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Convocação de Convonçfto

llImo-.sr.-Vosidcntc ciais iiicni-
iji do bircctorio do Partido Re*

publicam) Paranaense do Mimici-

pio de- „ , ,.1,. ..,i, .. iininn i|o lis)..-
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„,|o sido em reunião no
'.-iijnadc. 

pcloDircctorio Ccn-
i dia IO dc Março próximo,
lui.is da tarde, no edifício do
resso Legislativo do listado,

ta Capital, para ter lugar a reu*
niílo da Convenção do Partido que
teta de proceder a eleição do üi-
tectorio Central em substituição
ao actual, cujo mandato termina a
2; do mesmo mez, vimos pedir-
vos, deaccordocom o Regulamen-

do Partido, que nomicis o dele-
Dircctorio á alludidato

iiado desse
Convenção, afim de que possa ter
lugar a referida eleição, investindo-
o ao mesmo tempo de todos os po-
deres para quaesquer outras delibe-
rações que a Convenção julgar
conveniente tomar.

Esperando que com a necessa-
ria antecedência nos fareis a co-
municação da escolha do vosso dc-
legado, nos subscrevemos.

Coritiba, 10-2—1912.
Vossos Corr. am. ob.

Manoel dc .-íeiictir Guimarães
Generoso Marques dos Santos
ÍAiu Antônio Xavier
AlJui-o Alves de Camargo
__, d. -Carvalho -Qhaves
Çlaudino B. F. dos Santos

1 _r_nTn_nT*ijijW-_iT_[.s*^M—__b_

EXÉQUIAS
O Governo dti listado

Curai colobrui- r_ox.a*tol.a
prt.xLu. . ás 1> horas du mu-
nliil,nnCntlieilralduBlHjiH>i
do lulouins s oxeqalii- p»r
itlmii dst Nr. Itarno d» I.lo
I-iaiico, ol.iciniido o sr.
líisjio DioeeMaiio assisti tio
por tudo o clero.

Xào ha cnnvit<-n.

S. Matheus
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As informações que nos chegam
referentes á penosa viagem do ba-
talhão de caçadores Rio Branco,
que 110 cumprimento de um alto
dever patriótico c de gratidão foi
a capital da Republica prestar ho-
menagens ao seu glorioso patrono
ao baixar ao túmulo, deixam vèr
claramente a desordem no serviço
da Estrada de Ferro S. Paulo Rio
Grande, já tantas vezes condem-
nada pela péssima construcção da
sua linha em o norte do Estado.

lá dc longo tempo vimos obser-
vando que os expressos em tran-
sito de S. Paulo para aqui raramen-
te obedecem ao horário e assim
também temos notado com tris-
teza os repetidos descarrilamentos
de trens conduetores de cargas,
não raras vezes fazendo victimas e
sempre prejudicando as viagens
regulares dos trens de passagei-
ros.

O que se deu agora por ocea-
sião d_ viagem do batalhão é sobre
todos os pontos lamentável, por-
quanto, alem dc prejudicar a mis-
são dessa corporação digna, que
com a máxima abnegação mobi-
lisou-sedeümàhora para outra com
o mais nobre intento de render um
necessário preito de gratidão áquel-
le que com elle dividira parte das
suas glorias e que por effeito delle
se ligara de coração á terra para-
naensc ; alem de fazer com que
a mocidade do Paraná soffresse as
mais terríveis fadigas e essa ex-
trema contrariedade de não poder
assistir os funeraes do morto im-
mortal, do estadista que era uma
luz clareando a estrada dos nossos
destinos; alem de ser a causadora
de todos esses transtornos, faz
comprehender que na hora do
perigo, quando o rápido transporte
de elementos asseguradores da
paz, ou da integridade nacional
for exigida, estaremos nessa cruel
contingência de encontrar obstacu-
los que deixarão em risco a esta-
bilidade da nação. Estrada consi-
derada estratégica e indispensável
ao movimento rápido em hora de
conflicto internacional, não devera
offcrecer essa ameaça de faltar no
instante cm que delia podesse de-
pender a garantia da nossa inte-
giidade.

E não é só do defeito da cons-
trucção que se queixam os via-
jantes prejudicados ; o mal, o des-
cuido, a má administração se ma-
nifesta em tudo. Os trens descar-
rilados ficam a espera de ordens
e recursos para voltarem aos tn-
lhos, longo tempo ; as machinas
dos trens rápidos perdem a pres-
são e param horas e horas para
tomar fôlego...

Não se justificam essas faltas,
tanto mais quando janãorepresen-
tam casos fortuitos, incidentes ra-
ros, visto que taes anomalias já se
estão transformando em habito, em
facto communs, como se a desor-
dem podesse acostumar o povo e
vencer.

Lamentamos que a desidia de
uma administração nos tenha col-
locado nessa falsa situação de não
podermos contar com os serviços
de uma via-ferrea que tem de ser
a principal válvula da nossa vida
activa e a segurança da nossa so-
berania de nação independente.

Do correspondente:
Conforme determinação cm Lei,

procedeu-se a eleição no dia 30 dó
passado, cujo resultado bastante
nos satisfez por vermos represou-
tado a opinião paranaense no Es-
tado ; aqui correu cm boa ordem
sendo fiscalisada cm algumas
secções por parte dos candidatos
ao terço ; o eleitorado em sua ma-
ioria, concorreu ás urnas votando
em quem desejava,

—O grande calor, devido ao ar-
dente sol, tem nos molestado
suppomos, a continuar assim, logo
ver o caudaloso Iguassú innavega-
vel, porquanto suas margens já cs-
tão completamente seccas.

—Soubemos ter o Commercio
desta praça representado, ao Admi-
nistrador dos Correios, contra o
agente do Correio dc Porto Ama-
zonas, visto aqucllc não enviar as
malas pelos vapores que são obri-
gados por lei a conduzil-as, dc mo
do a entrar 5 vapores sem nos
trazer malas ?!

Não julgamos isto ser proposi-
tal ed'aqui pedimos áquelíe agen-
te agir conforme o Regulamento
para que o Commercio e o povo
não tenham nada a reclamar.

—Com satisfação registramos
a visita a esta, do capitão do Por-
to de Paranaguá que a serviço de
sua competência andou percorren-
do os rios Iguassú, Negro, Timbó
e Putinga, levando d'aq. i em sua
companhia o capataz do Porto, e o
fiscal dos rios, para o auxiliarem
na excursão.

Pelo que nos disse, esse distinc-
to official de Marinha, haverá
grande modificação na marcha do
serviço da navegação fluvial nes-
tes rios, devido as difficuldadcs que
ainda se encontram para termos
uma navegação franca. .
— Com todas as solemnidades rea-

lisou-se a 27 do passado, a inaugu-
ração do prédio do Club «Amantes
da Prosperidade» as festas começa-
ram as 5 horas da tarde pela entre-
ga da chave, por mão de uma com-
missão de exmas. sras., esposas dos
consocios que fazião parte da com*
missão de construção do prédio c
discursou sobre o caso o seu presi-
dente, major Jorge Máder, apresen-
tando aos consocios o prédio que
a sociedade precisava e enaltecen-
do os serviços prestados pelo sr.
consocio Ewaldo Thomzek, como
um dos que mais se salientou na
referida construcção, pedio que lhe
fosse dado o titulo de Benemérito
e sendo essa idéa por todos bem
acolhida a Directoria do Club ap-

provou-a sendo assim elle aclama-
do com enthusiasmo de seus con-
sócios; em seguida o Presidente
do Club mandou que as chaves vol-
tassem de novo ao Presidente da
Construção para elle mesmo abrir
as portas do edifício e assim foram
as portas abertas pela referida com-
missão de sras. e franqueado aos
convidados os salões do Club; em
acto continuo foi aberta a sessão
magna de inauguração do prédio.
O presidente do Club depois de

faltou o seu consocio Leoncio de
Abreu, que nesta se achava.

Agradecendo a banda Carlos
tomes, de União da Victoria, que

gentilmente se offcrcccu paia abri-
lliantai' a festa, fallmt novamente
o major Matlcr que em palavras
cheias de contentamento disse ser
aqucllc Grêmio um dos que mais
cooperavam para o abrilhaiitameii*
to cia festa. -A Republica,, não
podendo se representar pelo seu
Humilde correspondente, visto ser
o presidente do Club, autortsou ao
sr. Otto Seguir para isso fazer,

As 8 i|2 teve logar o estica do
palco com a comedia «Viuva das
Ca.nelias. cujo desempenho dos
amadores foi satisfatório.

Foram tiradas varias photogra-
pinas do prédio c salão do Club.
As 10 horas começaram as danças
em cuja V marca, uma quadrilha,
contamos 46 pares dançando, os
diversos salões se achavão repletos
de convidados, notando-se entre
estes grande contentamento.

No dia 28 prosseguiram-se as
festas liai... ! , baile infantil de dia
e a noite de adultos, baile este que
prolongou-se até as 2 horas da
madrugada.

Todos os actos da festa e bailes
foram com a presença da banda
Carlos Gomes que gratíssimas re-
cordaçães deixou nos corações
d'aquelles que apreciam a musica.
A este grêmio, pois, apresentamos
também nossos agradecimentos.

O «Club Flora» nos honrou com
amável convite para assistirmos ao
baile Carnavalesco que terá logar
no dia iS nos salões do Club Aman-
tes da Prosperidade, para cujo flm
a d. directoria d'est_ Club, cedeu
seus salões aquella sociedade.

No dia 14 haverá, 110 Club Ideal,
posse da nova directoria e baile
pata o que nos distinguiram com
seu delicado convite, o qual, des-
vanecidos, agradecemos.

A _ do corrente foi eleita a nova
directoria do «Club Amantes da
Prosperidade) ficando assim cons-
tituida; Presidente Bernardino Luiz
Giublin, Vice Presidente Aroldõ
Prohmãnn, Secretario José Flesi-
koski,Thesoureirojoão C. Demàns-
ki, Orador Maurício Tavora, Bebi-
bliothecario, Joaquim Cândido de
Oliveira.

—Para a Eschola Americana, na
Capital do Estado, seguio a menina
Edilia.filha do nosso amigo Manoel
E. da Cunha, a qual nos disseapre
sentar suas despedidas as pessoas
de sua amizade.
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Do Diário Official, dc sabba*
do, IO.

Falleceu hoje, ás II horas e 10
minutos da manhã, s. exa. o sr.
José Maria da Silva Paninhos do
Rio Mranco, Ministro de Estado
das Relações Exteriores,

Nascei. Paninhos Júnior, na ei-
dade do Rio dc Janeiro, a 20 de
Abril de 1845 ; foi seu progenitor
o illustre estadista visconde dò Rio
Branco, de quem herdou o talento,
o acendrado patriotismo e a ope-
rosidade indefessa no serviço pu •
blico.

Bacharel pelo Collcgio de D.
Pedro II, formou-se cm direito na
Faculdade do Recife, tendo fre-
quentado durante quatro annos a
dc S. Paulo. Em ambas assigna-
I

cesa c constante popularidade,
quasi cultuai, entre os seus con-
cidadãos.

Continuando, iinmcnsarnontc In-
creiii.ntadii, a política tradicional
brasileira da paz honrada e cordial
c dc guerra á guerra com a judi-
dicatura do arbitramento, elle fez
a diplomacia rio futuro e elevou
seu pai/, á catliegoria ile um pre-
cursor apostólico norteado pelos
ideaes da cultura humana.

Sua força consistia, além tio seu
talento c do seu patriotismo na

tão 
"extraordinária- 

erudição estupenda dc quem sabia
Ie cor todo o seu paiz tudo quan-

Sltouquidãoãâ f Bromil.

. Iate

declarar inaugurado prédio deu
a palavra ao orador official,
sr. Maurício Tavora, que dissertou
sobre o caso com invejável elo-

quencia. Em seguida foi dado a

palavra ao representante do Club
Flora, sr. Alfredo Cercai, o qual
em eloqüente discurso mostrou

quanto é útil a sociedade cujos
fins enobrecem o espirito e culti-
vam a intelligencia pelo mesmo,
em nome das sras. dos consocios,
foi offerecido o estandarte da so-

ciedade no qual foi pregado uma

fita larga de seda com os seguintes
dizeres escnptos em letras doura-
das «Ao Club Amantes da Prós-

peridade» offerece o Club Flora,
nela sociedade Rolmopez c Club

de Canto foi também offerecido c
, , .1  !nsl.

a1
ão

,():U, Barimbergue ; representando
J„ 

Club União lallou o seiig
dente Max Schwartz, o Club Ideal

se fez representar pelo consocio

Olivio Amaral, também sócio da-

quelle.
A Sociedade Operaria represen-

tou-sc pelo seu orador.
Em nome do Club Cur.tybano

Mignon Thcatrc
Hontem este bello music-hall re-

encetou as suas costumadas func-
ções diárias.

