ligação

telephonica entre a cidade de S José
dos Pinhaes e esta capital, recebemos
d'alli umtelphonemado sr. prefeito mu
nicipal congratulando-so com A Repu-
blica por ma:s esse progresso

Os srs, Marçallo & Cia. pede-nos
avisar aos interessados que o vapor ar-
gentino Ternero», regressou do Rio em
lastro para o Rio da Prata, sendo espe-
rado em Antonina o vapor Oriental
Santos, a 10 do corrente.

De volta de sua viagem a Portugal,
chegou ante-hontem à esta capital o
sr. Annibal Pires, que vem reassumir a
direcção da sua Empreza Funerária.

No sorteio d hoje, dos lotes de ter-
reno da villa Tedeschi. foi premiado o
n. 22 pertencente a d. Emma Bailarini.

Felicitações
Completa annos hoje o nosso

amigoe correligionário msj ir João
Tobias Pinto R-beilo. illustre pre
sidente da Camara Municipal des-
la capital.

—Entra hoje no seu 17° anni-
versado natalicio, o nosso joven
amigo Arthursinho, estudioso fi-
lho do sr. major Arthur Lopes,
nosso distineto co-religionari<\

Hospedes e Viajantes
Para a c-pit_l paulista, seguio

hoje a serviço de sua profissão o
nosso amigo dr. Antonio Jorge Ma
chado Lima.

—' hegaram hontem á esta ca •
pitai os srs. Luiz Romaguera,
Jorge S.-himmelpfeng, dr. Vicente
Luz e a exma. fitniliado coronel
Sá e Almeida.

—Regressou "da 
villa Ypiranga,

com sua exma. esposa o sr. Ma
riano Pereira de Jesus.

Congresso do Estado
Sob a presidencia do sr Alencar Gui-

marães, secretarii-do pelos srs. Azevedo
Macedo e Edgar Stelfeld, compareceram
a sessão de hoje 19 srs. deputados.

Aberta a sessão são lidas o sem deba-
tes approvadas. as actas das sessões ante
riores.

O sr. Azevedo Macedo, faz a leitura
do expediente que constou de vários pa-
peis, inclusixe o parecer da commissão
de constituição o justiça opinando no sen
tido de ser considerado o dia Io de Maio
feriado no Estado. Esse parecer vai a im-
primír.

E' lido tambem o parecer da oommis-

<*> «im» referM» imiitrarlo w [m\m\a
habêat^orma »|ii*H»iiia.. |f*l. «r, u«p«'
ti.Io Hà ll*n.te.

K' »|ii'Mv*..i um t#pti.fliit«Hto '!» eoin
n&ulo uecocutitul^io o lu..!.» i_ulli»i«
oopli d» M n, nu di» . do oorroittoftnno
Ia Uaiiunt Muniul|__l do Til__üy,

Kieou adia I» » disu sio do r*.iti.rl-
mutilo da sr. jnj. IVm-tu uo wiiti'1» Ao
«r ouvi Jo o governo * thn o iirujtiit i du
«r, Sá Itarruiu s ivlaiivuiv) ltn|w.t» lt»t«*r
i«aai|<ml o tutor iiiuiiIuIihu", |i«r tor \>»>
d do a |ulav,tt ento dti|mt*lo.

N» Iium d i ex odleittt. pedo R palavra
u «r. Ouiinroso Mn. (iu'* o tlppQU tlu va-
th* con .i<Jt>raç..i» fl|irv_íi>lit tt mo»» um
projocto sobr» liürançiw,

O Hr, Jogo iVniatia npriimiiU a con
«Iiluraçflo do Coiiütwio um projofllo «Io
vando a (.utlitt^oria de mnnlolplo oom a
tldiiomliiação i*o Itayiipolis o tlUtrluto dc
I.UCÜUA,

<> nr, Coriuiadit FrvIUü anrewita um
projooto Hol.ro a lovalInaçAu tio jiiriulnii
outro ruforutitu a moxpliúa no iittoiior do
Ktilad. cr. an lo hospitaos paia m iwssouh
itiosdu por wsa raolotttk

K' approvaila n rc«lfu,,/lo final do projooton, 17, quo sobo it winoçlio
Bão approva. loa om '_!' dlsuussAo os pro-

jocto» n, UJ nutorUaiido o govornoii concod«r um nnno do licença au
oscrivilo Urbano (iraoia. para tratar do
suus lotoroosOB 0 n. 20 autorisando lioon-
çu no official do registro da l.ypotl.oeas
loró Forruint da I.uí.

Sobro a 2* discussio do projooto n. 2;l
fazendo oxtonsivo á ottroda du forro do

astros tJuanipimva os mosraos favoron
oinoedldos ndo Antonina aJsgoatlobyva,
falia o sr. Telomaca llorba quo solíciti
do sr, pro.iiouto inform..,òos sobro esses
favoros.

Osr. presidente satisfaz o tiedido dosr.
Telemaco Uorba, mandando-llio o projoctoafim dosto depatado consultar

O sr. Jaymo Hu'8 requer quo a discus-
são do projecto roforido si-ja adiada porSi horas.

Posto om discussão conjunetaraento com
o projecto, pedo a palavra o sr. Correia
do Freitas, o envia a rnuza um roquori
munto solicitando quo o projecto n. 29 vA
us coramiss-tís do agricultura, indmtria
commercio o fazunda afim do sor ostuda-
do convonionlomeiito.

O sr. presidente, declara quo na forma
do regimento deve ser proferido o reque-
rimento do sr. Jaymo lieis, visto marcar
menor praso para a discussão do projectoalludido

Pela ordem faz uso da palavra o sr.
Correia de Freitas o requer preferencia pa-ra o sou requerimento.

E' dado preferencia ao roquorimonto do
sr. Correia do Freitas o approvado o outro
roque.imento quo solicita a volta do pro
jeoto _h commis ões acima referidas, fi-
can Io assim prejudicado o requerimento do
sr. Jaymo Reis.

E' approvado ern 3' discussã . o pro
jecto n 28 marcando o subsidio dos
deputados para a próxima legislatura.

Vao á commi-i. üo de redacção.
Sobre a 3* discussão dn projecto n.

122 de 1903 sobre caça fala o sr. Te
lemico Borba e declara que a legislação
da caça e pesca dos animne. 6 de com
petencia das Câmaras Munic pães e não
do Congiesso, e por essa e outras ra-
soes vota c mira o projecto.

O sr. Emilo Gomes dá uma explica-
ção de voto.

O sr. Correia de Freitas, pede a pa-lavra e justifica aquelle projecto, appel-
lando para os sentimentos do Congresso.

O sr. Benjamin Pessua u.a da p.lavra e falia largamente sobre o assump-
to.

1'Vla tambem sobre o projecto] o sr,
João Pernetta.

Encerrada a discu são, o sr. Sá Bar-
reto, requer que a votação do projecto,cojo debate terminou seja feita nomi
nalmente.

Approvado esse requerimento, procedeu se a votação nominalmente.
Votaram a favor do ptojecto 16 srs.

depulados e contra 4.
Rotirou-se do recinto, quando se procedia a votação o sr. Caio Machado

que dá uma expie ição a esse respeito

A FABRICA "MODELO" acaba
de receber um lindo s.'>r.imento
de tornos parn meninos, artigo
lino, de 3 a 9 annos.

CAMISAS com collarinho molle,
próprio para a estação.

' LANÇOS brancos e de fantasia,
qie vende tudo barato.
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Theodoro Schaitxa

Telegrammas
Interior

DISTRICTO FEDERAL
Tariol i

Rio, 8— No municipio de \a-
lença, Estado do Rio, grassa com
intensidade a epidemias da variola
As autoridades íanitariasdo Esta-,
do procuram todos os meios de
a debellar.

