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FUNDADA EM 1909

Edição da S. A. "0 Malho"

Grande prêmio na exposição dtr Centenário, em
1922 — Premiada com medalha de ouro na Ex-
posição de Turim de 1911 — Diploma de honra
da Feira Internacional de Nova York em 1940.

órgão oficial da Exposição do Centenário, em
1922, do Centenário da Pacificação dos Movi-
mentos Politicos de 1842, do Centenário do Dois
de Julho, da Bahia, do Instituto Histórico
nas comemorações do Centenário do Nascimento
de D. Pedro II, do Centenário do plantio de café
no Brasil, do Centenário da República do Equa-
dor, do Cinqüentenário do Cerco da Lapa, e do
Cinqüentenário da Fundação da Academia
Brasileira.

DIRETORES:

Oswaldo de Souza e Silva
Antônio A. de Souza e Silva

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Rua Senador Dantas, 15 — 5.° Andar
Telefones: 22-9675 — 22-0466 — 22-0745

Caixa Postal, 880 — End. Teleg. "O MALHO"

Rio.

•

Publicidades e assinaturas em São Paulo:
Av. Ipiranga, 879 — 13.° — sala 131

Tel. 36-4564

•

PREÇOS DAS ASSINATURAS

(Remessa sob registro Postal)

Brasil, países da América e Espanha:

12 meses  Cr§ 120,00
6 meses  Cr§ 60,00

Demais países:
12 meses  Cr$ 140,00

6 meses  CrS 70,00
Número avulso CrS 10,00

ESTE NÚMERO: CR$ 100,00
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A ALFAIATARIA PENA
ESPECIALISOU-SE NA
CONFECÇÃO DE FAR-
DOES PARA OS MEM-
BROS DA ACADEMIA

BRASILEIRA

PRAÇA GETULIO
VARGAS, 2

ED. ODEON - S. 618
TEL.: 22-8760
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CASA
HOMERO ))

Ferragens Ltda.
IMPORTADORA DE

FERRAGENS, FERRAMENTAS, TINTAS, ETC.
VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

RUA SENHOR DOS PASSOS, 95/97
Fones: 23-0845 — 43-4518 e 43-4483

End. Telegra.: "Ferragens" — Rio de Janeiro
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Casa "HOMERO" de Ferragens Ltda.

© IP A P I IL
couché e imitação couché aplicado neste

número foi fornecido por

REPRESENTANTES:
COM. IMPORTADORA SUECA LTDA.

AV. RIO BRANCO, 39 — Fone 23-0632
— RIO DE JANEIRO

ELOGIO DO AMIGO

Nío 

sei como possa dizer bem da atividade literária de Nestor
Vitor. Eu o conheci menino, quando fazia preparatórios na
Ginásio Nacional. Nesse tempo, Nestor era vice-diretor do

Internato; e eu não gostava dele. Correm os tempos e aquele ho-
mem que me parecia seco, dogmático, cheio de sentenças, surge-
me deliciosamente como uma grande alma, oapaz de dedicações e
sacrificios. Comecei a ler-lhe as obras. Há nela.s alguma cousa dia-
quela secura que lhe notei em menino. Ele não é efusivo e revolto.
Nestor é uma floresta do Paraná. Não tem entrelaçamentos dos
nossos cipós nem as surprezas de variedades de essências que a
nossa mata tropical ou subi-tropical oferece.
As árvores de sua florestas são quase sempre de uma mesma espe-
cie; são como as do Pa.raná: são araucárias, e sempre araucárias.
Não há árvore mais monótona e mais fácil de explorar do que ela,
A nossa floresta tropical ou sub-tropical é triste, mas grandiosa,
e impressionadora. Tudo nela é mistério, pululamento de vida, in-
terrogaçao; mas a.s araucárias são de uma tristeza impassivel e
sem eloqüência.

Entretanto, graças ao atrativo do contraste, eu aprecio Nestor,
nas suas obras, quando êle revolta as modalidades naturais do seu
temperamento. Neste "Elogio do Amigo" mais do que em nenhuma
obra, eu vejo Nestor meditativo, solitário, como um piinho do Pa-
raná, com as suas escassas ramagens, a querer atingir um outro
que lhe fica bem distante.
Nestor é bem um amigo dessa forma, porque êle o soube ser de um
pobre preto que teve audácia, de fazer versos, o foi excomungado
por ser preto e fazer versos, como se neste país todos nós não fos-
semos mais ou menos pretos e todos nós não fizéssemos versos.
Não há na literatura brasileira, a não ser a amiziade de Sylvio Ro-
mero, por Tobias Barreto, outro exemplo de tão forte amizade li-
terária que esta de Nestor por Cruz e Souza..
Lá este seu livro, em que Nestor tão bem retrata o seu intimo de
amigo, a sua força de amar, o camarada.; li-o, repito, cheio de em-
becimento e entusiasmo.
Nunca amei; nunca tive amor, mas sempre tive amigos, nos tran-
ses mais dolorosos da minha vida. E' por isso que gostei muito do
livro que o meu amigo Nestor Vitor me ofereceu e que me deu ex-
traordinária satisfação intelectual.

i

Lima Barreto.