Desempenhou um programma
optimo.

A fita Max, victima do vinho
quinado, despertou muita hilarie-
dade.

As attracções, applaudidas.
—Hoje :
O film de grande metragem e

de ruidoso suecesso Miranda, da
fabrica Copenhague Films.

Cantarão as chanteuses Arkas,
Lecomte eMyrto.

Éden Cinema

Abrirá hoje as suas portas, para
dar logar á funeção da moda de
.quarta-feira.

Compõe-se o programma- de
boas fitas.

Receberá portanto,hoje, o Éden,
uma enchente collossal.

Smart Cinema

Depois de alguns dias fechado,
proporcionará finalmente, de hoje
em diante, aos seus habitues, as
bem organisadas funeções que
costuma realisar.

E' encantador o programma de
hoje.

mijou Cinema

ou-sc pela sua applicaçâo aos es-
tudos, pela anienidade seduetora
do seu trato c pelo seu pendor
para o jornalismo, no qual, entre-
tanto, os assumptoslitterarios epo-
liticos, desde logo, cederam a pri-
mazia ás theses e controvérsias da
historia pátria. Era a sua voca-
ção que se iniciava cedo, para
constituir-se a dominante absor-
vciitc c gloriosa da sua fulgurante
carreira publica.

Em 1868, de volta da sua pri-
meira viagem á Europa, foi 110-
meado professor interino de cho-
rographia c historia do Collcgio D.
Pedro II, indo, pouco depois, exer-
cer o cargo de promotor publico
cm Nova Friburgo.

Essas duas commissões foram
episódios ephemeros na vida pu
blica ile Rio Branco ; a carreira da
sua vocação e do seu futuro nacio-
nal; encetou-a elle em 1869, quan-
do seguiu para o Rio da Trata e
Paraguay, acompanhando seu pae,
como secretario da missão espe-
ciai que o preclaro estadista foi
desempenhar.

poi a promissora iniciação di-
plomatica, que a política interna
tentou desviar ou frustrar, elegen-
do-o, ainda cm 1869, deputado
geral pela província de Matto
Grosso.

Nesse período abriu-se uma ex-
cepção luminosa na carreira diplo-
matica dc Paranhos Junicr; elle

veland, Rio Branco loi designado,
por virtual acclamaçáo de seus
patrícios, para succcdel-o na me*
lindrosa commissão.

O acervo de materiacs l.istori-
cos c documentários, amontoado
diuturnamente no gabinete do em*
dito investigador, ia fornecer ao
advogado da causa brasileira os
elementos incontrastaveis da vicio-
ria no pleito internacional.

Da celebrada Memória Brasi-
letra, copiosamente instruída, irre-
fragavolrnente argumentada, surtiu
a certeza do direito brasileiro para
o laudo justiceiro do illustre arbi-
tro.

A sentença adjudicou definitiva*
vãmente ao Brasil 30.622 kilome-
tros quadrados de território liti*
gioso.

A repercussão dessa victoria do
direito c da paz armou ao grande
triumpl.ador, talvez, a mais intensa
popularidade dc que ainda fruiu
um benemérito no Brazil.

Outra pendência internacional,
duas vezes secular, c por vezes
exacerbada, intimava solução : ur-
gia assentar definitivamente a iden-
tidade do Oyapoc ao tratado de
Utrech, na fronteira com a Guaya-
na Franceza.

Negociado entre os governos do
Brazil e da França o tratado dc
arbitragem, foi Rio Branco encar-
regado da defesa dos direitos his*
toricos brazileiros.

Quando decorriam as negocia-
ções, prolongadas de Julho de
1896 a Abril de 1897, em que foi,
afinal, resolvido o tratado de ar-
bitramento, prestou Rio Branco as*
signalado serviço, auxiliando ou-
trás negociações para a solução da
pendência de limites com a Guay-
na fiiglczn, escrevendo a Memória
Histórica c Geogrnphica, no fundo
e na forma monumental contribui-
cão desua incomparavel proficien-
cia.

A 22 dc Novembro de 1898, foi
nomeado enviado extraordinário e
ministro plcnipotenciario em mis-
são especial junto ao governo Sui-
so. Em Berna redigiu uma Expo-
sição dc factos, de 840 paginas, es-
tupenda de erudição e lógica, que

entendeu pagar tributo á política assegurou o ganho da causa bra*
interna do seu paiz, c pagou-o zileira.
opimo, inesquecível, lidando na tri- A sentença arbitrai, lavrada a
buna parlamentar e em A Nação, 10 de Dezembro de 1900, reco-
durante cinco annos, pelo program- nheceu ao Brasil a posse dehniti-
ma do ministério libertador, de que j va de 260.000 kilometros quadra-

dos de território disputado.
Recresceú a popularidade do

aureado no Con-
Benemérito

lar.

foi presidente seu illustre pae.
O valoroso polemista agigantou*

se nessa campanha memorável em ' exímio patrono,
prol da liberdade e da justiça; gressó Federal como
delia sahiu triumphalmente a lei de da Pátria e cumulado de manifes
28 de setembro de 1871. No fui- lações da gratidão official e popu
gor da gloria paterna conseguiu
não sumir-se esmaecida a collabo-
ração meritoria do filho.

Em 1876 foi nomeado cônsul
geral em Liverpool, cargo que
exerceu por muitos annos ; ahi re-
tomou os seus estudos predilectos,
os da historia pátria, nas suas obs-
curidades e problemas controver-

Desempenhava em Berlim as
fíncçõs de ministro pleni potência-
rio quando, em 1902, os seus ser-
viços foram reclamados pelo Pre-
sidente da Republica, Dr. Rodri-
gues Alves, no cargo de ministro
das Relações Exteriores.

Desde logo o novo ministro re-

Amanhã se realisará o annun-
ciado espectaculo em beneficio á
bibliothcca da Sociedade Melpó-
mene.

Para esse espectaculo foi distri-
buido um bello programma.

sos, comprazendo-se na consulta e j organizou a
exegese de velhos documentos e
esquecidas memórias, em cujo
cháos porfiava deparar elucidações
reveludoras e úteis ao seu pai»,.

Surprehendia aos que o ouviam
o acervo enorme de conhecimentos
que Paranhos accumulava com pa-
ciência benedictina, matérias para
obras cyclopicas, cujos planos, en-
sejos e aproveitabilidade ninguém,
e talvez nem elle, previa.

Nessa época deu á estampa a
traducção em francez da Historia
da Guerra da Tríplice Alliança,
de Schneider- as Notas Biographi-
cas, Ephemeridcs e Encyclopedias
Scientificas, estas ultimas publica-
das em revistas e jornaes europeus.

São de sua abalisada penna a
Exquise de 1'Histoire du Brésil de
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pregado no estandarte duas

gnias, distinetivo daquel as grava-
do em ouro pelo hábil cidadac

Altas novidades, llujo o todos os dias
funeções oxccpciouaes. Vide programma
na ii." pagina.

Films ile todos os nssumptos : drama-
ticos, cômicos, estliet.icos o naturaes das
principie- làbricas Européas.

llojo e todos os dias ainda que chuva.

1 organizou a estruetura e as pra-
xes da chancellaria ethronejou nei-
Ia, na magnífica e triumphal dieta-
dura da sua competência sem par
e do offuscante prestigio da sua
autoridade internacional e da sua
gloria effectiva.

A consciência nacional repousa-
va na tranquillidade da confiança
absoluta, com ter tal piloto ao leme
cas relações exteriores, e pôde o
Governo exercer despreoecupada-
mente e cm boa hora a sua activi-
dade no monumental saneamen-
to e embellezamento da metropo-
le brasileira.

Um caso gravíssimo surgiu, en-
tretanto, para pôr a prova a pro-
ficiencia do palinuro— a questão
do Acre, a mais difficultosa, a
mais complicada, a mais tre-

Regimento de Segurança: Ser-
viço para o dia 15. Estado maior o
senhor capitão Cbrisanto José de
Freitas. Ronda dc visita o sr.al-
feres André de Almeida Garctt.
Dia ao Regimento o r sargento
Savedra.

— Uniforme _*

1889 e a Biographia do Imperado) metida de nossas questões dc limites,
D. Pedro II, que assignou com o : com o arrendamento de toda região

pseudonymo Massé. I habitada quasi que exclusivamente
Pouco depois do advento da Re- por brazileiros, a um syr.dicato

publica foi o barão do Rio Bran- estrangeiro. Era a tentativa da in-
co nomeado superintendente, em troducção do ominoso systema das
Pariz, dos serviços de iinmigração chartered companks, minaz ásegu-

para o Brasii, incumbência de que rança nacional sul-americana.
se desempeuhou brilhantemente, J Jamais a diplomacia brasileira
com a mesma cabal lealdade e de- foi posta a tão dura provança de
dicação pratica com que cúmprio calma, ponderação e prudente
as funeções publicas que lhe foram c hábil energia; anteolhava-se a
commettidas pelo Império. possível intervenção de duas das

Tendo fallecido em Washington mais poderosas chanccllarias do
o barão Aguiar de Andrade, in- mundo.
vestido na presidência da missão Ao cabo de porfioso trabalho
especial incumbida de defender os de gabinete e de soluções par-
direitos do Brazil na questão de li-j «Como tratado de Petropolis,
mites com a Republica Argentina, escreveu escriptor estrangeiro, o

perio c ollarflo do Rio Branco sle-
monstra ser a toda evidencia um
estadista de 1 limeira ordem-

Rio Branco conseguiu extinguir
em tempo uma sinistra zona de tu-
intiltiiosas diliictildatles para o
Brazil, fechar a porta aberta a ex-
pansões i.npcrialistas em fronte!-
ra longínqua e quasi inhospitn, ad-
sjnir o território dc um futuro Es*
tado, refazer c consolidar a ami-
saded'uma Republica visinha eau-
ginc.itar sle cerca de 200.000 kilo*
metros quadrados a superfície do
paiz, cm área
incute produetiva que, cm poucos
annos, compensou, com os rcddl-
tos dos impostos locaes, o formi-
davel desembolso das despezas da
sua acquisiçSo.

Outro tratado que tanta sympa*
thia grangeou ao Brazil, aceres-
cendo seus lusidos créditos dc paiz
pacifista c de tradicional política
exterior de direito, justiça c cqui*
dade, foi o da Lagoa Mirim.

No caso, melhor que o nosso,
como imparcialidade, será ouvir o
conceito de um escriptor estran-
gciro : iO Brazil agiu por um s*m*
pies sentimento de solidariedade
internacional ; é esse um facto sem
precedentes na Historia.»

Empenhado cm suffragar até á
saciedade o postulado da arbitra-
gem entre as nações com que o
Brazil avulta na vanguarda liberal
dos povos cultos e antecipa o fu-
turo Rio Branco, como ministro
das Relações Exteriores, promo*
vcu aclivamente a política desses
tratados, ca* endo-nos o posto de
primazia entre os paizes que os
teem celebrado, com o máximo de
iií convenções desse gênero, to*
das, excepto a pactuada com o
Chile, por elle concluídas.

Entre os serviços menos fülgu-
rantes, mas, certo, de merecimento
insigne, podem ser memorados : a
creação da embaixada cm Wa-
shington e do primeiro cardinalato
na America do Sul ; o modus-vi-
vendi com o Peru; os tratados
com a Hollanda c como Equador;
as negociações com a Colômbia ; a
escolha do Rio de Janeiro para a
Terceira Conferência Internado-
nal Americana, que fixou em nossa
terra a attenciosa curiosidade,
sempre delia distrahida, da im-
prensa européa.

A presença nessa illustre assem-
bléa de Elihu Root, preclaro mi-
nistrodo Exterior da America do
Norte, triumpho da diplomacia de
Rio Branco e de Nabuco, assigna-
lou um largo amplexo de confra-
ternização, como alto e operativo
padrão de paz amistosa e mutya
sympathia entre as nações ameri-
canas.