Becepção
Rio, 8 -E-tá publicado o pro-

gramma da grandiosa recepção
que o general Mendes de Moraes
vae ter ao regressará pátria.

Fallecimento
Rio, 8—Telegrapham da Euro-

oa cfimmunicando haver falle .ido
em li /«res, no Mediterrâneo, onde
a conselho medico se achava em
-ratamento, o dr. Benelicto Leite,
pre-tiiente do Estado do Mara
nhão.

Barbaridade
Rio, 8—0 govern de Sergipe

foi informado de qua na cidade
de Màroim a policia applica aos
presos castigos inquisitoriaes.

A imprensa d'esta capital con-
demna essa barbaridade.

Ezciirsai
Rio, 8—Noticiam de Porto Ale-

gre que o dr. Pedro Moacyr e co
n nel Cabeda, chefes fede -alistai,
partem terça feira próxima para
o interior do Estado em excursão
politica.

Conferências
Rio, 8 A Federação Operaria

de Porto Alegre iniciará uma sè-
rie de conferências sobre a attitu-
de que o operariado rio granden-
se deve manter em face da poli-
tiea.

Convite
Rio, 8—Pela Universidade de

Genebra (Suissa) foi convidada a
Faculdade de Direito de S. Paulo
a se fazer rep esenlar nos festejos
do 350° anniversario da sua fun-
dação. Acceitando o convite, o
director dr, Dino Bueno officiou

no »r, mini. tro dn PWwdl, «olli-
uiiHiido vitrbtt para o oominlMlo
roprotionlatlvti <|iie d. ve ir h HuIh-
•a,

'.'.'¦¦¦'..- p'ripMÍiw
Ho, 8-Em StnloH nm tiram na

oh carroceiro» exigindo eoncea-
i.oh e ooníeoolonando um «ulil-
na um» boh paltoVH, dopoitdeu
Io du tleoiRào dento» a paralyiB'
a., do aerviço do (ntnHporlcH
.'.•.in¦ i';i movimentada praça com
merolal.

Crime
\\U», 8—N i capilal pnulUta o

*r. AMItur Avilu, praticante doB
lorreloc, tontuti naHti .ninar por
uma queMiAo de honra o comman-
lanto do gttnrda civico, coronol

Casar do Andrade, do. fechando
ho tiros de nw.tiver.

Chegada
Hio, 8—E' aqui esperado a 20

In corrento o embaixador norte-
imericono sr. I.win Dudely

Dirisâo naval
Rio, 8 - Ddixou honlem esle

;iorlo com distino á I ha Grande
i divisáo d. couraçados.

Immigrants
Hio, 8-De S. Paulo seguiram

para o sul 223 immi^rantesjrussos
e austríacos.

Exterior
ALLEMANHA.

Naufrágio
Berlim, 8—Nas alturas de Lu-

derritz, no sudt.este africano, nau-
fragou o vapor norueguez tAu-
cklond>, procedente da Hepuçlica
Argentina. Morreu tola a trip_la-
çâo.
ITÁLIA.

A neve
Roma, 8—Ao norte do Reino

está nevando fnrtemente, causan-
do a falta de viveres.
HESPANHA

B"rquete
Madrid, 8 — Na povoáção de

Sabadell o deputado Canbo ban-
queteou 400 c mvivas, pronuncian*
do um discurso politico de sen-
sação,
ÁUSTRIA

Becusa
Vienna, 8—A chanc liaria aus

triaca se recusa a figurar na con-
ferencia dos li ilk .ns, de iniciati-
va russa e qua tem por fim esta-
belecer o accordo austro búlgaro.
FRANÇA *

Vaia a) presidente
Pariz, 8—Ao regres .ar hontem

da inauguração do monumento á
Floquet, foi vaiado pelos socialis
tas quando atravessava a Praça da
Republica o presidente Fali érs.Fo-
ram effectuadas muitas prisões.

EDITAES

SECÇÃO LIVRE

r

José de Sa'les Pinto, Otti
lia de Salles Pinto, Antonio
Gonçalves Padilha, Leocadio
Gonçalves Padilha, Jo.só Gon
çalves Padilha (ausente) e Ze-
ferina Padilha Ribas (ausente)
filho, netta e irmã s da falle-

cida-D. MARIA DO NASCIMENTO
PADILHA SOARES-, convidam á to
dos os seu3 parentes e amigos para as-
sistirem a missa de 7° dia que, por alma
da mesma, mandam rezar na Igreja Ma-
triz desta cidade, terça-feira, 9 do cor-
rente, á_ 9 horas da manhã.

Será celebrante o rvmo. padre Octa-
vio Julio dos Santos.

Campo Largo, 3 de Março de 1909.

Maria Amélia Correia
e seus filhos, Francisco
Theodoro Peixoto e fami-
lia, Heitor Lobo e familia,
Benjamin Ferreira Leite
e familia, Antonio de Mat-
tos Azevedo e familia,

convidam seus parentes e amigos
e os de seu saudoso marido, pae,sogro e avô

VICTORINO JOS^CORREIA

para assistirem a missa que por
alm. do mesmo fazem celebrar
as 81/2 da manbã de terça-feira,
9 do corrente í° anniversario de
seu fallecimento. Antecipam seus
agradecimentos.

Será celebrante o revd. monse
nhor Celso da Cunha. 3-3

A PRAÇA
0s_ abaixo assignados participam ao Com-

mercio o a seus amigos, d'esta praça, o
do exterior que, tendo-lhes sido transpas-
sada polo sr. Joaquim de Sou/a Oliveira
o negocio de seccos o molhados, sito a rua
Marechal Floriaao Peixoto n. 101, n'esta
data organisaram uma sooiedad \ quo gy-rara sob a lirma de Olioeira & Costa,
para continuação do mesmo ramo de ne-
gocio, ao qual addicionam Louças, Fer-
ragens e Armarinho, esperando mere-
cer o favor de seus amigos a cuja con •
fiança procurarão corresponder com a
máxima solicitude o gratidão.'

Curityba, Io de Março do 1909.
Joaquim de Souza Oliceira JuniOr.
Laurindo Costa. 6—5

(Declaração
Declaro ao Commercio e á meus

amigos que n'esta data transfiro aos
srs. OLIVEIRA & COSTA o meu ne-
gocio s to á rua Marechal Fioriano
n. 104.

Muito grato á todos que me favorece-
ram com a sua freguesia e boa ami-
zade, espero dever-lhes mais a fineza
de dispensarem á nova firma as mes-
mas attenções com que me distinguiram.

Curityba, 1." de Março de 1919.
Joaqwm de Souza Olheira,

PEITORAL DE CAMBARA', do Viscon-
pe de Souza Soares, em doentes affectos
de lezões do apparelho respiratório,
principalmente de marcha chronica.—Dr.
Tancredo de Sá.» (Pelotas, Rio Grande'
do Sul).

O«Attesto que tenho empregado em.mi-
nha clinica o O Peitoral do Cambará
do Visconde de SOUZA SOARES, com
brilhantes resultados nas differentes fór-mas de bronchites e em alguns perio-dos datuerculose pulmonar.—Dr.£opes
Pessoa* (Pernambuco).

Delegacia Fiscal
EDITAL

Do ordem do ar. dr. Dole^adi
Piscai ho faz publi-o qno pt«lo nr
Miol.tM da Fasenda foi reaolvlda
a pnroga.ft > utó Ul de Ag alo du
corronle anno, dns pra/. ta o .tubo-
|. o'doa para o troo. dm mot dns
le cobre do antigo cunho por mo-
edas du cobre,

Sücrolariu da Delegnn!. Fiscal,
om 8 do Março de 1900.

O aecretario inlerino— ü/anoe'
liam»».