Curitiba 

dá a impressão de uma menina que cresceu demais
e já não cabe na roupa. A cidade estoura por todos os lados,
excede a pavimentação, a rede elétrica, a rede de água. Só

se ouve falar em milhões, em arranhacéus; os grandes prédios,
brotam por tôdia a parte e nos bairros residências as casas de ricos
se multiplicam. Os hotéis não chegam para agasalhar os forastei-
ros e os curitibanos de quatrocentos anos dizem que se sentem
como numa cidade estrangeira, onde já não conhecem ninguém."

("O Cruzeiro". 21-6-52) Rachel de Queiroz
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REAL GRANDEZA, 483
Telefone 26- 0826 - Botafogo
Rio de Janeiro -- BRASIL

>4*£G.St^° Alfinetes,? Colchetes e Grampos

V
J. CORRÊA ÁVILA & Cia. Ltda.
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PEÇAS
SOBRESSALENTES

GUINCHOS DUPLOS
ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

D õ I mit»i Utorara
INDÚSTRIA & COMÉRCIO %

1) Inteiramente em aço fundido de alta
resistência e grande conservação.

2) MOTOR Diesel de 6 cilindros com
camisas cambiaveis — HP-95

3) PARTIDA por motor a gasolina e
motor elétrico.

4) FREIOS de duplo comando.
5) LAMINA "Angledozer" com comando

hidráulico.
6) PESO DO TRATOR lotai kg. 11.000.
7) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS:

Arados de 6 discos. Grade de 40 discos.

FILIAL
Iraça Dr. Tinoco, 21
Cachoeiro de Itapemirim

FILIAL
Loja: Rua da Concórdia, 372
End. Teleg. "Industriprogrex"

RECIFE

FILIAL

Escritório: Rua da Consolação. 37 - 1/
Loja - Exposição: R. da Consolação, 29
Ofic. - Depósito: Rua Grota Funda, 1.140
End. Telegráfico: "Industriprogrex"

Fone: 36-5500 - 35-7250
SÃO PAULO

MATRIZ

Escritório: Av. Churchill, 91 - 2.° / 3.° and.
Loja - Exposição: Rua Santa Luzia, 305 A
Deposito - Oficina : R. Bitencourt Sampaio, 147
Fnd. Teleg. "Industriprogrex" - Fone 22-9197

RIC DE JANEIRO
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FAVORECE
A RETRAÇÃO

DA
MUCOSA NASAL

ALMEIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
FERRO LIMITADA

SUCESSORA

L. B. DE ALMEIDA & CIA.
*

FUNDIÇÃO DE FERRO E OUTROS METAIS

Oficina mecânica em geral. — Fogões à gás e lenha
marca "Progresso" — Prensas para ladrilhos e escritório.

Cadeiras para dentistas Almeida Pinho —Cadeiras de
barbeiro. — Bancos para jardim e Bengaleiros de ferrq

fundidos em ornatos.

IMPORTADORES
' DE 

Chapas de ferro pretas, galvanizadas e corrugadas
para Portas — Ferro em barras — Vergalhões

— Cantoneiras — T. U. — e eixos para transmissões
Tubos de ferro galvanizado, pretos, vermelhos e de

aço para caldeira.

RUA DOS ARCOS, 30 A 42

TELEFONES: — MESA TRONCO 52-2104
Secção de vendas 52-2102
Secção de vendas 22-0409
Expedição de vendas 22-1584
Secção Técnica 52-2103
Contabilidade 22-1342
Contabilidade Técnica 22-2549

CURITIBA: TUPI OU GUARANÍ?
ARION DALI/IGNA RODRIGUES

E» 

Curitiba nome de origem tupi ou guarani? Os autores que,
até aqui. têm apresentado a etimologia do nome de nossa Ca-
pitai, não o indicam, como em geral não fazem distinção entre

nomes que provenham de um ou de outro desses idiomas indigenas.
Assim Teodoro Sampaio em "O Tupi na Geografia Nacional''; assim
(para citar um autor paranaense) Romário Martins em "Topono-

mástica Indigena do Paraná" (Rev. do Circulo de Estudos "Ban-
deirantes" I, 1, set. de 1934; republicado em "Alba", set. de 1938,
sob o título "Vozes Indígenas na Toponimia do Paraná").
Antes de abordar o problema, é necessário saber o que se entende
por tupi e por guarani. Mesmo entre especialistas, nem sempre é
feita a conveniente distinção entre esses termos. Em se tratando de
línguas, temos por mais acertado fazer uma delimitação no espaço
e no tempo, afim de bem conceituar ambos os nomes. Por tupi
designamos a língua que, à época da descoberta do Brasil, era fa-
lada pelos índios tupinambás (nome genérico para os tupinambás
propriamente, os tamoios, os tabajaras, etc), que ocupavam o lito-
ral entre Cananéia e o Maranhão, e a qual ficou sendo conhecida
dos portugueses como "lingua geral" ou "lingua brasilica" por
guarani indicamos o idioma falado pelos índios guaranis (carijós,
etc), que habitavam ao sul de Cananéia, estendendo-se para o oeste
até o Paraguai e para o sul até o Uruguai. E distinguimos, quanto
ao tempo, esse tupi e esse guarani — tupi antigo e guarani antigo,
respectivamente — do tupi moderno ou nheengatú, falado ainda
hoje na Amazônia (particularmente no Rio Negro) e do guarani
moderno ou avanheém, usado atualmente pela população rural do
Paraguai e de algumas províncias argentinas.
A diferença entre o tupi e o guarani antigos não é muito grande;
era possível, mesmo, a intercompreensão dos indivíduos que fala-
vam uma e outra lingua. Se bem que se manifeste também no
vocabulário e na morfologia, a diferença é principalmente fonética,
isto é, de pronúncia. A s tupi corresponde h em guarani: tupisó"ir", guarani hó; tupi sete "corpo dele", guarani heté; a pw tupi
corresponde kw em guarani; tupi pwã "dedo da mão", guarani kwã;
tupi pweràb "sarar", guarani kwerá; a — k tupi corresponde — g
guarani: tupi kutúk "ferir", guarani kutúg; tupi mondók "cortar",