Na Conferência da Paz, em
Haya, o Brasil, brilhante e magis-
tralmente representado, campeou
com primazia, desfraldando a ban-
deira do seu liberalismo tradicio-
nal e fazendo vingar, entre outros,
o bello principio da cgualdade ju*
ridica dos Estados. A política ex-
terior de Rio Branco se impoz á
estima e applauso dos contempo-
raneos.

E em labuta constante, exhaus-
tiva e frutescente, nos recessos de
seu gabinete, o grande ministro,
elucidando e dirimindo alicantinas,
desfazendo gratuitas suspeitas, con*
jurando crises de prevenções, de
despeito e de máo humor, dia a
dia confirmou até á evidencia que
o Brasil foi e aspira a ser serena-
mente esse pacifico visinho, tal co-
mo o preconizou a autorizada sin-
ceridade do general Roca.

Amigo dedicado e discretissimo
das classes armadas de seu paiz, a
cuja historia e estruetura orgânica
hodierna devotou quinhão conspi-
cuo de seus estudos, queria umal
robusta e cabal organisação dellas,
um grande exercito e uma grande
esquadra, não para armar aventut
ras de guerra, mas para compor
uma pátria militarmente forte, co-
mo condição de poder ser tranquil-
lamente pacifica.

Assim procedeu ininterrupta-
mente o egrégio estadista até que
a moléstia o prostrou, matando-o
com fulminante açodamento.

Seus últimos dias foram consa-
grados aos negócios do Paraguay
e, como sempre, á pacificação sul-
americana, sem prejuízo dos direi-
tos e nobres interesses de sua Pa-
tria.

Falleceu em seu posto, de onde
a idade provecta e a debilitação do
velho organismo não lograram ar-
redal o. Foi dos raros patriotas cuja
dedicação a seu paiz se extrema
até á symbiose, á confusão indis-
tineta desua vida com a existência
delia. Esses não teem descansos si-
não na aposentadoria compulsória
da morte.

11

to podia vir a lhe ser útil c cfficaz,
110 domínio dc sua especialidade.
Nisso, c na operosidade sem foi-
gas, omnimodo naqucllc gabinete
de vigílias continuas, onde ...Io se
apagava a luz do seu trabalho c da
sua vigilância omnipresente.

Sua morte, só não será uma ca-
tastrophc irresgatavel, porque a
sua política exterior, a doutrina de
Rio Branco, perdurará no Itamara-
ty, para seus suecessores. como
um postulado, o rumo dc bronze
inamovivel da diplomacia nacional.

Seus princípios, seus methodos,
suas praxes, seus exemplos, serão
o paradigma c o ritual da chance!-
laria, O t grande morto inspirará os
vivos.

Foi o maior entre os heroesdas
viclorias internacionaes pacificas
do direito e da justiça. Suas tei-
vindicações valeram conquistas ju-
ridicas opulentas, sem o ódio dos
conflictos armados e a rubra g'o-
ria das batalhas. Seus louros não
se tingiram de sangue, nem -houve
lagrimas para os entristecer na sua
fulgtirancia.

Foi um bcmfeitordo-seu paiz.
Seu mérito não tem jaca; é a

mais pura benemerencia de nossa
Historia.

De Morrctcs noticia o nosso
correspondente:

Dolorosamente foi aqui recebi-
da a noticia do grande desastre
Nacional com a morte do beneme-
rito patrício, Exmo. Sr. Barão do
Rio Branco.

O povo e commercio tem con-
senado cerradas as suas portas as-
sociando-se ao lueto nacional.

A Câmara Municipal e reparti-
ções publicas tem mantido suas
bandeiras em funeral.

Corrco aqui uma subscripção,
entre o povo e o commercio, cujo
produeto foi hontem entregue ao
Prefeito Municipal, para a compra
de uma coroa que fosse hoje de-
positada no ataude do grande mor-
to, como prova de homenagem e
de patriotismo do povo morretense.

Sabemos que o sr. Prefeito Mu-
nicipal, nomeou no Rio de Janeiro
o dr. Ubaldo Veiga, para deposi-
tar a referida coroa, representan-
do este Município, e para dar pe-
zames á illustre família do extin-
cto e ao dr. Presidente da Repu-
blica. O sr. Presidente da Câmara
também enviou pezames ao do Es-
tado e da Republica.

Um grupo de jovens que haviam
preparado pomposas festas para
o carnaval adia _m os festejos,
por se associarem ao luto nacio-
nal.

Informações pelo telegra-
pho

Com o barão do Rio Branco per-
de o Brazil um dos mais eminentes,
devotados e irrestrictamente úteis
de seus grandes homens.

Ninguém prestou mais assigna-
lados serviços em todo o curso da
historia nacional; também, nenhum
de seus proecres mereceu e akan

submettida á arbitragem de Cie- Brazil confirma a política do Im-1 çou tão profunda estima e tão ac

Sobre a meza temos mais os te-
legrammas seguintes:

Campo Largo, 13 — Sociedade
Beneficiente Campo Larguense ef-
fectuou sessão especial afim as-
sociar consternação da pátria pas-
samento eggregio Barão Rio Bran-
co. Lançou voto profundo pezar e

I conserva bandeira em funeral.—
\Emingo Ângelo, presidente.

Campo Largo, 13—Club Ma-
cedo Soares realisou secção espe-
ciai numerosos sócios lavrando
acte immenso pezar grande des-
graça Brasil, passamento egrégio
Barão do Rio Branco. Solidários
luto brasileiro conserva bandeira
em funeral e apresenta condolen-
cias pátria e especialmente Paraná
que o venera.—Alva)o Nascimen-

! to, vice-presidente.
—Do nosso correspondente jun--

to ao Batalha Rio Branco recebe-
mos hontem:

Jacarehy, á 1 li. p. m.
Itararé vivaram prefeito cama-

ristas, presidente tiro Faxinas cum-
primentaram vivaram chegamos S.
Paulo trez horas c meia madruga-
da, esperados general Abreu, aju-
dante capitão Vicente Massa, te-
nente Benedicto Facher Freyr, re-
presentando tiros paulistas capi-
tão policia Martins Cruz, Duarte
Cortes, Tertuliano Cordeiro, repre-
sentando Washington coronel Ba-
lagy chefe policia, commandante
Brigada Carvalho Martins, jornal-
Estado cumprimentou Gualberto,
imprensa Guarda Nacional repre-
sentado muitos estudantes colônia
Sanitário optimo.

j^j0i 14—Os jornaes consagram
ainda as suas edições unicamente
com detalhadissimas noticias dos
funeraes do sr. Barão do Rio Bran-
co. O tenente Mario Hermes, filho
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| O sr. Kdgard Sioiíel.di-Kiiei n_o tem moílieo nem pbarmacla.
•Nesus eoatli .es poço a. Coagraa» - tenho certeza qua íi_o me Ue*

; sunipar-rá, ansílian.o n essa ciai .e, á c-ia ií-_titu.ç_o nova, (jue Ji tio hooi
.emços nos (em preitado. .A|H.ía'lu-.; . .,

.co apenas i|u« oi gu.rJ.is civis _r*jim dispeiaadoi do |fagamonw uj i.
i exemplares do Relatório, fardamento, e. nesio sentido, en.lo 8 Me.4 um projecto «HUgoado por mim t*

pelo nohre deputado, sr, Telemaco Borba. {Muito '.."i -'l
O sr, PrcíMciite:—Veio a mesa o s-truinto j»rojcclo (le).
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_e tempo, ella iem pie.tado opumoi

cimento, de \(úp/JJ naoiaai,
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por varredor, que teaha ordeaadi
çud- um

asjs d,. Pa.onda c da Agrleullora agradecondsa uo Congresso.—Arcl.ive.se,
inlieiro d« IVoença, professor da escola da I*o-ura "'juadrú do» fuuccioitarios,—A Coinmíssi."

iliroctoros da locied.ido oicolor palaca do
poder ministrar oi sinos t«r_tie-_.—A Cem-

.*->

O Congresso Legislativo do listado d<j ParanáDecreta:
Art. único,—Kiea u poder executivo aatorisa'Jo a dispensar os guardas ri

casa.
O general Bento Ribeiro, prefei-to municipal, assignará hoje o dc-

creto mudando o nome da Aveni-
da Central para o de Avenida Rio
Branco

commenda que se de ás crianças
com o pão branco, pão integra!,'roporção. Esta alternati-

principalmente para as
crianças que comem muito pão e

da sua alimeta*

em certa
va é útil

fazem delle a bas*.
Os jornaes censuram acremente çr'o; mas J1* na° sc lorn:« tâoneces-

a policia, única responsável peto sario ePódc mesmo ser dispensada,
atropeüamento hontem no cemite- .uanr«0 as crianças comam também,
rio por oceasião dos funeraes. 1em ciose rasoavel, carne c legumes.

Rio, 14 Os filhos do sr. Barão' ° r<-"-atorio trata ainda de outro
do Rio Branco subiram hontem á P.onl° I!'-po'tante que é a influen-
noite para PetropoÜs. As redacções . cia da _u*«*idade do pão na con-
abriram listas para serem assina- servaÇão dos dente-; c a este res
das pelo povo, pedindo ao prefeito Pe't0 as suas considerações teu-
a transferencia das festas carnava-'de_I1,sobretuc'0 a evitar °s damnos
lescas. ; soffridos pelas dentições que não

Rio, 14—O Batalhão Rio Bran-. foram cuidadosamente tratadas
co transferio as homenagens que. c«est-e os princípios da mastigação.

AKrMj.r. ¦»»• i'—— -"'• vjs .ju^s"ãtTésta' d-.a 
"da" 

-brigaçtio de indemnisar o Estado do vaior u
ue Maria ,ioh>m flranco. pedinJo r.ruroMçjio do praso tia conceisüo íardamento que lhes foi íornceidoi rovogajas as disposições em contrario. _em para manter uma balsa sobre „ Tibagy.-A bommiiSo do obras 1 »ul _ie_.' Sala <las sessões, em 7 de Fovordro dc vm.-p:d>ju,-ã áUUfeld, A/e-

•P ria - \..'..!'.»,. •'* 1 ,.'v''>r:'t,,,ro ,'y!1I:,írom do terr.no do sua aposenta-. maço Borba.
Dnit 1 ? rsszfnda. f .'unstitúlçito o .Tustiça. Os srs que apoiam e julgam obj.cto do dehbe:ração o projocto que aca-

rsTiil. Ao Ur?,. í0 1. .'lev>Gutd|Jrrcjio Mitnool SchDmher, concessionários da' l»» **o ser lido, queiram so levantar (pausa). ...
• i'_ L,r ' 1 • «nta Grassa ao _:tlto ie Soto Quedas, podindo concessão Está julgado obiocto do deliberarão, e vae a com.nissão de fazenda.
U_« l_l._... a °* a a ul" Pon,a t5ro55a u ^aruiiagnii.-A Commissão dc; O sr. Romário Marfins :-Peço u palavra.