Bocroturin de Finanças
EDITAL

De ordom do ar. coronel aecre-
tario d. Finanças, Commercio e
linla irias, declaro uberta a con
currencia, no prazo de HO dias, a
ni itnr dii-tit data, para a compra
doa seguintes iinimatis de raça
zril.ii, portencenlea ao Estado, e
que ku acham no Posto Z lOtech-

ico do Ponto Grossa.
novilho de raça Uuserat, de 3

annos;
novilhos do raça Nellore, da

2 i annos.
As propostas, em cartas fecha

las, devem ser entregues uqui ou
na agencia fiscal de Ponta Grossa,
afim de serem abertas nesta Se-
ci etária & visla do.s interessados
ou de seus representantes, dez
dias depois de tei minado o praso
marcado para a concurrencia.

Directoria da Secretaria de Fi
nanças, Commercio e Industria,
em 4 de Março de 1909

O direc.or, Alfredo Bittencourt

(d. a'è 30)

Delegacia Fiscal
RECOLHIMENTO DE NOTAS

De ordem do Sr. Dr. Delegado
Fiscal e de accordo com o tele
gramma do Exmo. Sr. Inspector
da Caixa de Amortização, de 2»
dezembro do anno passado
faço publico para conheci
inento dos interessados que a
Junta Administrativa da mesma
Caixa re.olveu prorogar, até 30
de Abril do correnle anno o praso
para o recolhimento sem desconto
das seguintes notas :

..$000 das 8- e 9' estampas,
10$000 das 8- e 9- estampas
20$000 e50$000 fabricadas na
Inglaterra, as quaes começarão
a soffrer, de 1" de Maio seguinte,
os descontos de que trata o art.
13 da Lei n. 3.313 de 16 de Ou
tubro de 1886, á que se refere o
nrt. 205 do Decreto 6.711 de 7
de Novembro de 1907, pela forma
seguinte:
2'(. nos trez primeiros mezes. i
4 [ nos outros trez mezes.
6 [. nos tréz mezes seguintes.
8'[. nos outros trez mezes.
1.0'j. no primeiro mez que se se-
guir e raais 5'[. mensaes d'ahi
por diante.

Outrosim, faço publico que foi
prorogado até 30 de Junho de
1909, conforme telegramma do
Exmo. Sr. Inspector da Caixa de
Amortisação de hoje, o praso para
o recolhimento, sem desconto,
das seguintes notas :
5$000 da 10 estampa.
200$000 da 10\
lOOfOOO, 200$000 e 50O$OOO fa-
bricadas na Inglaterra.

Serã. trocadas por moedas de
prata, sem limite de praso, todas
a. quarta-feiras até meio dia, as
notas de 1$000 da 6- estampa,
2$000 das 6- 1- e 8' estampas e
1$000 e 2$000 fabricadas na In-
glaterra.

Secrptaria da Delegacia Fiscal
em Curytiba, em 5 de Março de
1909

O Secretario,
Manoel Bamos.

(3 v. p. trez até 2' ordem)18

EDITAL
De ordem do snr. conuel Prefeito

Municipal e sob requisição do dr. Di-
rector de Hygiefae Municipal, faz-se pu-bbco, que serão cumpridos rigorosa-
mente os arts. 76 e 91 do Código de
Posturas que são transcriptos parasciencia dos municipes.

Art. 76. Os que venderem ou tiverem
exposto a venda fructas verdes ou
quaesquer objectos, gêneros sólidos ou
líquidos deteriorados ou falsificados, se-
rão punidos com a multa de 50$000,
alem de sereio obrigados a pagar as
despezas que se fizerem com a remo'ção
de taes gêneros, para serem inutilisados.

Art. 91. Todo aquelle que trouxer ao
Mercado peixe deteriorado soffrerá amulta de 30$000, incorrendo na mesma
pena aquelle que, em qualquer outra
parte, vender peixe naquellas condições.

O peixe, desde que tiver principio dedecomposição, será retirado da venda elançado fóra. Convém que os negocian-
tes ordenem aos seus compradores quesó remetlâo o peixe deste destinado aoconsumo desta capital conservados em
gelo ou substancias frigoria inócua.

Secção de Fiscalisação, 28-11—908.-.osò S. Maia, Fiscal Geral.

EDITAL
De ordem do exmo. sr. coronel

Prefeito Municipal fica prorogado
por mais trinta diasimnprorogaveis
contados desta data, o prazo parao calçamento onde estiver collo
cado o meio fio. Findo o prazo«erá o proprietário multado em
cincoenta mil reis (50$00O) de
accordo com as Posturas em vigor,
dobrando a tantas vezes quantosforem as infracções.

Secção de Fiscalisação em 4-3-09.
O Fiscal-geral
José S. Maia

EDITAL
O Doutor Eudoro Cavalcanti do Albu-querque, Juiz de Orphãos e auzentes, nes-te cidade do Campo Largo o seu tormoetc, etc

0 uMhiIjIo K.tHltfriMi iw/'
1'wfM lo M.iniuip«| l 

l'ZS
Kolanto pam nue u|t«q» *>?.?*» _do quom oonvlur, niw «,, ,„„ 'T***

noto anno, roooborâ niviMiT?»»

do «riipo OKolar. o dffilWtruldo no qnartelrlo «f_3i_fido Correio, eo u-mv, im KL' ,f^t
doMi.il.ius Blanoo 

"tf"ÍS

Um de Amado hito"*Í52fl
|ir.ivlitm..iitu doilgoailo ntk) pELM
alolpal. Os brapomlaitohft*
tas du ni.rot.io oom « t.lani» t,i .'"l*Booratarta dosta itoiCflffl
dos mesmos, u dlrio o minlmâ 2P»•¦uo UHlxm-loo udlfblo om umS2_**do coiistniuçilo, o Ino com SffM
pura ovitnr enganos, 0 iirew ^25° fâyis*mlur du C«aro»(U0«_0|(_i_U).,a«ó«,lwZ2«
Ho dispor «DiiniranoSv'^
As propostas serilo Aborta* «Tsffl
«Ja Profoltura iu> melodia Síftl
Mima deolamdos. o 1'wMiotSi?
diroito du nnnulliir ns mropõiKJãfniuo tino nenhuma ctmvaffl. i^plissado im Societária da Preflnv'
çipnl do Guarapuava, aos u ^Mdo Janoiro do 1909. «""«m&i

(Assignado) Fredorico Era*to Vim*.Dertuirdino Taettres „, 
^oro tario. •'P.t

ANIMÜNCIÕS"

H. s. dTcT

O vapor allemão
PARANAGUÁ'

(Capüão V. Wilde.)
Procedente de Hamburgo n

Leixões e Lisboa, é ospei
12 a 13 em Paranaguá, e um
depois da iudispeosavel demín
para S. Francisco e Rio GrinJ.
recebendo cargas para qualqaa
porto da Europa, com transbcrii
em Hamburgo.

Pura demais informações «j
Os agentes,

Mathias B lin & Cia.
Paranaguá,

i-i

Navegação Particular
o VAPOR

E' esperado em faranaguâli
10 a 11 do corrente, seguindoi.
pois da indispensável demóraptn
Florianópolis, cora escalas p._
Francisco e ltajahy. Recebe pai.
sagéiros e carga^.

Para mais informações, te
Os Agentes

Mathias Bohn & Cfmp
4-3 PARANAGUÁ'

O vapor argentino

Albertina

¦¦ ;í iíE?_T>.W-lliÂ
Commandante- T, He

Esperado a 5 permanecerá \
porto de Antonina até 12 ree.
bondo cargas directamente p»
Rosário do Santa Fé. Trata-a
com os agentes ueste Estado
até 12 Março üo e Comp,

Vende-se
por preçi rasoavel, o _nách|'!ÍsoipK
feitaim-ute üovo, para prefí"'»"11

A saber :
/ Descascador e puliáot

1 Ventilador
1 Separador

1 Seccaéor,
PARA TRATAR .COM

Abreu & conif,
Rua lõ de Novembro 68-CURÍ

alt. 15-

Cooperativa
de manequins

Na .Gas» BitíH!
Rua 15 de Novembro n 70 mf.
ta uma lista para quom quizer»
para uma cooperativa do mmetp15
costureiras e alfaiates. , .