guarani mondóg; etc Justamente por ser pequena a diferença entre
as duas línguas, torna-se difícil, às vezes, saber se um nome provém
de uma ou de outra, pois seria idêntico em ambas. Quando se trata
de topónimos, porém, o conhecimento da área de distribuição geo-
gráfica de cada idioma remove, ao menos em parte, essa dificuldade.
Sabendo-se que o Paraná esteve compreendido dentro da área gua-
raní — e não tupi —, a origem de seu nomes deve ser procurada
no guarani e não no tupi (não se está considerando, é claro, o caso
de nomes provenientes de línguas indígenas não pertencentes à
família tupí-guaraní como o caingangue).
Para o nome Curitiba, entretanto, não só a região em que ocorre
indica ser oriundo do guarani. O estudo de seu étimo confirma
que é palavra de origem guarani e que não pode ser interpretada
como tupi. O étimo evidente de Curitiba é kur ity ba, palavra do
guarani antigo que significa "pinheiral", derivada que é do nome
kur í, que ocorre na forma kur íy. registrada no século XVII pelo
padre Montoya, e que propriamente -ignifica "árvore kur í", termocom que era designado o pinheiro; a segnificação própria para essa
árvore. O maior e neste caso equivalente ao sufixo português — ai.Mas, enquanto o guarani antigo possui um nome especial para o
pinheiro, dá-se também que o tupi antigo não apresenta nenhumadenominação do elemento — ty'ba é um sufixo abundancial, mais
antigo dicionário do tupi antigo até hoje publicado, o "Vocabulário
na Língua Brasilica", de autor anônimo, registra, para traduzir o
português "pinhão" e "pinheiro", respectivamente pina e pinãy'ba.Esta última palavra é formada de pina, evidente portuguesismo eo tupi teve de emprestar do português o nome pinhão, é evidente
que não possuía termo próprio para designar a planta, o que. aliáse muito natural, pois a Araucária brasiliensis tem seu hábitat limi-
tado ao sul, coincidindo com o domínio guarani, e é desconhecidapara o norte, onde se falava o tupi.
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CBFl PREDILETO.

A
•> ^£

Saudando o Congresso
Mundial e a Exposição

Internacional do Café,
Comemorativos do 1.° Centenário

do Paraná, o CAFÉ PREDILETO,
orgulha-se de apresentar seu produto

em pacotes e em latas, que pela pureza
de fabricação, magnífico sabor

e rendimento, honra a
justíssima fama da rubiácea

brasileira ! Em todos os lares,
uma xícara de CAFÉ PREDILETO é

um presente de bom gosto... e símbolo
da nossa hospitalidade tradicional!

B

CAFÉ

TSSi
UM BOM CAFÉ

NSIRVA SEMPRE
UM CAFEZINHO...

E QUE SEJA
UM CAFÉ
PREDILETO
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A GRALHA AZUL
FRANCISCO LEITE

O 
pinheiro, sendo árvore nativa, ninguém o cultivava. Apare-
cia em grupos, mas estava desaparecendo em massa. Foi nes-

se ínterim que o nosso caboclo surpreendeu a sua gênese, nos
"Campos Gerais". Até então não se sabia como surgiam os pinhei-
ros, em pontos afastados, sem que ninguém os plantasse. Entretan-
to, aquele imprevisto reflorestamento era obra perseverante de um
pássaro, — a gralha azul, que lutava contra a fúria dos vândalos.
Narrar-vos-ei essa história. A gralha azul, habitadora dos altipla-
nos paranaenses, tem no pinhão o seu alimento predileto. Desças-
ca-o com perícia e come-lhe a polpa. E' também previdente como
a formiga. Por isso, abre a pinha com as pequeninas garras, fisga
o pinhão, e vai enterrá-lo em lugar úmido, para que o fruto se
conserve muito tempo. Mas a gralha azul, a exemplo de certa
gente loquaiz, sabe falar, ou gralhar. Todavia não tem boa memó-
ria. Não se recorda dos pinhões que enterrou. Come alguns dê-
les, olvidando-se dos outros. E os pinhões esquecidos vicejam e
engalanam a terra, com o seu porte heráldico, seus ramos harmo-
niosos, tão harmoniosos, tão simétricos, como se mãos de fadas os

emUVrimam 
ret°Cad° com aquêle esmêro> desde baixo, até

DADOS SOBRE MARINGÁ
A cidade foi fundada em 10 de Maio de 1947. A sua superfície

i~* é de 1.001 kms.2 e a população de 70.000 habitantes. Ma-
ringá já conta mais de 7.000 prédios construídos e 1.300 es-

tabelecimentos, entre comerciais e industrias. A Prefeitura man-
tém 60 escolas isoladas (ensino primário). Há um Ginásio fun-
cionando (ensino secundário) e estão em construção os prédios paraa instalação de uma Escola Normal e uma Escola Rural. Está
também em construção o Hospital Municipal, obra orçada em 8
milhões de cruzeiros. A cidade já possue alguns hospitais parti-culares em funcionamento.