Íia M i () sr- Pro.Ídcii'0 :—Tem n palavra o nobre deputado.
, ,m, £ ,><}?ire • i ' ,p(>i'ml" concessão para construir uma culrada do Osr. Romário Martins —S . Pre.-.Jeníe. a 7 de Setembro do anno pas-
1 -Llieá. e V 1 m* alJ','ers05 ..uelo-j. eoloniao-.—As Commissões do «sbras do, o Joruul do Commercio du Capital Federal, propoz, o a nação inteira acei-.as e r, _«!,,j:i. ^^ qW fls qU0,tCeH j0 jimites territoriaes entre os Estados fossem resolvidas
n _iin_frnp»__° ?i_°m_ ,"J°! ^"f'^ Eerreiru Correia, pedindo concessão pa- pelo arbitramento.
¦_i. i 3(Vir ..•.'• Cs (le Guarapuava ao rio Paraná.—A Com-' A nossa representação federal, bem como a imprensa do pa.z inte.ro,' 

Do 1 o on 1 l ? j applaudlo a idéa do grando órgão nacional, Wúa qne tomou vulto o faz hoje
rocimentos sol r» 1 ?^i roC0-110 *,,l"° Chichorro Júnior, solicitando escla- quasi que a aspiração 

"de 
todos os trasilciros, O Paraná rocebeu-o com o maior

de _oii_t__i_.il i( nposentadori.i Jc -{ >le Abril de ÍUIL-As commissões agrado, o todos os seus órgãos, da Imprensa e da opinião apoiaram e desejam' 
Ü sr orei'T 1 V. _ !'"'"' ° arbitramento como solução das conte:,das territoriaes entre os Estados brasi--l.sáo s.jb.-o a mesa (,s sjgiiintes projectos : (lê), loiros, qúo, assim, se irmanarão pela paz e pela harmonia tanto ambicionados pe-
H f,,... -, 1 ¦-• :* 1'ROJECTO Io seu progresso.^re.so l_egis.alivo do Esi.tdo rio Paraná E o Paraná, que tanto deseja a solução da grave e quasi secular con*
\ri l ¦—[¦ ¦¦ ,1 Decreta: tenda d. limites que mantém eom o visinho Estado do Santa Cathariua, não

om que tiinev.ii o 1 f.?""" .'' a. ,e' n* s.''' do 1 _ do Março do 1909, na parlo podo deixar do pôr om pratica essa me lida pacifista, liberal o constitucional, do
do cartório do q._a<'vIO|','t-3t|V0do """"' <-* éscrovanta do <*rphã.*s 0. auz.ntes arbitramento. E ú nesse sentido quo vou prop.r que olle dê o exemplo, resol*

Vri •>• D»™' ~UU'ISI ¦";.'° C1" V'_or o regimen anterior a referida lei. .vendo por esse modo os litígios entre 111 micipios do Estado, existentes ou queisogam-se as disposições em
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devia prestar no cemitério, hoje ás ' —
8horas da manhã, conforme tele-. -* Sando d 11 Mulher— •' ri :>

tarde. Irá equipado ao cemitério,
onde depositará uma coroa e flores
sobre o túmulo, dando então 3 des-
cargas.

Boletins á porta dos jornaes con-'
vidarri a colônia paranaense para

Estrada de Sete Queda*.—De Ponta Grossa devia ter se-
guido hoje em direcção ao sertão
a commissão de engenheiros in-
glezes, compostos dos srs. A. E.

íoe,

comparecer á essa homenagem. O Miiles, chefe da exploração, geolo-
quartel onde está o Batalhão Rio go Pearson e ajudante A. Baily,
Branco^ tem sido muito visitado com uma tnrma, afim de effectúa-
por officiaes e paizanos. Foi or- rem os primeiros estudos da estra-
ganisado um serviço de automo-Jdade ferro de Sete Quedas, da
vel entre a Avenida c o quartel, qual são concessionários os srs.
sendo esses vehiculos destinados Alexandre Guttierrez, Man
ao transporte dos caçadores. O es* Schamber e Heitor Soares
tado de saudp de todos é magnífico, • Como representante dos conces-
estando a rapaziada bem disposta, sionarios segue osr. Jacob Schara-

Rio, i3.— O descarrilamento ber.
que motivou 15 horas de atrazo1 Esse facto deixa a esperança de
não foi na Sorocabana e sim, na ' 

que a grande via férrea de penetra-S. Paulo-Rio Grande, kilometro Ção para a margem do Rio Paraná
226, entreas estações de Fábio Re- está próxima de se converter em
go e Sengés. A incúria foi tal que realidade, sendo um dos mais no-
os wagons levaram descarrillados taveis benefícios para o Paraná,
muitas horas, foi devido também á :

venham a existir.
E' possível que a nossa Constituição do Estado exija no meu projeeíouma modificação, no sentido de ser o laudo do arbitro confirmado por esta as-

,l'ausa. [sembléa. Não encontrei no capitulo .. nrt. _ o seus §§ da Constituição do Es-teiiberação; vae á commissão de constituição o [lado, nada que iin;.eça quo o meu projecto pas-.o tal qual está redigido ; entre*
que to' acha inscripto. «I)0d«ente. Tem a palavra o sr. Generoso Marques j tanto, a commissão a qual vae elle ser subraettido poderá propor as modifica*- çOes que julgar necessárias, com as quaes, desde já declaro, mo conformarei.

c_ ,!„.„ - - . - -¦-i-.--.v-- ,-ui entrano.ft.iJas-., , do fevereiro de !9I_._rd_w_c. Borba.
uo ser£.r;!ran[,t;o,ie.ií:So.srq<10 deliberaça° °proj9cto ^acaba
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,na aessao seguinte, ao projecto do nosso honrado

Sle!-,n.;is,S.rC° 
BOrl3' -««»'»doa dispoP4o da mesma lei

Como relator da comiiu'..
aos car-

[Muito bem 1 muito bem !i
O sr. [residennte.—Veio a mesa o seguinte projecto (lê)

PROJECTO

ü Congresso Legislativo do Eslado.
Decreta:

Art. 1. Os litígios territoriaes entre os Municípios do Estado, serão resol-
| vidos pelo arbitramento.

2'. Do Laudo do Arbitro não haverá appellação nem aggravo, e or_._r _ní.,_ „--» ¦ Lon"«1.1-,s'*0 uo constitun,i.o e justiça quando intorpaz p-i-',, ..'•*"• -• Uo Laua° uo Arbitro nao haverá appe
Iif,, i v*ilfT 

'' dei as razSes l,olas 'l,,aes entendia que elle deveriaiPresidontodo Es!ado ° ,ará executar iinmcdiatamente.
. r rvil _. 

° obstaDle>,0?°n« impu-naçâo alguma ao parecer da commis- . . :VrI' 3"- Q***«»do um ou mais municípios se reeu.ao, o i-ongrefso 
çm sua sabedoria, entendeu dever regoitar esso nroiec. pnnc.pio a terminação de contendas d«sa natureza o-ícou, pois, bem accentuada sr. presidente, por essas duas manido Congresso, a corrente dominante na opinião dos legisladores dmantendo a disposição da referida lei. _'----..e_ 

uo
Não venho hoje oppôr a resistência da minhanem protesto de espécie alguma palavra e do meu voto,. a essa deliberação du Congresso mi. r,-..,. irn3, porem, chamar a attenção do Congres.', e „ ovocariOT__S£__S__l_fcí^*=~

Para oe.ercicio.de qualquer cargo publico do nonToação do go no, Spensavd o domicilio do 3 annos dentro do Estado..
nomeação .u__-"api2S_.,la'P.50 P8 

t0llip0 deve sor imm«diatamente anterior á
___.ta_i_ti.1_ Z S?" ?" <l"8H,ne'.soa -M tem de ser investida no em-prcbo tenha tido, em .qualquer tempo, o domicilio Ue 3 annos no EstadoA interpretação no primeiro sentido é evidentemente absurda • 'ella 

im-P°r__-a_ei. D_a ..P_w exercer emprego algum no Estado, o próprio" paninaen

sem a promover por esse
rirojec'o. "">"J » «*-*"""V"w "<- __eua_ utssa natureza e estas estejam alterando a
nifestações i ü.rde"' \mhU9:i; °! ^residenres do Estudo, do Congresso Legislativo e do Supe*

Paraná, i ri.ür lr'üun*«.1 de Justiça, em nome do Paraná, poderão combinar com o munici-
| pio ou municípios interessados no pleito, quo acceitem o arbitramento, com elle, uu cora enes resolvendo o que for mister para a ultimação do litígio segundo o' preceito do art. I*.

Art. _•. Exeepio a providencia contida no art. antecedente, é absoluta-mente livro aos municípios a escolha do Arbitro e a deíezu dos seus direitos junto

Qoeixoi
a m iiijfrr
zendo ter
F-actecliíf,

Anto:.ia Meccllc
Da pancada i

grande íerinier.-
olho esquerdo.

Vendo-se feri.í
tou pelo seu :.•

Ar. tes porem •
nuario Meeeiie. n

da r;

locomotiva da S.Paulo Rio Gran-
de que a cada instante tinha falta
de pressão se demorando 20 horas
entre Ponta Grossa e Itararé. A
locomotiva da Sorocabana condu

CuIIegio San ia, Julia —
Pede-nos o nosso amigo professor
Francisco de Paula Guimarães quedeclaremos achar-se aberta, na-

zindo o engenheiro residente, pro- quelle estabelecimento a matricu-
curou recuperar o tempo perdido la P31-*1 as aulas de Arithmetica

ro -o E_md_T. .„.,"_"" 
a SUU aclivi!ü'lc' P°r qualqoor .ireuuistancia. deu-tro uo Estado, procurasse uni outro, ou a Capital Federal, para isso' Dess-unesr presidente aquella mocidade distineta, que honra o Estado do Paraná na Japitun-cdcra! e noutros Estados da Republica, não poderia, sinuor, aspirar oprovimento cio mais insignificante dos empregos no mesmo Estado. ?

immnnd_9_,iihnP._fnafenSeS ljeuc-moritos' .*> . pelos seus serviços attestados pormraensos melhoramontos qae temos 110 Paraná, merecem até asòra o nosso

Art. 5\ Pevogam-se as disposições era contrario.Salas das sessões ti de Fevereiro de 1912.
n- _. _. . Romário Martins.

,,. flo 
°;rf; f'ue al,01am ? lui?am o .«cto de deliberação o projecto que acu_ cie ser lido. queiram se levantar (pausa _

, ¦,,-//* Í,.Sad-° PbJ«*P. geração e vae as Commissões de Câmaras Mipaes e Constituição e Ju tiça. unici-

passa-se?__i_-êfflSaísqueira usar da paiavra na hora d°expediente

peitoFrauns-O^rÍSfAL^0' "'^ ^': : ' :J' - ^

Zlt:ÍZt^^°Al!^m ^^-'.âo poderiam aspirar a nomeação paia"

res-
Manoel

período da

fazendo o máximo de velocidade
Rio, 13—O Tiro Rio Banco che-

gou ás õ horas. A rapasiada veio
disposta. Apezar da viagem fati-
gante de 56 horas, não estão abati-
dos ; o atrazo enorme do trem foi,
motivado pela linha obstruída em
Itararé, onde um trem de carga d s-1
carrillou. Foram os caçadores que!trabalhando 3 horas, removeram o '
impecilho da linha. A' locomotiva p0licIfac5da Sorocabana a todo momento
faltava pressão de maneira que a! Completou annos hontem o distinetoViagem foi morosissima, chegando 1*' tenente ^dr. Carlos Silveira Eiras, re-
a S. Paulo ás 3,40 da madrugada"'
de hoje, sendo os caçadores rece-
bido pelo general Abreu e colo-

Álgebra e Geometria dos cursos
do Gymnasio e Escola Normal e
que essas aulas funecionarão den-
tro de poucos dias, sob a profecien-te direcção do illustre lente sr.
Lisymacho I"erreira da Costa.

Block-Notes
.çoes

1.'

ma paranaense.
Na estação de S. Paulo cada sol-

dado recebeu 2 sandwchés e meia
garrafa de vinho, e os officiaes
uma caixinha com uvas, maçãns,
sandwchés e vinho. A estada em
S. Paule foi diminuta. Partiram em
seguida a caminho do Rio.

Na Central também houve atra-
, 20. Foram recebidos por commis-

soes dos Tiros d'aqui, por alguns
officiaes commissionados e colônia
Paranaense. Estão hospedados no
quartel do primeiro de metralha-
doras na Avenida Pedro Ivo. O
quartel está vasio por ter o bata-
Ihão seguido para a Bahia. Ama-
nhã ás 8 horas da manhã irá o ba-
talha ao cemitério prestar home-
nagens ao grande morto. Dario
Vellozo falará junto ao túmulo. O
atrazo foi até certo ponto bom,
porque a grande confusão quehouve no enterro desorganisou todo
prestito. O Tiro ficará para as mis-
sas do sétimo dia para as quaes foi
convidado. O «Jornal do Ccmme---
CÍo> da tarde lamenta ,0 atrazo do
trem,impedindo que a galharda ra-
pasiada prestasse homenagens ao
preclaro morto.

Morretes, 13—Hoje que a pa-
tria dc lueto ve evolar-se para o
além, o incommensuravelRio Hran-
Co, contricto, com ella choro tam-
bem. -Arsenio Cordeiro.

dactor da Folha da Manhã,
Farão annos amanhã :
O sr. Domingos Duarte Velloso, pro-

prietario da Livraria Moderna.—A menina Antouia do Nascimento
Teixeira.

—A gentil senhoritu Maria Costa.—A gracil Dinah, íilhinha do sr.
Auroliano da Silvcir-..

— O sr. coronel Jayme Teixeira, resi-
denle em Ponta Grossa.