Por semana 21

?neb
As superiores BolachaSif

coutos da Grande M
Paulista DucketyoM*
jam , ,
Excelsior superior»

1.200 o Kilo
MARIA á 1.400 o I

Padaria PailiO GíO
16-Avenida Luiz XflWjJ•íí

Coliseu
Vendem-se magníficas"883

preços reduzidos. .
Novidades, sempre no^' #
informações no escnpljn,

Coliseu á Rua Marecbal PJ

n. 10,dasllás3horasda^
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iititó Ef enlaes
Repinieiiilnmos aos nos-

uj leitores os «imundos
jpeclacs abaixo:

IIM-M-9M
adolpho Speltz

Jraliador Commercial
JUHA.MKNTADO

rua 13 il» Mula 11. 84 \

A Cf
L5EEHE!:!?!• S *• Ma-^ço de 1909
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Qdinfte tb ntario
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Dr. JORGE MEYER

Extraeções som dor
flua (/íí Liberdade n. 87

Canll.ii: <f« * <1i l'J ,lc /•...*,

mipmwit. eoooooooooox
0;-. ^. 'Rololi §

JítJico o|n.'raJor parttdi-o Q

E-ípecinli-la tm Pai tos O
e odeslias das senho- Q
•gj, íyph.lis, cancros, ft
cura radical das her- f%
oísf, di ençis das cre*
locvs.

Mtinde chamados para fora
prido preço eoneenato

aP-Ddentopolis- huvui.i

ADVOGADOS :

Drs. izevedo Macedo
BMacedo Filho

Iceitam causas nesia capital
í en qualquer ponlo do Estado,
:*i:»Die prévio ajuste. Sào en*
(Míraeiejs diariamente na casa
üicedo i. Soares, praça Tiraden-
Ia

COMPANHIA NACIONAL DE SfGU-OS HF VIDA
i^Vi!"90 da Carioca n. 13RIO DE JANhlRO

Presidenta : Dr. João Teixeira Soares
t^ÚSS tlim""°v"" mm *> **¦
ri mn ,!!mbPni 

" prim(,,ra ,in UmM' T10 ^onde a sua fondÜçHo EX-
LUCROS; 

' pr0Rramma AS ^OLWESCOM A(;iJUiMUUçAo i)K

cuim!LLU(li 
".,n° litRf. 

T níl° ob!itant0 cmitlir Apólice tíi nc-oum iiuçAo do lucroH, distribuo oatre os segurados denols do • nn^s do v„,.„ciadn Apolico 20 •/. de mJ ucros . I « p 
""i'

Todas as apólices de Seguros do Vida dn «Cruzeiro do Sul» no-

JlS/tjàmtii^A VBTA' " "i" *irop,M""""'
DINDEItS) rvi.STAftd° d<58eJrt lm)mCi0 UIM 0p0lÍC0 0m 80rtei0 É

A «CRUZEIRO DO SÜL» /w^w aos sorteados dinheiro á vista.
Peça o folheto O 2ue rfaccumutopao rf« lucros. Peça Bhtãtutoao tabellas da Companhia. Manda-se a qualquer pessoa, que deseja

BANQUEIRO : Banco Commercial do Paraná
Augusto Pereira de Farta :Representante—Grande Hotel.
Bga (5 de Novembro fl

-1P __
OV., ndé Preiinib

COJ^G^ESSO ESTflDORLt
QRW£>£S corridas a reali arem-se a 14 do corrente aometo dia em ponto.

JUIZES :
m IJAHTIOA : - Alberto Kosop.« CHEGADA : — Major AbraMo (llnaer.
JlV l 

" 
ks\T'ÍA!)AS:^ !??***¦• AlbericoXMiranda.

l-iLns. . 'm»(.,km : — '• Sobneider.FISOAL DE ENTRADAS : -Arnaldo Villar.
I.' l,«.iH.-('OSMíiP()l,lTA -0) imitroH-1'r...i.lo 250)0(ÍO

'':' "' *t*^W*He* etfl <1H .lUTflntlVTt-l i «—MUM——¦ui
aí

"t t t ú a ts a a a a \->!¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦"¦X
ifflJÇÓES E MEDICINA ¦*

l Dn. Trajano 1-Jeis

CONSULTAS :
i ás 8 horas da manhã o do1 i',i ás 3 horas da tarde.
Residência e coneultorio B

(Bmansílheiro Barradas, UO,101 ¦.«
Ateie a chamados para dea- '_¦

tra e íóra ila Capital. Q

I ¦ ¦ ¦ B B B

L''.-s,<;«Ts-,A<5'1*l,r'iu>'
' •>>.Jm'fúeAu&jA&"X- ''

? nnrq-ae &r comp.
\gehcia em Paranaguá, Antonina, Guaratuba,

Guarakessaba e Curityba.
pirtos.' Recebe passageiros e car-

1? -

I O H¦ B -

SSO PMAJ SILVA
CmUlIGlAo-DESTISTA

Roa Marechal Floriano n. 8

.,„.,. T-xxxxxx9im diplomada com especialida-
íe de massage

fIA HADWASSKA. parteira diplo-•' Pela Faculdade de Varsovia, of»os seus serviços podendo ser pro
;•>»qualquer hora do dia ou dam sua residência á ruaCommen-«Araujo n. 36.

Caso Mme. Hauer

CXXXXXXTí

| Miguel |liII
Cra-radical das hérnias, \J"Peraçòes abdominaes, ci-"Tgia óssea, etc. etc. etc.

Residência e consultório :
Rua Matto Grosso n. 60

:xxxxxx9
 ~a

ADVOGAD03

Lindolpho Pessoa
K

; Benjamin Lias
Il61» escriptorio do advocacia á"na Conselheiro Barradas~ Ne 107 -

Linha do Rio Cirande
O paquele FLORIANÓPOLIS

Commandante Io TV Leopoldino
esperado do norte em Parat.aguá
a í'3 do correnle, st.hirá
para Florianopd s, Rio Gra ide,
Pelotas e Porto A egre, para cu
jos f ort es rei ebe pa s gein s e
cargas

Recebe ctr^s para Laguna
com balleação.

O paquete SÍRIO
E' es-parado do sul em Parana-
guá, approximadamen!e a .0 do
corrente. Após a sahida da barra
do Rio Grande, a agencia des-ta
capital informará precisamente o
dia de sua passagem.

Recebe passageiros para San-
tos e Rio e cargas para esses por-
los e psra res do norle com bal-
deação no Rio.

Limha ãe S. Catharina
O paquet-e SÀTBLLÍTE

Commandante S. Mendes.

Linhi de Milio Grasso
O paquete JAVARY

sahirá de Montevideo para Co-
rumbá—escalas a chezada em
Moitevidéo do paquete «Júpiter».

E3
LinWi do Rio da Prata

O paque'e ORION
Commandante Capella

re^rev-sHndi) do Rio da Prata r'eve
passar em Ántcnina e Parara;uá
a 9 dá Marçn. Ilec-be pasmgei-
ros para Santos e Rio, e cargas
para esses portos e para os do
norte com balde 'çãi no Rio.

Li ha Norte Americana
Serviço ae passageiros para Nova

Tork
o paquele SERGIPE

sahirá do rio a 28 do coi rente, ai?
4 horas da tarde-, para A iciuria
Bahia, Maceió, Recife, Cabudello.