ENERGIA ELÉTRICA:

Foi adotado na cidade o sistema ae motores, que fornecem energia
parcialmente a quadras e bairros da cidade. Para maior forneci-mento de luz e força, inclusive melhoramento da iluminação pu-bhca, a Prefeitura adquiriu 4 motores Diesel de 2.000 HP.A Prefeitura contratou a instalação de telefones na cidade, para onumero inicial de 500 telefones automáticos.

jÉflK
Em 3 tamanhos

BANCO MERCANTIL
DE NITERÓI S. A.

Faz todas as operações
de câmbio d taxa oficial

e mercado livre

Liquido, solido e bastões para barba
Limpos os poros com a antisetica espuma do supremo SABÃO RUSSOa cutis se conserva sã, fina com o aspeto juvenil. 'Este sabão puro cientificamente preparado com escolhidas substanciasmedicinacs as mais afamadas. é a base do tratamento da pele.E um prazer usar SABÃO RUSSO

Saques para Portugal
RUA 00 OUVIDOR, 50

esquina de 1.° do Março
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Uma organi zaçao
identificada

com a economia
do país
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Participando ativamente da vida econômica
brasileira há mais de 22 anos, a Standard
Brands of Brazil, Inc. contribui para o
desenvolvimento de amplos setores ligados
às suas atividades.

Com duas fábricas instaladas para a produçãodos fermentos Fleischmann, utilizados pelaimensa maioria da indústria panificadora, bem
como dos produtos Royal, tradicionais nos
lares brasileiros, a Standard Brands of Brazil,
Inc. mantém ainda cursos de aperfeiçoamento,
inteiramente gratuitos, destinados aos
profissionais interessados em produzir pãomelhor e mais saudável, assim concorrendo
para a elevação dos padrões de nutrição
do povo.
Além dessas atividades, dedica a companhia
especial atenção ao café brasileiro, como
um dos seus grandes exportadores para os
Estados Unidos, ao mesmo tempo que
concorre para o aprimoramento da qualidadedo produto, com a descoberta, em seus
laboratórios, do Benefax, empregado no
beneficiamento do café, por um número
crescente de produtores.
Inteiramente identificada com a economia
brasileira, a Standard Brands of Brazil, Inc.
procura ser um elemento dinamizador da
mesma, uma força viva ao serviço do
progresso da Nação.

-rÍ^Lar^^l.

Standard Brands of Brazil, Inc.
FERMENTO FLEISCHMANN . FERMENTO EM Pó ROYAL . GELATINAS ROYAL . PUDINS ROYALGELATINA ROYAL NATURAL EM Pó . MOLHO SAROMA . BENEFAX . CHÃ TENDER LEAF

Rio de Janeiro . São Paulo • Santos . Campinas . Ribeirão Preto . Porto Me*rePelotas • Santa Maria • Florianópolis . Curitiba • R*in Hnmnnto . t„.-, a„ ^....
Campos • Vitória

FÁBRICAS EM PETRÓPOLIS E JUNDIA»

"lorianópoli
Salvador • Recife

Curitiba • Belo Horizonte • Juiz de Fora
Fortaleza • Belém
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Este velho ditado é hoje
tão oportuno como no
tempo das caravelas, quan-
do as viagens eram lon-
gas e incertas.
Para a "Viagem" da vida,
tão cheia de incertezas.

previna-se também com
um seguro - o seguro de
vida, que lhe garante a
proteção da família e lhe
dá a certeza de que ela
não ficará ao desamparo,
haja o que houver.

A Equitctiva tem a modalidade de seguro que lhe
convém. Conheça as vantagens dos seguros de vida de

A Equiíativa
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Meio século de amparo à família brasileira

4v, Rio Branco, 125 • Cx. Postal, 398 • Rio de Janeiro

EXIJA
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PÉROLA

SACO AZUL - CINTA ENCARNADA
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NORTE DO PARANÁ, CELEIRO PRODIGIOSO

O 
Norte do Paraná vive uma fase de evolução tão espantosa,
que não se pode, com justeza, medir o seu ritmo de desenvol-

vimento, porque os elementos colhidos a êsse respeito, quando da-
dos à publicidade, já não correspondem à realidade, que se modifi-
cou para índices mais expressivos de progresso, num curto lapso
de tempo. Em paralelo com êsse fenômeno sem par na História
do Paraná, ocorre fato mais ou menos semelhante com as soluções

¦ •¦¦ - mm"" mim

indicadas para os problemas que surgem, mesmo, como decorrência

desse alto grau de prosperidade. Assim é que uma solução julgada
ideal ao ser concretizada, já não o é dentro em pouco tempo, em
razão dos grandes contingentes demográficos que se localizam em

determinado local, transmudando-o em florescente núclo de povoa-
mento que passa a exigir amparo, tanto do poder público como da
iniciativa particular.
Londrina, como principal cidade do Norte e uma das mais impor-

tantes do Estado, aliás a segunda no que se refere ao orçamento dos

municípios, é bem um símbolo desse espantoso progresso que, atual-
mente, vem constituindo motivo para os mais elogiosos comenta-
rios nos círculos culturais, sociais e econômicos do Brasil e de além-
fronteiras. Com menos de vinte anos de existência, a contar do
início de sua colonização, Londrina atingiu, nesse pequeno espaço

de tempo, a prosperidade verdadeiramente miraculosa que é re-

sultante da soma de dois elementos ponderáveis: o valor do ho-

mera e a exuberância de terra.