—A menina Dagmar, filha do nosso
amigo còrnmondador Antônio de Barros.

Hospedes e viajantes
Acha-se na capital o nosso amigo

major Hortoncio de Mello, commercian-
te em Rebouças.

—Acha-se nesta capital o nosso ami-
go o correligionário coronel Antônio
Solano Dias Baptista, de Ponta Grossa.—Aeha-so nesta capital tendo já nos
dado o prazer de sua visita o nosso
distineto amigo sr. Evaristo Bianchini,
digno representante da acreditada caza
.Veiszflog Irmão, cie São Paulo.

o publico no Paraná,

s n_d^ 
simi>,es considoraç-ão demonstra o absurdo da interpretação da lei no

Ella. pois, não pode ter outra interpretação so não esta : que bastam ostres anno», por cila exig dos, de residência no Eslado, e:n qualquer t__Ssl_é, qualquer que tenha sido o tempo em que a residência sete/.!,, realisado.Alas, pura evitar as duvidas que a má redacção da loi, a sua omissão nonaparto possam suscitar, venho apresentar um projecto, declarando que é suffic.en e para se julgar preenchida a condição da loi, que o domicilio por ella ex-gido so haja realisado em qualquer tempo. '
lv esta a 1.- disposição do projecto, q-ie venho tora honra de apresentara consideração do Congresso. .;
A _.'. sr. presidente, tom por fim restringir a disposição da lei, exceptuan-do delia as commissões technicas especiaes. ¦-¦-.-¦«•<_
O nosso Estado todos o sabem, Estado novo, e que tem quasi todos osseus serviços por aperfeiçoar, nao dispõe do pessoal sufficiente .ara todas asinstituições, quer de ensino,quer industriaes, quer commorciaes, emfim, para todas

as instituições que exigem profissionaes habilitados, com conhecimentos techni-cos e scientiucos, afim de promoverem 03 melhoramentos relativos a taes insti-t utos.
Ora, a auspiciosa phaso de progresso un que entrou resoluta e definitiva-menlo o nosso Eslado nestes últimos tempos, impõe ao seu Congresso o deverde cogitar dç todas as medidas tendentes a afastar os entraves ou obstáculos

quo, por ventura, se anteponham ao mesmo progresso. E' este um delleesta lei, si o Estado ' ' '
sino, quer para os inl
tro dos seus limites, não os poderá obter.

V. exa. sabe, sr. presidente, que. a este respeito, todos os Estados da Re-publica, sem oxcepcaode um só, tem recorrido até as capacidades profissionaesestrangeiras. L para nao citar muitos exemplos, a que ser-mo-fa fácil, bas-alembrar o grande professor Gorcei, quo foi director escola de Minas, em OuroPreto, durante o tempo em quo ella mais brilhou nos fastos do ensino de 011 .-nharia civil. D
Assim sr. Presidente, con von

seu assontimeiito á

, ORDEM DO DIAtrabalhos do Commissões.
Convido os srs. deputados a se oecuparem dos trabalhosDesigno para amanha a seguinte:

ORDEM DO DIA para S de Fevereiro de 1912
1." discussão do proj _to n 2Levanta-se a sessão.

de ommissões.

Loteria da Capital Federal
35 Extracção — 2.' do Plano N. 239

Extrahida em 13 de Fevereiro do 1912
20:000.000

2:<X>.i$000
l:_OOÍ_0Ó

 ._-_.__- 4 _ _-01 ^j_i_. u ca__f uui
precisar do profissionaes nestas condições, quer para o en-litutos do que ha pouco vos fatiei, e não os ene

por
en-

s encontrar den-

do de quo o Congresso não recusará o
Iiarte deste projecto, em quo proponho que sejam exce-

ptuadas das disposições da lei as nomeações para commissões technicas espe-

Pelo mar
Paranaguá, 14.—Entrou

vapor "Porvenir." do norte o

Albergue Nocturao

VESTIDOS DE SENHORAS e ponj
bordado grando sortimento por_ menos
do cuslo na Casa Bicheis, rua 15 n

Quantia já publicada
Cartão n. 111 restituido

pelo sr. tenenteIlercilio Mi-
ró, nesta capital

Recebido do sr. Luiz Ca-
peline, cm Piraquára

Idem da sra. d." Anna
Frota

6:68_$900

10S000

5$000

5$000

Soturna 6:70_$900

70.

Continua,
A commissão pede ás pessoas a quemiram desíribuidos cartões e listas o ob-

soquio de devolvel-os subscriptos ou
não, bem como as importâncias arreca-
dadas, atim de dar-se começo á cons-

emes, envio a mesa o mesmo projecto, afim de que v. exa., se digne dar-lhe o dos-tino regimental. "
0 sr. Bonjamin Pessoa.-Os argumentos do v. exa., justificam perfeita-mente a revogação completa da lei.
0 sr. Jayme Reis.—Não apoiado.

_ 0 sr. Generoso Marques.-Não a proponho desde já pela rasãoque apre-sentei: o honrado deputado recorda-se quo fomos solidários no voto contrarioa lei.
0 sr. Benjamin Pessoa.—Perfoiiamente, tive o prazer de estar com v exanessa questão.
0 sr. Generoso Marques.—Mas a maioria do Congresso tanto na sessãoem que o projecto foi convertido em lei, como nn seguinte, manifestou fran-carnente contra a nossa opinião.
Por isso eu, que não negarei meu voto a um projecto que porventuraseja apresentado nesse sentido, não ouso agora tomar a responsabilidade de

apresentai-o; esperamos que a reflexão, o tempo, a rasão amadurecida conven-
çam os opposiciou stas da necessidade da revogação dessa lei, e que o Paraná
não fique sendo o único Estado da_ Republica que fecha as suas portas áscompetências quo do outros Estados' quizerem vir prestar aqui seus serviços
(apoiado, muito bem !)

Para mim, esta lei 6 uma muralha chinesa; já denominei-a assim uma
vez.

0 sr. Telemaco Borba.-Mas v. exa., com o seu projecto, já abre uma
grando brecha na muralha.

0 sr. Generoso Marques—Sim, acho que, cora esta modificação, ella per-dera a sua parte mais irritante; e será isto um passo dado para. afinal, obter-
mos a completa revogação (muito bem do sr. Benjamin Pessoa).

Como o projocto está ussignudu pela commissão de constituição o justi-
ça.sr. Presidente, :i qual v. exa., terá de enviul-o, requeiro que seja dispensada
dessa audiência, o dado para ordem do dia do amanhã, sem jirejuizo da
impressão (muito bem !i

0 sr. Presidente—Vaio a mesa o seguinte proiecto Oc.
PROJECTO

0 Congresso Legislativo do Estado do Paraná.
Decreta '

Art. 1'—0 domicilbo no Estado durante tros anno.. em qualquer tempo,
satisfaz a exigência da lei n. 879 de 12 de Abril de 1909 para o exercício de
qualquer cargo publico de nomeação do Governo.

§ Único—São exceptuadas da disposição da mesma lei, as nomeações paracommissões technicas especiaes.
Art. 2'—Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Sessões, 7 de Fevereiro de 1912.

Generoso Mar/pies
Carvalho Chaves
Benjamin Pessoa

03607
9S769
23793

1:000.000
8_1_ 77018

200$'.i00
26051 31441 4G22Í 65G0G 66191

1005000
3548 S0S1 20535 21811 22131 2626336077 4267. 4.5ÍL 66416 6820C 73506

79S19 86656 95134
Õ00$000

17492 26803 30933 36610 37313
3S214 38601 434S7 45Í5S 46112
47894 51373 55939 56708 57190
Í:3Ü16 6SÕ3.8 71209 71656 75854 ,77634 78178 81081 83366 95488 9 .1498381 9S605

Approximaçoes
03606 e 08608
98768 o 9S770
23792 o 23794

Dezenas
08601 a 08610
9S761 a 9S770
23791 a 23800

Centenas
08601 a 08700
98701 a 98800
23701 a 23800

Terminação
Os terminados em 07
Os terminados em 7
Exceptuando-se os terminados em 0Sorte Grande Capital Federal

A Saude 
Colher©" pT^Thl^.

rhagias.

rados, de agradável paladar. O pa-
pel é finíssimo.

Agradecemos a amostra
que fomos mimoseados.

com

tem
tem

38210
47374
61551

lõ"í

lGOSOOo
50SOO0
50|pp0

20$000
10SOOO
10$000

3|000
3$0O0
3$000

2$0O0
1.000

7

Quereis uma passagem áfcnropae ÍOO libras i
FUMAI OS CIGARROS *C%_*(_.

Congresso Legisla-
tii-ò do Estado

Sessão em 14 do Fevereiro de 1912-Presidência do sr. Alencar Guimarães*Compareceram lõ srs. deputados Oexpediente constou de vario. of_£s
pre id nl. u^ d° ^edient. o sr.presidente leu os seguintes requerinien-

—Da C

na porta
revolwer e prol*:«Já matei dois 0; ..;. tosar .ri

A ferida :...,'_..-. . •• ¦
foi tão brutalmente aggre__.l
nunca ter feito ras: a _.:"_._¦ í

O Superior Tritimal _.:....¦
sessão de 9 dó corrente, por _J
dade de votos, indeferi) ..-,. -,
podido de kdbeas-corput _:;.::_f
João Rodrigues de Oliveira, \üMda cadeia de Araucária.

Por equivoco na p3_rin3.ao__.ilíem na secção editorial .e:'-.':.!
artigo intitulado 'Uma r-Ciiâ_;i:i
signado pelo sr. Piinio Pessoa.

Esse artigo se destinava i isl
Livre.

Por haver terminado a Ikajil
cujo gozo se achava, reassaainl
genda da cadeira da ealoaia tf,
de Cima. a "professora d, 0s___-«
Nova.

A professora d. Esther d»:«
rínoss, removida para a csw_í~È
cua de Porto Amazonas. «___<¦
funções do seu cargo.

Foi entregue á Secretaria iiji-r{|
pela Secretaria do Obras PubSíflB
chave do grupo escolar de Cota»
se acha construido.

A ponte metallica sobraoffiilfl
diaqu.ira, na villa de Porto u!'j|
mandado construir pelo go._ii.-l
inaugurada sabbado próximo.

Todas as escolas publicas '1 ,,'.j|
assim como as secretariai il-5»
reabriram-se hoje.

A Secretaria do Obras PabiícüJ
entregue a ponte sobre o arroi-yfe
listas, no kilometro ISó-íi esiw*1»
Guarapuava.

—ua .ommissao de Obras P„i_l!-_eso.c.tandoinfprmações7oagoÍ;iC10S.'
bre o requerimento de d Mári_ LJesus Rrnn..n -__:__" U' Mar-a 06Josus Branco, podindo prorogS daconcessão n„n t_„ __p -avH0 oaque tem para explorar oserviço de balsa no rio Kb.gy
pe^^Ãs-o0^/^1'?5'
o requerimento de Je. o,,fi ,sT u°br*e

Moradores do BoulevardS. Fran-
cisco pedem, por nosso intermédio
ao sr. dr. chefe de policia um pa-trulhamento para aquelle remoto
ponto da cidade, onde todas as noi-tes — >• •

.S^^-P^lo^aserv.ono Tibagj-. eSSi
^«u tcm p.de passagens no

Reassumio hoje as funeções s-_
cargo por haver terminado a «*
era cujo gozo so achava, o w*'!
da Silva, director tias Obras t«-
e Via ção.

A Delegacia (iscai fará •1Illie',;
seguintes pagamentos: Contai«n
soai do ministério da Fuzonda, J*!-
Viação o juros de apólices.

O cabo do 2- regimento de •irtil^.|
lbcrnie F.Roquembau queixoa-jí^-j
ter sido arrombada a casa de 1

0 commisaario Xaseimcnto *'|
mandando verificar o facto, -^ l
foi encontrado na referida c ;i
completa embriaguez e seim;» • tíí
dado Manoel Desitlerio de;Q" j::;
go Manoel Pequeno que '.01 ,.„(,
uo Posto Central e depois em^
uma escolta do ti' regimeutoa.
tenee.

qucnmentos ,sos re-
_.... ° 6r* Telemaco Borh» o '.... Reproduzimos hoje d àçc!í

qnejustificar
Santos,
sando o
sagens n
minados

maltas de 
^g^bun^igmo" t!^^}^ ^^ÒTn^ elei.orc*.