.Ceará, Maranhã', Pará, Barba
dos e N>va York.

e-perado do Rio com escala por «. ¦« •»«"•*?«» de oliamada
c„ , ,-, . Emittem se bilhetes de chamada para to-bantofy Iguape e Cananéa, em | dos os portos do Brazil, Rio da Prata e

Amaiica do Norte.Paianaguá e Anlonina approxi-
rhadamenle a li do corrente, s5-
hiiá pira Florianópolis donde re
greesará escalando os mesmos | dus vapmef.

A b enooinmondas de passagens só bo-
r5o rc3spoitada-i até 48 horas antes da sahid»

IEndereço telegraphico BftAZILOYD
Agencia em Curityba-Rua Riachuelo n. 45.

As agencia só attendem telegramma-í com resposta tag-
Hecebem carga com frete a pagar

-i

«BWMfl DE ADVOCACIA
dos drs.

t 
^ENCAR GUIMARÃES,

PXEIRA DE CARVALHO

ANTÔNIO JORGE
Rnal5 de Novembro n. 281° andar

SsséíééééI!
fir' Vieira de Alencar

Advogado

ESCRIPTORIO :Rq» ^rechal Floriano Peixoto
Besidencia : RualEna«ú n. 105 CURITYBA

"*~~— ~7\
Dr- Espíndola

k^-Bua 
Duque

4 (das 2 ás 4 h).

Águas mineraes naturaes de
SÃO ÜOUÇE^ÇO

(MINAS GERAES)

GAZOZA : Excellentfl agua de meza.
MAGNESIANA : A «Vichy Brazileira» cura as moles'i.is dos

rins, figa-lo e èstí m^gn. Ttm um paladar muito agrad|yel e re
fresi-arde.

R»rommendada por ti da a classe medica da Capital da Repu
i 1 <a e dos E-iH.doH.

Uriic sde".sifori s : HERM ST LTZ & COMP.—Avenida Cen-
trai n BCe 74. —Ri i de J ener^.

NO ESTADO DO PARANA'
Math?as Bohn 8t Comp.

Curyliba, Paranaguá, A tonina e Ponta Grossa.

HA S^UDE em cada gotta d!este delicioso preparado
com oleo de figado de bacalhau.

GRANDE 8ECOMSTITUINTE sem rival Para as se-
nhoras que ornamentam e creanças fracas.

A venda .-—BENJAMIN LUCAS & COMP.-Largo do Mercado n. 7
80-2

Saneamento
iLVISO

A Empreza Paulista de Melhoramentos no Paraná,
tendo de dar começo dentro de poucos dias, aos serviços de
ligações e installações domiciliarias, faz sciente aos Srs.
proprietários, que etn seu escriptorio à rua 15 de Novembro
57, sobrado, se encontram desde jà, as requisições impres-
sas para serem pr enchidas' pelos interessados.

Curityba, 3 de Março de 1909.

Eduardo Moura,
al». 12-3 REPRESENTANTE.

, *** "' ciic-cnin-j, ii-iiHii a.,**M||IU

! iSSSSSS^Ím^mi^t -Ar.,!,lü'v' '",elh°-K- bm».•I M-,.,, i> , n , ' ,""" WWI «-l'rotii*eii'!analu-ll, Morum
A ogroto-Balo-PelIulo-ftO k los-üttnco.prclo.amnIelio"polonta.

2- Pnroo^o*! DB ITVKltKilto 450 metroi.-Promio -lo.isooo
• X^Xn ^TXl rvw~A^ o »n»wlto-B. iBqnto.
M M y; 7U kl ?s" '3 ' *n*u '-Vermolh»- C. Conflanw

uo ¦/'|i»e»~')H Kilps—V-i Htto/eio-Piolo o branco-E ArtigM,
»; Pano- VELOZ.- 500 metros-Promlo l:0ÒO$O00

IliimT,','1.0^"1" 
" '•! 

Bwn8ue-66 ""'"S - Ve.,],..»marclio bia ico -K il iffmn.in
:í ^oL^clJt""^ ^5tk'1,,rVef,'nB,,,° '! "rCl"- ^«eleblria Ka,

•I.' Paroo-AMADORES tflOO metros-Promio (1 ubjocto do nrio)
Siiluriio-Fulo-Vs sanuuo-P. Avelino.Çolybry-ZHlho—B|8 Fangue—F. Macedo.•¦i llnllini.lu -..•-/ríi-o-Vi fiaiiKuo-Palusqui.vulâo Preto-y-j sangue—Serafim.ZiK-l-iiiin.-ité-Vi saiiguo-IIugo üiltencourt.lHquary-/í.ino—Vi satcKii(ç--A. Aliei.

5.' Pttreo-Grando_PromÍÒ CONGREGO ESTADOAL em I3Ó0 n.olros -Prcmio uo 1" 100l);;i)O ; ao 'Á- 50$OOO
Frlnéa-Z-doa-SAcangue- ÍJOlãlos Amnrello vtrmelhó-J O.liviu.
MarhT ./'í11""-'7- «""8^0 ki,oq PrCo-vc rn, lho-CHHclielari, Var.„á.r.^„»k>ZB "rt sa"Kue-5ü k,iln« -Aüol bwiico-Mlle. Sinl.á .MeyerCgana-lostada-Vi saiigi-6-ÔO k.lo* - Vermelho-Ç. Confiança.

0.' Parco-) 000 motros-DR. MRYKR Promio 50$000
EnBjiw-Jor-l',eto-',H sangue -50 kilos-Vermelho prelo branco - L Lanlai'Lord \ ermelIn- V. fan, ue-55 k los-V.rde amireífo- II. Valente.
rZnHrrA('~r'!,fa'i '".'¦' 3-~òi kjlos-Amarcllo-vermelho^C. Américo

fi PiZ T .7^' V/'1' V" "íff-6,2 k- Ve-melho-Caudelaria Tatter.al.Piiata-Tostado-Va sangie-55 k.-Preto e branco-A. Bassèti.

Previne-se aos srs. pr*pnetarioà de animaes que não se admitt« que ca-vallos corram sem ser ensilhados o com os Jockeya competentemente imiformi-¦vados conforme programma acima, de accordo com o regulamuro.

Observações s
A Directoria reserva o direito de alterar a ordem aos pareôs.

,. p, , "?f T a atte"V;'o dos srs. socios para o art. 14 dos Estatutos do Jo-cjKey-Uub, (todo o sócio que estiverem atrazo 3 mezes não lem enlrada).

O Director das corridas-mOMimUTO MÜLLER.
ENTRADA com direilo a archibancida aos socios 3S0C0« « geral 2$O0O

H , 
:-' sem '• 'A ' geral 15°00Benhoras e menores de 10 annos não pagarão entrada.JS. ii. Ficam sem effeito os convites da D.iectoria passada