E' preciso notar, ainda, que o desenvolvimento do Norte, se bem

que repouse principalmente na cafeicultura, não se exprime úni-

camente em termos de café, porque a terra tudo produz e as searas
são abundantes e compensadoras. O café será ainda por muitos

anos a principal fonte de riqueza do país, mas seria imprevidência,
permanecer na monocultura, baseando a evolução econômica sò-
mente na lavoura cafeeira. Por isso mesmo, é bastante animador
verificar que o Paraná, caminhando para uma posição que breve-
mente será a de vanguarda na produção cafeeira, também se destaca

pela quantidade e variedade de outros produtos agrícolas de ne-
cessidade imediata nos centros de consumo do país.

O MELHOR PRESENTE
Antologia de poetas franceses

Organizada por R. Magalhães Júnior

As moças — Os estúdio-
sos — As pessoas de fino
gosto e sensibilidade

TODOS
Gostarão de lêr e de
guardar este livro que ê
um incomparável tesou-
ro poético.

|ll .. ..... ...» .- . ...M „_

\£XX-<^^^ xm

KsV«Y>y
aíMMMX tÊMm^

Baudelaire

Os maiores poetas da França traduzidos pelos maiores
poetas do Brasil e de Portugal.
Volumes de 500 páginas brochado Cr$ .... 100,00
Encadernação de luxo papel especial Cr$ .... 200,00
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EXIJAM SEMPRE
THERMOMETROS PARA FEBRE

CASELLA LON D O IN
CONCOURS
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ORGANIZAÇÕES PEIXE
Unia realização de hoje para

os dias de amanhã. Assim pode
ser resumido o pensamento que
anima a construção das novas
instalações das Indústrias Ali-
mentíeias Carlos de Britto S. A.

UMA PFAI I7APÃ0 <Fáblica Peixe> à margem da
ri H l\ L H L I L H y H V Via presidente Dutra. Trata-se,

Pi 
r\ i no §^nero> ^° mais grandioso e

ARA arrojado conjunto arquitetônico
da América Latina: 200 mil me-
tros quadrados, dos quais 30 mil
para as edificações, projetadas
por Oscar Niemeyer Filho, um dos
autores do projeto do prédio da
O. N. U., em Nova York, e deten-
tor do grande prêmio na l.a Bie-
nal de São Paulo.

Essa obra gigantesca só pôde
tornar-se realidade graças ao

DE
AMANHA

apoio do público brasileiro, cuja
decidida preferência há mais de
50 anos distingue os produtos
marca PEIXE. Nela serão ela-
borados, com os mesmos cuidados
caseiros de sempre, os doces e
conservas, que há meio século es-
tão nos hábitos de nossa gente.
Nela também serão elaborados os
Biscoitos Duchen — da grande
fábrica satélite da PEIXE — e
cuja qualidade também já con-
quistou os lares de todo o Brasil.
Ao grande público brasileiro — o
seu público — as Indústrias Ali-
mentidas Carlos de Britto S. A.
(Fábrica PEIXE) dedicam orgu-
lhosamente a sua mais arrojada
realização.

In úsírlas Alimentícias Carlos de Britto S. A.
(FÁBRICAS PEIXE)

50 ANOS DE TRADIÇÃO NOS L^RES BRASILEIROS*
Dezembro — 1953 9
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ÓLEO DE OVO
Marca Registrada

Cabelos sedosos
e ondulados

EXP. 1908-EXP 1922
>V DIPLOMA DE HONRA

0^jlA EXPOSIÇÃO do CENTENÁRIO ^

EGÍTIMO*6

DE
?CARLOS BARBOSA LEITECi^^ ATE Ck&10.00 vyl

Ex deija o legitimo
CARLOS BARBOSA
LEITE que traz o nome
de garantia

PETROLOVO

CAFÉ'
CAPITAL

FAMOSO HA' MeiO S6CUIO

MAIS RENDIMENTO
MAIS SABOR

MAIS QUALIDADE
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TRÊS LIVROS DO PARANÁ
Escreve RAIMUNDO ARAÚJO

NESTE 

Brasil de imensuráveis riquezas
e de misérias também, prevalecendo
mais esta associada à inflação do que

a bastança e o desenvolvimento econômico,
o Paraná é, no momento, bem a Canaan bra-
sileira; a terra da promissão, de prenúncios
e de esperanças confortadoras. Sôb aquele
céu azul de cobalto, bafejada pela brisa dos
ventos sulinos, não só a vida agrícola, co-
mercial e industrial se encontram em plena
ascendência em relação aos mais adeantados
centros da União, como, ainda, desfruta de
grande progresso intelectual. O Centro de
Letras do Paraná, fundado há mais de 40
anos, é, em Curitiba, um vigoroso fulcro de
cultura, a irradiar benéfica e espiritual
missão pelas glebas paranaenses. Sua tra-
jectória vem sendo de trabalho constante
na divulgação e no estímulo dos valores
intelectuais da terra, premiando e editando
suas obras, cujo número já atinge há quase
três dezenas de livros publicados.
É, numa edição do Centro de Letras do Pa-
raná, que tivemos o prazer espiritual de
conhecer e saborear a poesia de Helena Ko-
lody, autêntica e inspirada filha das musas,
a cantar e decantar todas as emoções mutá-
veis e imutáveis do seu mundo de sonho e
realidade.
Sintetisa, em versos filosóficos, a Ação de
graças, o exílio, o segredo, o regresso da vi-
são introspectiva da autora. Nas interroga-
ções de sua Mutação, sentimos A outra face
da vida com doses de suave pessimismo. Len-
do este seu livro—"Sombras no Rio"—somos
imperiosamente levados à meditação, em
virtude da acentuada dosagem filosófica e
amadurecidas idéias de Helena Kolody.