-,,._ f''.marca para o 01a "''.-,_:•
es por alma do sr. W* J

sabido iiO"!C3"sando o go er o 
"a 

sü hr0JeCt0 a,ltori- lQC°' ^ "'''
sagens no rio _ibâ_VÍ_i?r9^ as l,as"
n-inados_Barra FeiglÈhe_^-_ *¥* ^ 

~»^ 
^

Perante a . - .ipiiiirai"commissão eioi ^

vem alteração da" ordem, pe^ür- MS^If*». vai _^bando a tranquillidade das fami- clues " Gcm,>Tri"ix'¦-
lias. ius'ifi. -, ., , - s. Goileroso Mar- Teiegrammas retidos pa"juslifica a_ ausência do sr. João e Eraiía, rua 15 de Nove***'0

0»*rí
". *• wu

''!' ¦-¦

\ 

'%

":bi

Pt
1.1

truir'""• «ma nn,,,,, c 1 mandando cons-;

srs. Frederico _\Iain dos apoia-projectos são
obra: ^^sCOmmÍSSOes *° ^nTo

-O sr.

até 20 F.—181 trucção do prédio
Como o projecto está as.ignado pola commissão de constituição o justiça,independe de apoiamonto.

oué & Cu es-tabelectdos com casa de fumos ecigarros á rua Riachuelo n. 40 
! qnT^^T^0 -Uaiü*> «qnereu

marca de cigarros .Ilusão.» , sr. Marque, de PaSW08 do
As carteirinhas trazem o retrato r° Lconcio ¦__ n«._t.„?lla e Conselhei-

do nil.rirlr, t,^.D.- _tUO \

I

...Ulu wonc.10 "o Carvalho.
querido poeta paranaense Emi- anfeffi. ° 

a"' rR°mari° 
"^^ 

nma
.! ,PernCt 

a' e, ° seg"inte ter- te, «_____._ d°o fe' „?Ma 4» *

Interior
Ministro do E^c

Rio, 14-O «ecreto^
sone- „^u»Wj_l^ ___fe^õ» oom 

'Çãodo 
senad. ; I-v--*' „v:.bscripçâo pelo,'•Tornai do í?^1 a

cnm r, ?;_ .,_ "*.<'.'.'_•< ao (,„_•>_-,
«E* por isso também

Que a vida,

pasta das Re ações ^^>\.

Uano
cetto de um dos lumino.os
tosdohvro dllusão- ^ripçrto pelo". .^f^-H1*™. a su- a ,.,-.., ,,, com o fim de se erigf ^ S^''ff será assignadó hoje. ^

f Por isso que S^^.-^AfflS-á «a. tomar posse hoje ^
1 eu supponho , .' ,

di 
Apoiado, vai á commissão de Fasen
Ordem do dia:

V?3P__ dde0bSa,ePt_ÍeCt0S "s- 3 «
-•* discussão díXeffPS^

encerr,,.., *^ n 1

;

em summa, e um grande
abelleza „âf ^^^le sonhoe mais do que uma :

[illusão ! •
Os cigarros são confeccionadoscuidadosamente com fumos mistu-

Foi encerrada

2 1,2 da tarde.
Os jornaes referindo-j^

facto commentam com ^ 
í

simismo a declaração do «,
nistro de que está &svf...^

30J

ie que est,
donar a política p3rtlü

'¦¦^>.-,

a votação por falta do'__£*£.addiada en^cgar exclusivamente
cios da sua pasta.

numero.
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Nao ha em lodo o mundo mutlijtimoato n.stfn ufítenz conlra íossu», reafrludoH, ínHuensa, cot|uüluoue, l.ronfihlle*, olc.quo

o PEITORAL DE ANíilGO PELOTENSE. verdadeiro espeeiliro conlra n tuberculoso iioh prímeiroa grftoa, E' o melhor poiiornl do

mundo. KabrlCtvsB no Rio Grande do Fui. Vonde-se em toda» nu pbürmacIflH. «IrogoriaB ocaaaH de camtnercio na cunpanlia. Pedir

aompre o verdadeiro PEITORAL DE ANGICO PELOTENSE; oh vidros nftu urr.ndeH, o proço ó barato u o ruwodío nAo fem enta o

nilo se ostrflga. Nilo tom roíiuiisrdo nom dieta. E' um xarope qunni pr.«lo, muito denno l.cgeitflr ou xaropeH claroH como destituídos

do angico e do seu olfeilo.

Beposüo em Curityba : Bí§SftfÍa AflAfl' ÍO Bstff OS,
mi

O

O oxmo. snr. rrrowil Urbano Marllua («hmIu, di* :
«Aiifc»l«i «|ui t>ii'ii lid" Im tempos lUcam da iníloeiiaai ns« evin«rsiule ptpvello do mio-

ral de Angico PiUUenso, eonãf guindo (lnitiu riu muito pouco (tropo dubellnr Iodos o» Dyrnptoniaa
dtiHHii incluatm, licitiulo purfuilamnitu msliiliHccido.

Alem tldimo (acto pewiOnl, pontuo um minha iui&iIíu diflur.nliB «usuíi iiüo ni du lullooiiaaeo*
modo miimumnlc-tl-Mi rfls/riadoB, loínoti braiiclilles, cie, om i|U«j os düoutua «oi» h benéfica
iiilluuicía do Peitoral de Angico Pttluttnsa, rapidainiiulu licnrum curado».

1'ulotAH, 1* do Mmo do IÍIÜ7.
UdiiiiM Martins Garcia,*

ü 1'uilotal du Aiiiííco IVlutenao* «o «clm u voinla cm toiluii »¦> pliarroaclaa. ilrpgariaao oaiai
du commorcio da campanha. B' prcdiio pedir cumpro o verdadeiro "-«Peitoral do Angico lolo-
tíllM'.»

DopoMito gorali Drogaria rto lltluiirdo Blquolra—IViloius
I>ü]»on1(o no IUo: Drogaria .1. .11. Pacheco:

i:in S. Paulo: Drogar! u Itamol Ü Comp.
Vende-se em todas as pharmacias do Sstado
A venda eiu ioda» an pliariiiacias o droguriu»

Fabrica o Deposito O oral

Drogaria Eduardo ll Siqiieira-^elotas.
a.,4jj«»i<»r5v.-»».jrr»»«. m—icjxruimtmmm^
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(Do Autliucrpiii)

Langdale
Op. J .S. üardnor

E' cítioràJo - 14 Jo Fevereiro viadou-
o e fsíiirá, apóa á indispensável demora,
«a o Rio tirando do Sul.

íll

Eamliiirg Amarlka Liais Suã loerin-Dltiul.
Do New Yoik : íSS*

l

(Cap, Williamaon
E' esporsdo rra 28 do corrento, o huhlrà I

depois da inlispcnsavel demora, para ot
Rio Grsndo do Snl.

Aceita caryns para qualquer porto !da
Costa Oeste dos E. D". A. com baldea- j
ção era New YoikSanta Tlieresa

Cap. Th. Dreyer
E' esperado a 22 do corrente e aahitá,

pos a indispensável demora, para Pap M Mojlt
lio Grande do Sul. AcceUa cargas pa-1 E, eaDCíado a 18 do Marco 0 sallira
« qualquer oonto da Europa cim bal- fis á judispeniavnt demora, para o
Icacãu era Hamburgo. Rio Gtande do Su,
De Aülücrpia)

^Numantia,
Cap. II. Molchin

esperado a lü de Mar«o e sairá após
i indispensável demora, para o Rio Gran-
le do Su!.

Santa Barbara
Cap, J. Linge

' esperado a 17 ',de Março o sahirá,
ipós á indispensável demora, parao o
Rio Grande do Snl.

gerviço de passageiros p*?aá Eflr°P'
DE SANTOS

Sslvdas:
Bahia a 20 » Fevereiro

Pernambuco a 27 » »
Tijuca a õ' de Março.
Hsbsburg a 15 de Março
Pelropclis a 26 » »
Hoheustaufen 29 >

ai
YuriadixNiiuo iorthnonto*de fazendas para

vostuarloM carnavalescos como sejam :

SETINS, VELLUDOS, PBLLUCIAS DE SEDA, BELBUT1-
NAS, TARLATANAS LISAS E COM DOUBA-

g DOV, ESGUMILHA8 DR PRATA E OIIHO, ENFEITES
DOUKADOS, GALÕES, ESTRELLAS. GÜISOS,

Í LANTEIJOULÂS, KKNDAS, RÜCHÉS, ETC ET C.

Chapéus e lepes Japonezes
U Lança perfume "MODO,,

S. Paulo a 9 » Abril
Cap. Verde a 12 > >
Belgrano a 23 de »
Cap. Rocca a 26 » »
Bahia a 7 »
Tijoca a 21 »

¦l"'——Tt stK-w tt jn:

ip—««g
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EM KÔSSOS ATIL1ERS GONFEGCIOSAM SI:

ILO

E3E33I2&9

rassagem de 3' elasse para Portugal—rs. 8õ$000 e mais o imposto de rs. 4|300
'assagem do 3' classe para Hamburgo.ts. 150$000 e mais o imposto de rs. Vs^JO

Para maig inlormsçõea com oa Agentes
MATHIAS BOHN & C.»

Paranaguá,

Empreza Paulista de
Mflhrramentosno

Sicger Sonring Machime Cem- Pòrairi
iany aviaa suafreguezia o ao res-' r Glaild.
leitaivel publico om geral que AVISO"'õsla data deixou de se» Beu
représentanta, na posição de ven-
ledor o cubrad-. r n osta praça por
notivoa de h nestidade, o snr. Luiz'uis Licheski, não se rehponsabili-
lindo a Companhia por toda e
jualquor transaoção que seja feita
ifllo dito Snr. a contar d'esta data.

Por Siriger Sewing Machine (J.B. Leão agente

Serpentinas de
duas cores

íi«oniie« sortiiuentos de
en leites para salões

"onlettl deurado, mascaras de ara-
toe e Eotim.

LANÇA PERFUMES
Recebeu a Casa Bichclcs"

6 vezes

Communic3 aos interessados,
que mudou sou eaoriptorio e do-
posito para o novo prédio á rua
PeJro Ivo d. 52.

Corityba, 28 do Janeiro cie 1912
Representante,

Annibal Guimarães Carneiro.
10 v. slt. 2a 4a e 6°. 4

Sar*nsail !•¦';;':
i» BB

Fhántasias, dominós 8

outros VESTUÁRIOS CARNAVALESCOS.

dispondo para isso de PESSOAL H1B1LÍTA-
PÍSS1M0 e figurinos

Recentemente iièMtà

í !' f I
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Salvação das CRIANÇAS
- DO —

D?\ Van .Der Laan
consiste no uso diário da Iiiíantina

Que facilita a dentição o toma
as crianças fortes <; robusta-

1D13PO.C5ITA.UIO:5 aKRAE.)

mm FREITAS & COMP.
RIO DE JANEIRO

Vende-se aqui em todas as pharmacias e
drogarias e na Pharmacia SOMMT5R

Rua do Riachuelo. 71 CURITYBA

Extraeções as segundas e quintas feiras
Em 15 de Fevereiro 30:000.$ porõ^ooo

*r\

Agencia Fraca Zacarias n. 3
& \í Um auíomovô! ictel GaafciB|

Do PfüRt urção preprin, fabricado ns, -
Allercahlia, quasi novo. com todos ob per-1 O "e" ptoptwtano avisa aos mas
tencis o peç:-s do reserva, com dois mo- prezados fregueses e Bm.Eos que nin*
terra cjündricos o ie.sfriümento por íxeio «"tu o seu conhecido UOlhL GUARêNY,
Ho rr etc, vendo so pela metade do pr,ço. r«a o Largo di. Estação ns, r e ói.

IPara mais inferroações na rcd. do «Bec-" Curitiba, 19d«s Janeiro de_ 1912.
bachterj. Jecvunni Richicirüclla
3-2. !"U—14

i' PBÃÇÁ

PROTESTO
A abaixo assignada pre tosta contra a

medição do terreno des h>rdeirrs do ü-
nado Amantino B»rboz« deMaoedo abran-
eendo cs torronoP de sua propriedade e
fará valer seus direitos oppprtunampnte.

Guarapuava, 5 de Fevereiro de 1912.
Cesarim dos Santos Pacheco.

3-2.