T iSSl
Socodadü de seguros mútuos sobre a vida

Apolicos 8orteav8Ís á dinheiro, por Sopteícs
somestraes, cm JB de Abril c JH de

Outubro üe cada anno
A mais vaiitnjosa cias30 de seguro do vida

PREVILBÒIO EXCLUSIVO UA
KQUfTATIVA

ou,, ,10 í,s"tc;t:« v&£sà "cmm "m mm-
«a* }'','" 

r|,""í ° H,«"!,Hd0 dl,r«»'o o praso do seu conlrnclo, pide
ã(StS?í 

°a, "°?dlvflM08 H0^io8, recebendo do cada vez.'.uutbooii «111 dinheiro, sem preJu'zo do «ou HeBuro que continuafin viunr. paru o oa«o de morte ou de Kot.jvivencia.
2" porquo, mesmo depoia de uma npolioo paga por falleci-¦t ento d> segurado cila li :a com o direilo n concorrer com 1 ou 2-••rj!*»,.ipÓ8 n dala da nu rie d > segurado caso o ullimo premiopago tenha a tingido n es^e periodo pr dendo assim os beneficiáriosreci ber o dobro do srguro, & exemplo de que jà w deu com umadas apólices do fallecido general Cunha Mattos e do fiaado Anto-1110 -" f,? -n £l'auj"' 'H (^UÍU!:, düSta forma> l(,8«ain po.*t-morltmmai.s 6:00 $000 ius seus herdeiros.
3.' porque op:oprio segurado, t-ndo disfruclado os pr. ventos

que o stu teguro proporcionou lhe em dinheiro nos sorteios em quetul c mtemplodo, deixa awida por morto, ou recebe quando o se-
guro ô na olasse Dotal em caso de sobrevivência ao contracto. maisíi Importanoia lotai do seguro, lambem em dinlieiro.•i-.° poique finalmente nenhum outro plano de seguro de vidaITorece as vantagens desle, invençü > exclusiva d' A EQUITATIVA
A EQUITATIVA ô a primeira soei tido naciona1- do seguros ãevida que t'm liq lidado »p lies vencidia, d slribii ndo lucreiaos seua ícgiirados, que orçam ent c Sõ e HO %.
Dàè, por todos os motivos, preferencia á EQUITA-

TIVA para os Seguro-, por ser muito solida,
bem administrada, offereeer ás melhores

garantias e effeoluar seus pagamentos
com a maXima pontualidade.

|i social Avenida Centrai 11|
RIO DE JANEIRO

icio de saa propriedade 8 v-alt-(l)
AGENCIA GERAL DO PARANA' E SANTA CATHARINA

-E-t-u» 13 cie Nov. 5S-GXJRITYB A

.lllltlliÍKríl|..M.-

!'' '[.¦
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) D B 

iát
>de

X

Protectora Das Crianças
A Emulsao 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 EMULSAO
'DE SCOTT se criam gordas e fortes eestão
isentas do RACHITISMO, da ESCROFU-

LA e bem protegidas contra o ataque insidioso
do CRUPE e da TOSSE FERINA, da A

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 & BOWNE, Chi-alco», Nova Yorlt

Sem oh' ii maroa
Nenhuma o

legítima

N

Café S. JOSE'
E' semduiidi o melhor cp.fé e

de me'hor sabor.
Tejrrefacção pelo ar qiíenle
Depi..*ito : Rua Marechal Fio

ri8no 67 e 69.
M n'c.i-o «f- C'.\

', Acha-se A venda uma barbearia bene
I montada e af-esiuei-ada, sjta em exrel
,ienle ponlo Têm Iodos os perleucesI para o serviço. 6na perfumaria, etc.
. A tratar com B- A„ nas oíficiiins
' -.'.pjía ?e%lVin.

Seguros Marítimos e Terrestres
FUNDADA EM 1S70
-i y

Capital responsável Rs. 2.000:OO0$O0O
Capiial realisado l.469:000$nCO
Deposito po Thrzouro Federal 200:000.10009
Reservas em 1907 931:OO0$0OO
Sini-tns pagos alé 1907 9.4líO:Ò0O$0OO
Renda de 1907 2.10í:000$000

Matriz, (Rua conselheira (Dantasn. $, fêaH.i
ACCEITA SEGUROS : MarilimrR s-bre CASCOS e MERCA-

DORIAS ; e teríestrés contra os rs os de INCÊNDIO, RAIO e seus
effeitos.

Strá eoncedid i grafu- amei te o seguro do sétimo anno a todos
os segi.rados, cuja apolces terrestres tendo vigorado durante seisannos sem interrupção, não houverem causado prejuizo por sinis-
tro á COMPANHIA.

OS AGENTES PARA TODO O ESTADO DO PARANA'

MATHIAS BOHN & COMP.
Praça Tiradentes 7 e 9 — Telephone 93

Caixa do Correio n. 36 — Telegr. tBOHN» — CURITYBA
N. B. Ultima cotação na Bahia, das Acções desta Com-

panhia 1:000$0000, tendo apenas 55o$ooo de en-
trada. Têm portanto o amo de45o$ooo.

8lt 10 v' ...

t,í;. 1 T*l 1

EXTHáCÇÕHSDIAEIáS
Sabbado 27 Jc Fevereiro

üp§
~£>c>ic Zf mil re!s

Agencia Praça Zacarias n: 3

vftMt-W.
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CniPELlMA CÜRYTIBAPM
dl© Z

fioí,DH & pfliiiyia
Rua 15 de fíov/embro n,29

NVsla rlwpe.Arin oiifntilrffiie um hom tt etcolhldo lo.llmrnto dt» clmpeusu» pmiiit, iri.it-, cii.lur. I*. («itlraiigniriiit a imclmians) pnr» liometi 1 a cr-niic.»loiiet», niii.rd.-cliuvi.fi, limigiilas, «te., etc» preço» sem compilem!». ,
Lava se e coticerln-SB chapéu», por preço* Imrnllssimoi.

2" Club de chapeus Chili
i.^Wjff-MÍlíSÍ0 (l° P"''liro tt dos nossos tunaviU frcBiirM» P»riteme >'. CLUB Dl-, UIAPKIJS f.llll.l riicaiilmueitte ornsitl^do e convidamos aíM.r um» -.i ii i no nosso usUltolecimonlo ondo ciicoalraiâo as lislis de bsuík-intlurits e nxainiimr oi chnp. .ih o sabor hs condiçi-es.

Niiiituein compro clispous Cliili iem primeiro var os nossoi.
¦a-

Agua Mineral faturai
"OURO FINO"

Analysado no Laboratório'Nacional pelo illustre dr. Borges
da Costa

CAPTADA aclualmente p.r meio de aperfeiçoados machinis-
mos vindos da Europa UMimamcnle, apresenla-se á venda em toda
a sua pureza natural sem perda do gaz carbônico e das outras su
bstancias meiinir.ento.ws que Ibe sào próprias.

Como agua de mesa não tem egual
e de sabor agradabilissimo

é incomparavelmente leve
abre o appetite

facilita a digestão
Aconselhada nas molestias do estômago, do figado, do baço, do.s

rins, dos intestinos, nas chloro-anemias e moléstias de senhoras.

CALÇADO CURITYBANO
.!<>-... I -._..<» i n li y

Knptitiiull.it-. em oul .ml ¦ fino, aob modidft, 'premindo oom ino-
ditlliit do mu o mi exposição nneiontil do Uin de Janeiro.

Huu Silo Frauoiaoo b, 32.—Curityba - Paraná.
üO-alt II)

xxxx«xxxxxxxxx

Ella nüo precisa de propaganda em Coritiba, ende já 6 verdadeira-
mente popular, tendo consumo considerável e sempre crescente.

Innumcos sai já os afestaios da sua efficacia.
SSo eluquentissimos os altos prêmios obtidos em diversas exposi-

ções ; eil-os
Medalha de PRATA na Exposição Agricola e Industrial do Paraná.Medalha de OURO na Exposição do Cincoenfenario do Paraná.
Medalha de OURO na Exposição Nacional do Rio d« Janeiro.Medalha de PRATA na grande Exposição Universal de S. Luu (Ame-rica do Norte), m dor premio concedido nesle certamen á.águas miDeraes brasileiras.