* * *
Serafim França, da Academia Paranaense
de Letras, deu-nos, neste ano do Centenário
do Paraná, um grande livro de poesias —
"Roda Viva'7 Esteta cuidadoso no polimen-
to e manejo do verso; seguro na rima, escor-
reito na forma, a sua obra "Roda Viva*' se
nos delicia de fina e cortante ironia, simbo-
lizando, poeticamente, em forma de fábulas,
as cousas e os defeitos humanos. A ociosida-
de, a má fé, o parasitismo, a mentira são
moralmente, impiedosamente vergasteadas
em Filosofia do tatu, Malandragem, Morcego,
e Estímulo. Transfiguração, belo, artístico e
sujestivo decassíbalo de acurado gosto artís-
tico, nada fica a dever a um Bilac ou a um
Raul de Leoni, indiscutíveis mestres que fo-
ram da poesia brasileira.

* * *
Como a poesia, o romance tem florescido
também nas romanescas e poéticas plagas
paranaenses. Editado, ainda, pelo Centro
de Letras do Paraná, lemos "Incompreen-
são'7 excelente romance de Hél (Helê
Veloso Fan) primeiro prêmio no concur-so anual do referido Centro. Hél, dominacom segurança o vernáculo, num estilo admi-ravel, consciso e atraente, que prende e de-leita o leitor; é uma ficcionista de primeiraLinha. Bem humano é o desenrolar do enrê-do do "Incompreensão"; às vezes, irônico,sem, no entanto, tornar-se agressivo. E' afotografia psicológica do período inicial navida entre conjugues, analisando esse comumdesajustamento conjugai na existência

de um jovem casal que, levados pelainexperiência da convivência em comum,tornam-se incompreendidos entre si."Inconpreensão" está relacionado entre os
grandes romances brasileiros, visto o talentoe o vigor com que se apresenta, na ficçãoa sua autora. '



EMILIANO PERNETA AOS 25 ANOS
i!

Atransbordante 
emotividade e a irresistível ação de pre-

sença. de Emiliano são características que todos atestam
e proclamam. E êle foi assim; desde a mocidade. Apre?

sentamos aqui, como contribuição preciosa, uma referência
que fomos encontrar na "Revista Ilustrada" de Ângelo Agos-
tini, n.° dei Agosto de 1891. Como se* sabe o nosso poetja vivia,
então, por outras bandas, na Capital Federal, formando na
gloriosa boêmia da época, em torno da "Cidade do Rio", de"Novida.des", da "Folha Popular" e de outras publicações hoje
incorporadas à história das letras nacionais.
No mês em que foi escrito a nota que damos abaixo, Emiliano
também se a.usentana, por motivo de moléstia, para uma fa-
zenda de Volta Redonda, conforme se positiva através de carta
que escreveu, em data de 14, a Cruz ei Souza ("Prosa.", páginas
G2-3) . Em Minas, Emiliano fora exercer as funções de juizem Santo Antônio do Machado, graças à amizade' que, desde
os tiancos acadêmicos, o prendia a João Pinheiro, então no go-vêrno. E',a seguinte a noticia que deparamos na "Revista
Ilustrada".
"Há poucos dias, pezarosos, abraçámos o Emiliano Perneta.
que embarcava, para uma cidade de Minas, onde ia exercer o
cargo de juiz substituto.
Ficávamos privados de ter o Perneta ao nosso Irado, quandoas horas voavam leves ao som daquele "causerie" fina, tão im-
pregnadia de observação, que apanha os fatos, os sentimentos,as idéias, e que constitue um dos predica.dos do distinto artista
paranaense.
Pois cá está outra vez o Perneta e com êle volta essa boadose de satisfação que de nós estava ausente.
Disse-nos êle que1 não se demorará muito, e esta noticia nãonos agradou nada.
O Perneta sabe o aua.nto é e^madr, r»or nós o quanto nos éprecioso ter o prazer de saudá-lo todos os dias e possuir un imomentos adoráveis de uma deliciosa conversação, que só umgrupo especial tem a felicidade de' gozar.
E' inútil dizer, com0 o declarou o B. Lopes, que o Perneta foiescandalosamente abraçado".