Íllfl| C|1IC
¦{-i- e todos os dias,

CAIIAKÜES
deixes fritos

Presuntos
Salames
Queijos

. Sandwiches
Variado sorlimento de bebidas.

Também venda se peixos j

Sociedade anonyma
Cf rreio do Sul

— Convido os sr?. aoeionistaB a compa*
reíerora ás 7 hons da noite de Quinta-
feira, lõ do corrente na sede di. Socie*
dade, á praça T.radentos n. 40, afim ae
consíliuiMm a a=Bembléa que tem qae
approvar as contas daD.rLotoria e eleger
o oonselho fiscal. .

Alfredo Dulcidio Pereira.—Director.
3-2.

Furiatti &Çomp. e«tabeleci'Jos
á rua da Liberd.de n. 39' a 41
oom armazém deSüccose Mi lba-
des por atacado, participam à es-
ta praça as do interior nacionaos
e extrangoiraa com ts quass mau-
tem relaçõeB commerciaes, e aoa
amigos e íroguezei que admitt:-
ram a 13 de Setembro p. p. em
sua firma como sócio solidário o
sr. Constante Fmet, c dorme
consta da alteração do ;eu con-
trac'o archivado na Junta Com-
mercial s b n. lo97.

Approveitando a oocaiiao para
agradecerem a confiança e pnte-
ção que lhes tem dispensado, es-
peram merecer a continuação dis' fc««
mesmas. i JS

Curityba, 12 de Fevereiro do
1912,

Furiatti & Comp

iils Ganiam lli

II. -r•*SÍ

03

FORNOS CiffllS DE GAL EM TlAlARfi

2-1

4>

poi°lí,"a fóra' íu7ltfue^7ua"nHdaVo""ê| roupas de sra,

Vende-se
Roupas de Senhoras nova» Pari-

sienses, de seda o dantelae Novas
roupas de algodão e um """" °

fKXXXXXXXKK
rt Am» BB LOTOU 8 SLTA X

â
•» OojmwIíwío :*~ÜBI ¦- ftQfiiri I. U Q
LjT Bnlrml» pol» rna l.o de Março

ps
¦4»d
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'tófííilsléllliõsíi iljk
Premiada com medalha dc ouro na Exposi-
cão Nacional do Rio de JanciiM eai 10DS

Contractam consfrucçoes em
qualquer ponto do Maio
PINTU8ÂS, DECORAÇÕES, ETC.

$3

GRANDE DEPOSITO A RUA i DE SETEMBRO. 147

XB

ao comprar o Óleo de Figado
de Bacalhau, que cada frasco
tenha a marca do "Homem
com o Bacalhau ás Costas",
a qual representa a legitima e
melhor preparação de Óleo de
Fígado de Bacalhau universal-
mente conhecida pelo nome de

%\xmmmmMm,
#xxxxxxxxxx#j! parteira dei

Casa
1

liiinPrei;o Iimua VÍ6to devido a serem«j» ua marinha echegaiem todas as

até segunda ordem.

Rua S80 Francisco N.
Das 12 as 2 hoias.

4-1

Precisa-Ee de uma casa oonfor-
t&vel para laa ilia, em rua central,
que techa do 3 dormitórios para
cima.

Trata-se com J. Nascimento, na
cA Segurança da Famila», raa
15 da Novembro n. 57 (sobrado).

Gratifica-se com 5o$òòo quem
arranj» essa casa - _ i |^^^^^g

TELEPHONE 14-2

O X-JVÕOÁ.tDO

Benjamin Lins
Teia eaoriptorio íe adrooseia & «W

RUA DO ROSÁRIO %
- H. ^O 'Ufa

DIPLOMADA 1 isiler 11
Apprcvad», com distineção pe-
Ia Escola do Pharmaci». Cem *y9
longa rratioa na Olinca eMa- r*Q
ternidade da São Paolo ^

Rui Graciosa N. 73
Curityba

s
Instituto Agronômico do

Paraná
Eucalipytus robusta vende-se no

Instituto Agronômico Bioachery
o \ 5$000

3 vez por senitm

que contem o melhor e mais
puro Óleo de Figado de Baca-
lhau emulsionado de tal modo
com hypophosphitos de cal, de
soda e glycerina que produz,
da combinação desses quatro
ingredientes, a forma mais effi-
caz para combater as doenças
do peito e dos pulmões e de valor

real para as creanças.
Atteoto que o preparado deneminado

Emulsao de Scott alem de ser um medica-
mento perfeitamente manipulado é de um
ef feito surprehendente para' fortalecer os
organismos débeis, como tenho verificado em
minha clinica e por experiência própria. O
referido passo a fé do meu grau. Dr. Luís
F. Masson, Rio de Janeiro.

'>! f a m m

são os únicos que pela maneira ESCRUPULOSA e HYGIENICA com que são engarra-
fados offerecem m?ior garantia aos srs. consumidores

"SHID8IIC8STISWSUOTI OS MAIS PGH6S I MAIS SHNÜJN8S 8ÜK SI EHSARRAFM !
Üesie Estado. A SASA USLLft iffei>ece ^so®®»®©© a quesira pos^ia p^o^ar» © c©r?t^a?rai© dc» qu® ^fffi^m-a,
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Tf-lAm
1 Í||J11 Ile

f1B

UIJ
14 de Fevereiro

Gindo FFpeciacülü da Moá cora iE fitas novas
POR 1$000

Parto-] Taormina—Natural Chies
2 Falso testemunho -drama Coumont
«'í Loa Om ferias Senta cômica Cines
'*—A v-"r *1» laigo—Film -Varie drama-

tico da conceituada fabrica Vitagiap/i.
I'mpequeno intermillo de 8 minutos

II Parte 1 Folhagens o flores «le invorim-A'.
2 A iniiariga da montanha—drama
!J Ds dois arsos—Selma cômica Mi/ano
•1 Tom in y o lAlly—draiua da conceitua-

da fabrica Cines.

Um pequeno intervallo de 8 minutos
III Parto-l The kí.v Brompton Oirls—acrob.

2 Coração e cinuios—drama I.atium
ii O anniversarlo da rapariga*^;//,
4 Cavalheiro amianto - film dar/e

dramática da acreditada Vitagrapli.

A111 ü ti li Q * Verônica Cibonmauilú. A felicidade não consis-
te no dinheiro.

I Corroí oeo!*U!IU 
ADMIKAVKI.I

Caroro Hyphü >j >(¦ |
tnjji»* a'nrm ruetru dn SÜia

owm o c rii o
KMXjRDE! N0(IU£IUA <Iq Phar

»«*»**< «'/iü» ÇhimffiJí>Ao DA 8IUVA SlhVKIKA
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- 
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Sr '' i

V-!"MFi'J
JaSrSP* ' ¦•• *k-
«SÍaraPí^^lw*5"*. *

agencia de Parin ^üâ
*

Sociedade .*;ino:qy.ma
Para o Sul | Para o Norte

Serviço de passageiros

liy.mi:.^ÊÉ'.,
I'o Onze do Junho, doPuloInt-CIIHA

IMPORT4NTB-Co»8B uilrolrr.tito u ig-si reino ii rurn quo ullima-neute iralm
«If cli'.oroSr- Jci«'MiirmPüreiia ia Silvarniiüdor im Kitiii dnn Tape», o qual Ho-fi«m do um tsníro lypliilitlco no norteA. terrível onfermidade «ino ja hnviodtilruido nquoMii oruao, rieiiando cmlen lopar um profundo o loirivcl Oipacocitrcoraida o violo. M liunlmeiitc depoisdc novo nnnoi do ind zivola soffrimentrn
e duros rrmhntlda podorositmeiito póloscxcellonto EUxtr de Nogueira, pieporn-«Io polo dislinclo pharmaccolico, Snr.Jiíín da Silvo S'lveirr.

Docoia de lor usado 69 f.a-.rus diquol-'«• t/lico.i elixir, ntlm-so o Snr. l'0rolra
ei nit-lcliimcuto restabelecido o bem cii-zendo n horn cm quo começou n tomuro icmedio iui'.:-.yplii| tiro.

Km nosso escriptorio acha-se exposto
o relrnto dn Snr. Pereiro, pelo nuaí i-e
pula vür, nfio sem rm cstrcme-imc Io
de horror, os vestígios que a cruel cn-íermiuade deixou uo roslo diqnJllo cu-viilheiro attesUlido quanto e«a odcatifn*
daaaua marcha destruid; ra quando elle
começou afazer uso do milsgnso Elixir
de Ni gueira

ri'>'u prodigioso remédio rnrontra-«c
em t-das bh jhsrrnaoiiis o dreparias do
Braüil, aondo so acham cxpOjtua retra-
tes de pcsEtas citadas.

Im ts \ài n fLiif-:ii--i i ífjjjiiis.
Casa Matriz, Falotas-RioGianda do Sul

Caixc postei o. 66— Casa fi'ir.1 e
deposito geral, run Cocsoihetró

Ssrsivs na. 14 o 16,
Quíkii poatal TÍH,

Kl» dc Jancfrt'.

**•..-» 14

õo
O^PO/J

\&&)f
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lei!
reparado cxclnuivamoulo vogetsl. 0 Inimigo ligt«UI à% cal-

Cnr* pH»uti,'* do -1 r. (I mezes -jDeMObeitu «on. rival
paiBUtli,

A vonda naa oasnn :
Paladino & Mom'gaglla~Kun ló do Novembro
U> oratório Oarilibino— » > > »
Cftin Blcblpa — > > > »
Phírmacla Onckon—Ru« Hiacliuolo
Kwaido Prohi—Ho» B. KranclHOo

Na cidíilo rio Ponta Oroiaa :
Horculano Fonsèt» c Oawlo Kucht & Porlolls
Jtfto Mazur— Morretes
Ad.ilpho Corroln—lnluiiina
BnroKTilino ('uuuu—1'aranajçuá

Unicoi agontea para o Estado do Paraná :

A» David & idomp.
informadora — Kua 15 do Novembro N. 68

Tolcphono 500 — Caixa 54 — COR1TYBA
(diar.1)—

8
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irji ECONOMIA, LU/ /;,,,,
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inequeba^ainítavet

LOudon i Braziliaa 8aak llú

•^oler/

Capif.nl subscripto L.»
fispiial renliindo >
Kundu do roHürva >

"Í.OOO.OOO
l.OUO.000
1.Ü00.00C

Matriz en? Londres
Flliaes

~JtiK&

Serviço de paneageiros
Linha do KIO da PRATA

SERVIÇO SEMANAL
Sahirão do Rio do Janeiro á 2,

9, 17 e 24 do oada mez.

O paquete SÍRIO
Esperado do sul & de Fevereiro,zarpará uo mesmo dia ás 2 horas datarde, rscebsndo cargas e passageiros

para cs portos de Santos e Rio de Ja*neiro.
Estoi Topores também rocobora cargacora transbordo no Rio do Janoiro pars58 portou dc norto até Manaus,
NOTA—â Bshlda do fRio Grando sesnaunoiará o dia exaoto da ohogada.

O paqueto ORION
Esporado a 19 de Fevereiro, sahirá

para S. Francisco, Uajr.hy, Florianopo-
lis, Rio Grande, (Pelotas o Porto Ale-
gre (com transbordo"^ Montevidéo.

Naoaegada dostos vapores no Rio Gren-
de, ostará o vapor Javary pata o trans -
bordo lnestodlato dos ara. j^paasageiroa -
cargM dostiaadH a Poiotas 

"a 
Porto Ala-

pe.

M. B í°d0S ?* v*por93 íe" tdegrapho sam fio, a bordo.
«,™ M.« os vapores de 4 e 19 reoebem paaaageiros
Grossa ; 

°S 6 26 SÓ recebeü car^ P"a Mltt0
LINH1 DE IGDAP1 E LAGDNA

O paquete LAGUNA
Esperado á de Fevereiro, zarparáno mesmo dia para Cananéa, Iguape,Santos, Villa Baila. S. Sebastião, Cara-

Riiatatuba, übatuba, Angra dos Reis,Paraty e Rio de Janeiro.
m r, r> Recebe passageiros.

logo 
'&S&22F. dMls ,,nh* ^"^" ---»: «*¦

LINHA DO NORTE E SUL
O paquete BRAGANÇA

Sahirá á 16 de Fevereiro, recebo
Carga para Montevidéo e Buenos Ayres.
Tem bons porões para carga, garan-tindo-se descarga rápida e em boas
condições.