3o PRAÇA TIRADENTES
Em Paranaguá—Únicos depositários

30
A. SABATELLA & C,â

12 gj-

m
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EM FRENTE AO CORREIO

CHEGARAM pelo ultimo vapor, do Parla e Hamburgo, oha-
péoB os mais modomos, par» senhoras.
Convida-se as exmas. sonhoraa a fazerem uma vialtt á esta

cosa. Vendem-bo tambom enfeites o formas para chapéoB,por
preçoB razoáveis. Tem sempre am grando sortimento de cha-

péoB, toueas e véos para luto.

kxxxxxxxxxxiixxxxxxxxxxxxS

Muito recommendavel remedio para expulsar
vermes temos no

VERMICIDA
do pliiirimioaulico UI.OHU HOKTTQJiR, BKUS.JUIÍ, K poro.ua ?—

Porquo 6 inkai.mvki. o nflo prejudica m crianças.*A' vondtt om quasi om todim as pluirmnoiiiH o lojiis,
lvps.-2l-— 14

Empresa
DK

Electrcidade de Curytiba
Para os devidos fins, levamos ao conhecimento de nossos co-

sumidores, que resolvomos collocar em todas as InstallaçOes som
contadores um apparelho limitador de corrente, a proporção queelles nos forem fornecidos pela fabrica a qual encommendnmos.

57
Curityba, 29 de Setembro de 1008.

Huer Júnior & C\

UVAS oyi Mio ^
o m. T

n. 178. àn»«U
Comprando em •»*,..bom abatimento. mUi

.. Tem esplendido*,Z
"monto de calçadoi «,,>

HOMENS, P'r'
SENHORASe

PeloBrnndesorlhS^

a_í,absoIutamente,se». preji

Grátis

RiULIVEIRA
Pei to fal GatbariDCDse

XAROPE DE ANGICO COM TOLü' E GUACO
COMPOSIÇÃO DE RAULIVEIRA

|0 PEITORAL
DE ANGICO

Um caso de tosse perli-
naz e chronica curado radical-
mente apenas com o uso de
dois frascos do famoso Pei-
toral de Angico Pelotense.

Eu abaixo assignado attesto, abem da humanidade, que tenho
. usado com muito bom resultado

o <Peitoral de Angico Pelotense-,
preparado pelo hábil pharmaceu-tico Dr. Domingos da Silva Pinto,
contra tosses, constipações, ele.
Soffrendo ha muito tempo de uma
tosse pertinaz e que muitas ve-
zes me impedia de dotmir, só
com dois vidros do poderoso Pei-
toral fiquei radicalmente curado
sentindo logo allivio com as pri-meiras colheres que tomei. Poruer verdade, firmo o presente.

P e I o t a s , 24 de Setembro de
1890.—José Casanoca Filho.

Admirável!
ESPANTOSO !

Uma bronchite asthma-
tica, acompanhada de ¦perti-
naz tosse, foi radicalmente
curada com um unico frascodo poderoso Peitoral do An-
gico Pelotense. E' a exma.
íilha do bem conhecido ci-
dadão Jeão Felizardo da
Silva que o attesta :

Attesto, a bem da humanidade,
que, tendo uma filha que soffria
ha mais de dois annos de uma
bronchite asthmatica, acompa-
nhada de uma pertinaz tosse quea impedia de dormir, só com uma
colher do -Peitoral de Angico
Pelotense», preparado pelo illustre
pharmaceutico Dr. Domingos da
Silva Pinto, já sentiu-se mais al-
liviada, e com um vidro do mesmo
ficou radicalmente curada, — E
por ser verdade, firmo o presente".

Pelotas, 22 de Setembro de
1890.—João Felizardo da Silea.

O Peitoral de Angico Pelotense se encontra á vendaem todas as pharmacias, drogarias e nas casas que ven-dem drogas e medicamentos. Pedir sempre o verdadeiroPeitoral de Angico Pelotense.

Deposito geral—Drogaria EDUARDO C. SEgUEIHi, Pelotas
Deposito no Paraná—Drogaria ANDRÉ' DE BARROS

"Aqui tiene Vd. una fortuna,,
—:"i Búsquela
Industrias nuevas de gran porvenir

Amcultura—Apicultura—Lecheria
La incubadora ha sido reconocida serel factor principal eu la Cria de

Approvado e authorisado pela Inspectoria Geral de Hy-
giene do Brazil.

Premiado com medalha de primeira classe
em diversas Exposições

Recommendado na clinica medica de distinetos facul-
tativos, comoGrande medicamento para combater

Tosses,
Bronchites,

Asthma,
Tisica,

Coqueluche, Rouquidão e todas as molestias das
Vias respiratórias

MAIS DE 60 MIL PESSOAS residentes em diversos Estados do Brazil
Attes.am a efficacia deste grande medicamento

-Jaalíno Hopn & Oliveira „ • „h. , c P u ." Únicos Fabncantes=S. Catharina
Depositários em Curytiba .—Fernandes Loureiro & C*

AOS HOMENS DE QUALQUER EDADE
Debilidades. Masculinas [(IMPOTÊNCIA)

Completamente curado -HoYo.inoffcnsivo, agradável e tratamento
I3Xr___rr,uaLX_jX__il-VB3IL.

Ixxv&ortaTxire»— Leia a opinião do Professor Dr Pedro N
Arata,Professor da Universidade de Buenos

Ayres é Director do Laboratório Chimico Municipal da Oapitol Fe-
daral Argentina.—Buenos Ayres, 14 de Dezembro de 1904.— Illm.
Snr. Direotor do Instituto Saxe.—Avenida dk Mayo 1168. Buenos
Ayres. —Pratiquei o analyse de seo remedio e devo declarar que a dose,
como as instrucções o dizem, de tres pilulas diárias, podem ser toma-
_fls,absoIutamente,se». prejuizo para a saude.Assignado : P.NArata.

Escreva pedindo nosso livro que esta' impres-
so em lingua portugaeza,o qual lhe será enviado
grátis, em nm enveloppe liso para que ninguém
saiba quem o reccbe.e uma vez que o tenha lido
se convencerá de que o indicado e uuico trata:
meuto que cura a impotência e favorece o resi

. - —-——— l abelecimenlo do vigor, e por esse meio torna:sio ho Avegoroso nSaxetitutomem de qualquer edade, é o que ensinamos-D -
rigi !sf ,-r áu 'seae lm: | InAoridade Mayo, 1168, Buenos Ayres.-Adverteuclar-ioda a nossa correspondenciaérespondidaemidiomaportuguez. Iv.p.s.d3m-40

« -*-* AOS DOENTES DO ESTOJBflGO 4—
CAMOMILLA RAULIVEIRA

BL1XIR
ESTOMACHICO-CARMINATIVO—E-TONI-DIGESTIVO

Composto essencialmente de plantas da Flora Brasileira

Este Precioso Medicamento cura :
Dyspepsias atônicas, Colicas, Dores de cabeça e ventre, AziasGaslralgias, Acidez, Vômitos, Enjôo do mar etc. Acalma exi-tações nervosas. Promove o appetite, corrige as indtgentòes e

Tonifica o estômago.

wmuwtomuu
Únicos Proprietários Fabricantes-S. Catharina

g 
Depositários em Curytiba :-Fernandes Loureiro & C:»

éít__-_-m»

Vanlnjoso succcdnneo dumarcas do vinho do Poito
TÔNICO, HUTHITIVO E DKPHu^ajuina
Sueco fresco

de cajj
Conservado pelo processo de ii

Usotutamvnte m ^
REFRESCO SEM RIVAL

Premiada com Medalha de OtriExposiçío Nacional de 1%'Champagnt
de cají

A mais preferida pela elite cotg
- dispensacel nas casas de/t

de tratamento
Nova partida acaba de tudCeará w&)

Casa Manoelik
- DE-

MANOEL DE CASTRO
Rui S. Francisco 11. .13-,õ',s°. 2 m. -

Vende-se
uma casa de madeinta
janellas envidraçadai ej
porta de frente, janella ejo
dos lados, cora 14 metnti

comprimento sobre õ de larptl
preço módico. A tratar á tna Coes
dador Araújo n. 37.

que i
prose
lista,
bori-i
cano,

«Eí; taivez

lação
aos dc
bo.