Vinho tinto
de Mesa da

FABRICADO COM UVAS SELECIONADAS
DA FAZENDA DE

ALBERTO COCOZZA S/A
São Roque E. de S. Paulo

Distribuidores: Cia. Ind. Conservas Del-Rio
Fone: 23-5850

Ilumine o seu Natal com
as admiráveis fulguraçoes das famosas

&ftaiüzô //7aAín&zô iD^laéiuzáim-
Inspirando uma nova moda,
elas levaram a Londres,
nas festas da coroação, a mensagem
de nossa terra. Mappin Sc Webb sugerem,
para presentes de Natal,
as lindíssimas águas-marinhas do Brasil.I
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Mappin & Webb
RUA DO OUVIDOR, 101 — RIO

LONDRES — PARIS — JOANESBURGO - BIARRITZ — BOMBAIM - BUENOS AIRES
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S
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LOÇÃO XAMBU
CABELOS BRANCOS OU GRISALHOS
VOLTAM A' SUA CÔR NATURAL.
ELIMINA A CASPA - ÊXITO GARANTIDO.
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As 

novas gerações começam a ignorar esse nome eminente. Os
livros do renovador da crítica literária brasileira constituem,
hoje, quase raridade, só ao alcance dos bibliófilos. Entretan-

to, teve repercursão universal a publicação de do seu monumental
"Paris", em 1911, quando Silvio Romero considerou essa, obra a
melhor no gênero, nas nossas letras. Ainda hoje, está ela perfeita-
mente' válida, retrato sócio-psicológico da luminosa metrópole la-
tina., e cujo prefácio é dum Keyserlig sul-americano. Acresce que o
Brasil deve a Nestor Vitor a introdução na crítica literária do mé-
todo psicológico, do "ensaismo", no sentido inglês do vocábulo. Os
seus ensaios sobre Masterlink, Ibsen, Barres, Novalis, Emerson,
Nietzche, Hello, Carriere e tantos outros derivam horizontes de
imprevista latitude para a nossa cultura. Os seus depoimentos, sô-
bre Cruz e Souza e o Simtolismo brasileiro valem, pelo seu puro
ouro de sinceridade e veracidade. Poeta, romancista, contista,
Nestor Vitor foi predominantemente um amorável moralista, e aí
estão para compírová-lo o "Elogio do Amigo", o "Elogio da Criança",
o "Elogio da Viagem", culminando nas centelhas de aforismos agu-
dos e profundos enfeixados em "Folhas que ficam".
Esse mestre de honestidade a todo custo, de dedicação às grandes
causas tudo lhe deve Cruz e Souza, e muito também Farias Brito,
Rocha Pombo, Emiliano Pernetta, Silveira Neto, e numerosos ou-
tros seus contemporâneos, para não falar nos valores que recebia,
generosa e efusivamente) . Faleceu na três lustros com sessenta e
quatro anos de idade, e muitos outros de fadiga e de melancolia
ante a injustiça e incompreensão.

No 

quadro da família brasileira, o Estado do Pa.raná está se
destacando como o filho que, de repente, revelou seus talen-
tos extraordinários, e para qual lcjo se voltaram os olhos

dos irmãos da Federação, orgulhosos da sua riqueza e prosperi-
dade. A visão da zona cafeeira, onde surgem cada dia novas cida-
des, ao toque mágico da fertilidade de seu solo e da energia de
seus homens, está se impondo de tal modo, à nossa ima.ginação,
que sua fisionomia está deformada pela distância, ofuscando-lhe
os traços mais característicos, que só um convívio ma.is intimo per-
mitiria descobrir. E' o que acaba de me acontecer.
As fases de prosperidade de um povo se deslocam no espaço e fi-
cam no tempo, como pontos de referência, no mapa de sua histó-
ria econômica. E, assim, os ciclos do ouro, da cana, do café, do
algodão, vão sendo assinalados, em cada uma das principais re-
giões do território nacional. Não é essa, porém, a riqueza mais
preciosa de uma. comunidade. A reserva moral e espiritual é o seu
patrimônio definitivo, porque desafia os séculos e assegura, para
sempre, os destinos de uma nacionalidade.
Só mesmo de gente assim generosa, e nobre, ao mesmo tempo pura
e forte, poderia surgir o progresso vertiginoso do Paraná, pois sem
essas qualidades fundamentais de idealismo e eficiência, não seria
possivel chegar à situação privilegiada em que se encontra o Estado
que hoje caminha, confiante e seguro, na conquista de um dos
primeiros postos, na vanguarda da civilização brasileira".

(Do artigo do prof. Leonídio Ribeiro, n'"0 Jornal", do Rio) .

dtfMiM „

V< -**
REGI*1

PRODUTOS:

CERVEJAS,

REFRIGERANTES,

XAROPES,

LICORES E APERETIVOS

CIA. CERVEJARIA LUSITÂNIA S. A.
FONES:

38 - 5004 — 38 - 1441 RUA TEODORO DA SILVA, 749 a 753 VILA ISABEL

RIO DE JANEIRO»i
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REFRIGERAÇÃO "DOUGLAS" 
S. A. - Indú* e Comércio
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Fabricantes de geladeiras
Domesticas e Comerciais,
Balcões Frigoríficos e Sorveterias.

Instalações completas para
Bares, Sorveterias, Confeitarias,
Barbearias e Vitrines Comerciais.

VENDAS COM FACILIDADE DE PAGAMENTO

Refrigerador DOUGLAS

Ihíq
o orgulho da industria

Londrinense.

Loja e Escritório: Avenida Paraná,. 1269 —Fone: 54
Fábrica: Vila Nova — End. Telegr. "DOUGLAS"

LONDRINA — E. PARANÁ
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\7% DE CABEÇA EM CABEÇA /^\T] N&CORRE A FAMA DOS PRODUTOS/

^^^jjg^^^^^m^k J 
mente perfumada, devolve aos fej

^fffiy^SBKy^ 1|j^^ / cabelos brancos a côr natural. /

y 
PETRÓLEO QUINADO, evita I

Q% a queda e embranquecimento J/ precoce dos cabelos. \

PRODUTOS DA MAIS ALTA CONFIANÇA
PRODUTOS PINDORama PERFUMARIAM «; a Cj A'¦¦SA-Ed Próprio. RUA; A I^N A NERY 1944.R/Q

SERRARIA ITAPAGIPE
ARTHUR DONATO, COMÉRCIO

E INDÚSTRIA S. A.
MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PARQUET DONATO - Assoalho de absoluta segurança.
Premiado na Exposição de Sevilha de 1929/1930

End. Tel. "DONATO"
Agentes distribuidores da CIA. INDUSTRIAL DE MADEI-RAS DE BARRA DE SAO MATHEUS
Exploração Florestal e Serraria — Conceição da Barra,Espirito Santo. — End. Tel. "Cimbarra".