<f Ll)NBRnfi
«David.

tá Lança ífiífiB
m
I I I

ííODOi

NOVIDÂEES

Rio d.* Janeií-, Mauuos, Parti, Ceará,
Pernambuco, Bíhia, Ü&o Paulo, Santos,
Curityba, Rio G. do Sul, Porto Alegre,
Montevidéu, Buunes Ayrei, Rosaiio de

Saota Fé, Porto, Now-York._
BoananHafla

O orreapo xa.cH &rsxt&&
Em a3 Praçaa mau importantes ao BKAZIL s EUROPA.
Btnite-sa lettras uoare tolas ti praças aoimi e as ei-

d*ias dl França, Alleaaanhí, Itália, Portugal, Es-
punha, Turquia, S/rio e outros.

— Abre-se contas correntes
acceila-se depósitos c prazo fixo e

com aviso antecipado, ?,ect>ita-se de todos os
negócios bancarias.

E'offleluOrprottii
£e desinfecíante

CURA BICHEIR"
eXIGIB «„,
sempre 

"*'

O mais poderoso de?iiifect!nte m

AUSTRO ¦ AMERICAN! JI...
Serviço de passageiros entre Europa e Sul A

Bti-msrsíflo pa^a 131.<
VAPOR

Caixa do Correio n. 79 Telephone n. 404
IELEGRAPHICO :—<NEOFHYTF> — SEDE NESTA CAP1T

e
N" 2 Praça Tirade ites -IN". kJ

O paquete MAYRINK
Esporado á 20 do Fevereiro, zarpará no

mesmo dia, para S. Franolsoo, Itajahy,
Florianópolis e Laguna, apóz a Indispen-
¦irei demora. Rscoba passageiros.

CAS
acaba de

.Receber a

C/Í 
CASA AMEBICAUTA

«aj|^ Preços coirontos
r.S Rua 15 de Novembro

»• 29
Curityba Paraná

10-8

Vera da Costa

*- Jlmento de Tapore* deve vir com a reinog.
J" pa*a. para ier attendido. «»«po«.

h«ltafi. Sl"5 
GaUÍ d? ?urityba' * m Dr- Mb"°Y d- 105, está hs-SSm*í&." "5M "£ere'"8' - ™'"lmll''<, d8"'

,ki§lk Guimarães &C
DaDUIA -VV -m-ri-n.-»».
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Clinica de senhoras a crianças
Consulta» das 9 da ma-

ahã ás 4 da tarde.
Rua do IijzHrío a. Iü sobrado

EGÜHANÇ4 DA FAMÍLIA
Sociedade Ânónymãda Pecúlios e Bonificações

Sede Social:—Rna 15 de Novembro n. 26
(PROVISORIAMENTE)

Tem os seus Estatutos devidamente legalisados

Santos R.de Jan. Barc,elona 
NaDolí. ou Amer. ¦ aP°,:

.Martha Washington*
Columbia
Sofia Hohenberg
Atlanta
Martha Washington*
Francesca
Argentina*
Columbia
Sofia Hohenberg
Atlanta
Alice*
Francesca
Laura*
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7 «
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9 «
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21 <

1 Agosto
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2 Miio I 21 ilr/
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13 Junho;  i 2 Ji=-
27 « i:j Julho lõ <"'

5 Julho
PS

2 Asosto

19

ÍGAíjosto 18 
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WlllIO lutou

Passagem via Trlesto para Lemberg, Crasovia, Tarnopol, ViíkIcow, Kiow, Rs. llõ$000 e mais o imposto do 7$2óo!
Para mais informaçõ os cornos srs. V1CTÒR STACHON iCos-Commendador Araújo N. 2.

/'#

•^Sffl

POBTO D. PEDBO II-
Telepbone-LLOYD BRAZILEIRO

PARANAGUÁ
Telegramma—BRAZILOYD

¦ *-4B**T «£ruE39flH ^r

—Rua Commendador Araújo N. 28—

Moumia^o1.110 
00mPrehende S cursos : Primário, intermediário e

WfMcUiR-f 
PfíIMARIO-(de 2 anãos). Este curso atoange primeiraslettras, leituras, cal.grapbia, noções da língua nacional e graSoStiTgeographm, htstoria. liçSea do cousas, desenho, as qaalro Ôpe« õesfundaraentaes da Arithmetica, etc. «peravoes

Preço, 8$000, por mez.
™-J? áCüRS? íNTERMEDIARIO~ (de 3 annosJ dá maior desenvolvi-
ÍSÈSfig??^ 

eDS1?adaT D? cnrsoP™a«o. começando o estadoByathematieo da grammauoa. Incluo também noções das sciencias natu-¦mb e um curso pratico da* llnga.s fagl», fLoei, Sem?"Ü
Preço : 1» e 2° anno 10$000 ; 3o 124000 Dor mezO .CURSO 8ECÜNDARIO-(de' 4 .nnSsJablge todos os pre-pwatorios exigidos pela matricula nas academias; ma dlvl^do? eensinados pelos methodos progressivos, indicados pela experienoia co-mo melhores e mais praticaveis. ^««wuüia co
Preço 14$000, por mez.

Internatos para meninas
PenaSo e ensino 70Sooo, por mez.
Jóia do entrada, -lo$ooo.

Lavagem de roupa, 5 a 6$ooo por mez,
Musica 2o$ooo, por mez
Estes preços serão pagos adiantadamante

O enxoval das pensionistas ficará á vontade dos pães, mas pede-se
que ss alumnas nao tragam roupa de luxo ou jóias do muito valor.
Exigi-se pontualidade doa alumnos,

Para mais informações dirijam-so ás directoras do'estabelecimento'
do meio dia om diante.

Mary F.Dascontb
14 Elmíra Kuhl

*C MWilrrei «a?

I loíor OT

DIRECTORIA:—Director-Píesidente —
Dr. Affonso Alves de Camargo, 1."
Vico-presideole do Ejtado ; Director-
Vice-presideuto — Boato Mactius de
Azambuja, eommerciánte e camarista
Municipal; Üirector-Thosoureiro —
Baajamin Ferreira Laite, proprietário ;
Director Secretario,'— Theodorico Ca-
margo de Biíteaconrt, guarda livros /
Director-Medico—Dr. Jayme Drumoad
dos Reis, deputado estadoal, 1.' Se-
cretano do Congresso Legislativo e
Ridactor do «Paraná Moderno» ; Di-
rector-Qerente—Jo8o Manoel do Nas*
cimento, guarda livros.

CONSELHO i FISCAL EFFEOTIVO :-
Wenceslau Glaser, commerciante, in*
dnstriai e capitalista ; Pretexlato Pen-
nafott Taborda Ribas, commerciante,
industrial, capitalista e camarista mu-
nicipal; Francisco de Paula Guimarães,
proprietário e director do Coilogíõ
«Santa Julia*.

SOPPLBNIES DE FlSCAES :-Dr. Cae-
tano Munhoz da Rocha, commerciante,
deputado estadoal e prefeito municipal
de Paranaguá; Percy Withers,Thesou-
reiro do Loadon & B;asilian Bank
Limited, camarista municipal e depu
tado estadoal ; Achiles de Toledo,
commerciante.

II

10 |
v> a korozene. o motora
% mais barato, modelo S£
^ CJHlatéGcavalloH ^
«|^(/mcos representantes no Paraná j»

fMueller 
IrroSo & Comp. %L

CAIXA 168-CURITYBA <£

m, . . ,.? „ m
msJStSfâSSBSi \mSSSSSSSSSSSSSSi3£m

com diploma ds Regia
Acndamia de Bologua a
com habilitação da Acs-
domta do Porio Alegre.

Especialista om doenças
das Senhoras.

CIRURGIA EM GERAL
Consultoria na sua re-

iiidencia, á Praça T'raáoa-
tis junto ao Banco do Ps
raná, de 1 ai 3 da tards

ÍHNEPHORE H. Z6B

Eoram croadas as tres series de bonifijaçõas e pecúlio seguintes •
A primeira-Serie A-para destribuição do um pecúlio da *«.20:000$000 e àanx bonificações de rs. 10:000$000 cada umaA segunda--Serie B—para destribuição de um pecúlio rs lQOnn* nduss boniüoaçõe^ de rs. 5:000$000 oada uma UUUÜ' 

e
A terceiia- -Serie G—(popular), para destribuição de um nannUo de rs. 5:000$000 e duas bonificações de rs. 2:500$000 oi nií"Na Serie-A-cada pessoa pagará no acto da soa inmrinpSn20JC0O e 20$000 sempre que severifiaar um óbito da mesma sS ANa Serie-B-cada pessoa pagará no «òfco 'da 

sna inn«,L«'10Í000 e 10$000 sempre qae se verificai um óbito na meama Se-rio d,
Na Serie—C—c*d« pessoa pagará no acto da sna in,,»;^l e 5$000 sempre que se verifUr um óbito na me"fflsS°O assoolado da Serie A pagará Umbem uma ioia da R0200$000 em 10 prestações mensaes e eguaes. '''

O associado da Serio B pagará também uma ioia da Ri120$000 em 10 prestações mensaes e eguaes.
O associado" da Serio G pagará também uma ioia d« p»60$000 em 6 prestações monsxes e eguaes. g< ' '
Us associados que pagarem essas jóias por inteiro terão * o/do desconto. ° /«>

Prospcctos o outras informações na Sedo SopfniRua 15 de Novembro d. 26—provisoriamente, das oito k„da manhã, as oito da noite. ' a"n01t0 h°™~

POBTOíDE MI
LIoyd Brazileiro j

(Sociedade Ânonyma)

esetanleÍS?i5ÍhÍa Cteado um8 LINHA -*?¦---- entre PajMein »-
Grosso ta fjNH> era correspondência com os va-jon» da LUVHl*
SS 

alte"d'1 as sabidas dos vaboresda LINHA DÜ SULeeo=i:

ToVp^rI^K?^ d" RIO Dg JANEIRO pata MONTEVIDÉO esoüriií
de e cnl 1^GkU*> ANT°NINA, S. Francisco, Itajahy, FiorianopcBi. t
do nífl ?. «-"-sbardo por Pelotas e Porto Alegre, eoméouilo a vigom Hdo mez de Janeiro corrente com o Júpiter.

Vapores esperados
::

DO NORTE

o paquete
ORION

coSSTÍL neute P3tt0 no dia -- do
do Tm' de8pachara ^Pois da chegada
para I V?«ne,-end0,,pas1.sa«eir08 e ~^~
Ns Riõ 0«nHSCD',üajah5r' florianopo-
wLV Jíwn(lB'Pelotas, Porto AleereMoutevidéoe Buenos Ayres. E '

DO ffll

o paqueü
SIKI0

Esperado uesle porlo no ^
corronto, despachwA depoi» i'
do trem, reebendo passageirç'
para os portos do uorle »l" *"
baldeaçãonoRio de Jaoeirc

Cargueiras
O vapor o vapor'Ternero sparía

Montev&B^íff tar|« P«ra esperado receberá:afÊ

Trata-se com os Agentes
Mtirçaiio&W:::

a

m
@i|ItalF@d@ia|

Extracções diárias
SABBADO — 2(5 de Fevereiro — SABBADO

POR cmCO MIL RÉIS 
JO.OOOlOOO 

¦** CINCO Jft. RÉI8

-' ¦¦¦¦'-L-~'A-^í"- ii/IF, v vVmP vvlí
SABBADO : 17 DE FEY RrflIRO

Precisa-se £" *S
graphOB para obrnR.

Paga-se bem !
Typographia Cezar Schulz
Rua Ba?áo do Sosro Azul 12—lá

Curityba.

por 120&O00

Quintos 24.000 Fracções 3 000

A8S eiiJIMáT88BáP5
Alugam-aa ou vendom-sa fitas, progiaram»", ou

wpeciaculos complelos confeccionados com
fitai dos piincipaei labricante»

Producção compleí3Da casa Pathé Freres e Da casa
B«tprea» Cinematographica InteraacK"1

Rua gaciiet 26 Antig; ^ Bio Ü

¦ '¦'¦'¦'¦j$é&iHk

;a Travessa
do

MPTÍn0*0?? me^osade°fitas em Sjo^METROS 400.000 - - NOVlDmTODAS ÂS SEMANAS
_. Alagam«se as fita® J

IlKJi Paih.4 Fre,e8 com a re8Pectiv8 patlltu•¦¦•*• de^Cines •

(.M