Matte

.
ff

PHARMACEUTICO CURITYBANO
72.—RUA QUINZE DE NOVEMBRO—72.

Este conhecido estabelecimento tem sempre em deposito prepa-rados pharmaceuticos nacionaes e estrangeiros, artigos deborracha, empôlas, tinturas homceopathicas, águas mineraes
glóbulos, tablettes, etc. e grande sortimento de drogas '

recebidas directamente da Europa.-DEi»os_To do ELIXIRCINTRA efficaz para as molestias do estômagoe dentição infantil.—Pós dentrificios superiores a 1$000a caixa, oleo de baboza e de mamona a 1$000o frasco, sabões medicinaes, etc, etc. — Attende
a pedidos do interior e avia receituario

com promptidão e cuidado.—Preços Módicos. 65—ÍFlTuta, 1.5 ci.» IVO-vembro•72.

_,  .... .„ „„, V1„ ,tl> CÍV6S *
|a persona que desea adelantar en estáindustria, debe tener incubadoras, cria-deros, aoes buenas y un libro práclicosobre la crianza, etc.

Las incubadoras que vendemos, y deIas cuales hay en uso más de 10.000en la República argentina, todas vendi-das por nosolros, son aparatos modernos
de primeira clase y automáticos que ne-cesitan solo 5 minutos de trabajo pordia. Garantimos la empolladura de todohuevo bien fértil.

Aoes de rasapura procedentes de nu-estro criadero »Excelsior- se conside-ran mejores, que aquellas que se impor-
tan dei exterior, porque están completa-
mente aclimatadas. Tenemos 60 razasentre 2000 aves.

Los hueoos para incubar que vende-
mos son tan buscados que hay que pedirlos con varius dias de anticipación.
La calidad de Ios pollos obtenidos deestos huevos se recuerda por mucho
más tiempo qne el precio que se habia
pagado por Ios huevos,

Remilimos huevos frescos de aves de
sangre pura, bien acondicionados contia
rotura, por correo á todas las Republi-
cas Sud americanas, mandando nos porcarta certificada ó giro postal 15.000
reis por docena de huevos.

«ia Gula dei Aeicultor*. gran obra

en 2 tomos con 800 páginas de textomás de 1000 illustraciones, es el mejorlibro sobre la crianza de aves, construcción degallineros.enfermedades de aves.cria de patos, pavos, gansos, palomas,conejos, abejas y perros j contiene des-cnpciones y vistas de muchos criaderosextranjeros, etc. etc. Recomendada porlas autoridades dei ramo y Ios grandesdiários de esta República. Precio confranqueo pagado 10.000 reis.
Apicultura Moderna ó El cultivo deAbejas. Tenemos en venta las mejorescolmenas y útiles para apicultores. Pre-cios y descripción en el libro mencio-nado arriba.
Lecheria, fabricación de manleca yquesos.leche pasteurizada, etc. Pode-mos facilitar á Ios interesados las mejo-res máquinas, aparatos y útiles, coy adescripción detallada se encuentra en lasdos obras illustradas y publicadas porla casa: Lecheria Moderna y Manualdei Quesero premiadas en la Exposición

de St. Louis. Precio de cada obra 5.000reis.
La casa de Reinhold es la más anti-

gua, vasta y mejor surtida de toda laAmérica dei Sud, establecida desde másde 20 anos.
Pfdanse Ios catálogos illustrados con

precios de todos nuestros ramos, re-miltendo 1000 reis por carta certifica-
daá

MOLÉSTIAS DO PEITO
Tuberculoses, tosses rebeldes, bronchites, aguda,

chronica ou asthmatica
São curadas radicalmente pelo

Peitoral J/rip€ Piraoga

fâlA
Grandes premios j

Mi

LOTERIA SÁ CAPITAL K
EXTRACÇÕES DIÁRIAS

Bilhetes á venda na
Casa de Novidade.

Os pedidos do interior sãor
tendidos no mesmo dia,

Ama de leite
Precisa-se de uma ama dele

sera o filho, sadia e forte, â
Commendador Araújo n, lfi

Impressor
Nas officinas de Adolpho fc

marães, precisa-se de um im]
sor pratico, para prólo de péi

(ató 2a ord.)

.*'-_.•

S. Luiz 1904
Milão 1906
Hi0 de Janeiro 1908

KILO 5ÒO réis
QUALIDADE GARANTIDA

Professor
foão Urbano de A,

Licciona piano e baadolim Ü
na e concerta pianos.

Rua do kerriion.
1 mez alt.

K__a_RH KKÜ5 «sa KiUVA

HU m.
a.s.o. ) 29 RÜA 15 DE NOVEMBRO — CURITYBA 18

FXJZ-il^OIL.

3 v.p.s.

Alejandro Reinhold.
Calle Belqiuno 451, Buenos Aires,

República Argentina—Ag. La Aurora.

Medicamento de acção prompta e efficaz e que devido as vir-tudes curativas, apresentadas em numerosas experiências feitas pormédicos de reconhecida competência, foi mandado admittir nata-bella dos medicamentos usados no Exercito Brazileiro, como espe-cifieo das molestias pulmonares. P
Poderoso tônico do apparelho respiratório

Unico medicamento que nos casos de tuberculose adiantadacura a tosse, modificando a expectoração, faz voltar a temperatura
noctttrnM 

^ ° aPPelite, faZeDd° desaPParecer os 8«ores

Encontro-se na MlW.\\ Sfllir-Curityba
e no Depositário Geral—J. M. Pacheco

35 DEOGIHU nm.M-Rua\dos Andradas, 5P-Bio de Janeiro

Sabâo^àrisíolino
Poderoso antiseptico

fava o rosto,
para o banho,

para o cabello,
para a barba

e para a caspa.
USEM SEMPRE O

SABÃO AR1STOLINO
me sabão é um grande preservativo das molesü<.s cutâneas. Cura raptOamente as dZrsàsmoléstias da pelle

Combate e evita o suor fétido dos pés. dasmãos e dos sovacos
__ venda—Benjamim Lucas % Gomp.

Praça Muncípal N. 7

bergerac, côcõs da Pahia, aai
xas do Japão, abacaxis, peítf
pêras, marmellnH, camarões tt
cos, palmiti s,bananas «S.
ouro, prata, da terra, maçaoes
turra, encontra-se na

CASA COLOMBO
rua S. Francisco n.45 eB
Serro Azul n. 9'

Aos revendedores
ção nos preços

I uniu
-E-

Rectificação de álcool
Fabrica de licores, xsrop«

vinagre, etc, etc

Grande deposito de girm
quintos e décimos

G. PINOT lr Cia.
)X Rua 7 de Setembro d. M

-CURYTIBA-^ |

BALOÍ^,
de caricaturas. LANTERNAS!
papel, recebeu grande vanea»

CASA BICHEI
Rua 15 de Novembro n. 70

ji iin.iuiiiyi"Ú ^.

recebeu a «Casa Colombo- »«MJj
Franciscj n. 45 e Barão do »' .j
u. 9 pelo ultimo vapor eni»0"

A «Casa Colombo» avisa a»
rosa freguezia que tMffJgfJl
vapores procedentes de °™\^
Montevidéo e Rio Grande W \,.:.
a espécie
logares.

de fructas oriandas
30

ds* I

3o—14

«Attesto que tenho M"P"PjJÍ
nha clinica, nas moléstias ao 

^,
respiratório, sempre com J 

,t t
Peitoral de Cambará ™r*.0l
Souza Soares.-Dr.Oo«íW°3,^
,_«ao». (Pelotas, Rio Q»nd8d'