TRANSPORTES MARÍTIMOS
NAVEGAÇÃO ARTHUR DONATO LTDALinha regular: Rio - Vitória - Conceição da Barra

Tel. NAVEDONA.

CONSTRUTORES NAVAIS — TRAPICHEIROS
INDÚSTRIAS REUNIDAS CANECO S. A. _ Carreiras

para embarcações até 600 toneladas.
RUA CARLOS SEIDL, 714

Trapiche "Vitória" - Armazenagem de mercadorias
em geral: RUA CARLOS SEIDL, 224/6.

End. telegráfico: NECOSA — Tel. 48-2737.
Escritório: AV. RIO BRANCO, 20 — 2.° pavTelefones: 23-5369 e 28-3844 _ Rio DE JANEIRO.

ERMELINDO DE LEÃO CONTA DE
CURITIBA DE OUTRORA:

— "Devemos agora recordar o que era a nossa Capital, quando emi
1878 cursávamos as aulas do Colégio Curitibano, no Alto dei São
Francisco.
A cidade já então apresentava indicios de crescente prosperidade;
surgiam ruas novas como a dos alemães, hoje 13 de Maio, a do
Riachuelo e tantas outras. A cidade, propriamente* dita,, ficava com-
preendida entre as ruas Marechal Deodoro, então chamada rua do
Impiarador, antiga rua. do Comércio e a rua de São Francisco; fe-
chavam a quadra as ruas; do Riachuelo e a do Rosário e Dr. Muricí
até a, praçía Zacarias, dei onde se prolongava o casario pela rua da
Entrada, hoje Aquidaban (!N. da R.: Emiliano Perneta.)
Iluminada a querosene, sem cialçamento a.Vjum, sem diversões per-manentes, era Curitiba um vilarejo que mal merecia o nome de
Capital de Província,.
A rua 15 de Novembro, antiga rua das Flores ou da Imperatriz,
era a principal da cidade. Com exceção dos sobrados Loureiro eCarvalho, as casas muito baixas, não sendo de estranhar a. fato de
.terem alguns dos visitantes o hábito de colocar os chapéus sobre
os telhados.
As diversões, bem raras, eram proporcionadas pelas companhias'eqüestres, sendo freqüente a visita da Companhia Circo Pery, quefuncionava na Praça Municipal, no looal onde hoje se ostenta aestatua Rio Branco.
Desde os primeiros espetáculos formavam-se partidos pelas maisfamosas artistas da Companhia: o entusiasmo ia num crescendo-as flores rareavam nos jardins, as palmas ecoa.vam nas arquiban-cadas, chapéus eram jogados à arena. Os benefícios das estrelasrealizavam-se com estrondo.
No decorrer do espetáculo distribuíam-se versos em letras d'ouro emHonra da artista,, sendo um exempilar impresso em setim entreguena arena, pela comissão dos partidários.Nao ficavam aí as homenagens: fa.zia-se a entrega de carta de ai-lema de algum velho escravo em regosijo do festeio; condecorava-se a artista com a medalha d'ouro especialmente para esse fimCoroava-se com guirlanda, de flores as mais lindas e raras en-quanto o entusiasmo explodia nas arquibancadas, chegando ao de-
51o',,'°"rúl\ã ?ao Possuía um teatro; assistimos espetáculos na"a5nd° Rlach.uelo entre as ruas 13 de Maio e São Francisco, num
^lao 

desprovido de todo o conforto, com grosseiras tábuas servindode baluaustrada aos camarotes M

A^ríf^S»^ 
° Sulã°,TiVoly' tombem na rua São Francisco.

viL das bandas marciais, tinham como pontos de prefe-
ívo na ruH 

^Am ™S„Belém' na e3trada da G™«°™- ' ^Ó rio
Z 'r, £ * 15Je Novemt>™> pouco aquém do teatro Central (N
do 3o: Ivo 

'no 
T^V 

¦ Eíam eXtremos da Cidade pois ai m
J^ão Pessoa? e,t^neX1Ste? 

a. RVenÍda Llliz Xavier (ave™da
Onde ho i H«CHPKÇa Osono' havia uma ^stinga de mato.
w£ ?J se desdobram numerosas ruas então o potreiro do Bi-™ 

nf 
uito abundante de aracás e guabirobas do campo queconstituíam as nossas alegrias infantis" ^"ipu, que

f~*\ ílimd° .eStá olhando a América. A América, é uma esneranca
U WsX^°olh™° alrStlacl0' êast0 P°r 'arZVéoS de

tmuadores, somos aqueles povos que hão de ,-aranth amlZ

tiilliippr:
é o seu sentido espStuar? Q ° h°mem tem de' melhor> *™

____^^ do Paraná.

CIA. URUSCULI - IND,< F CM fl

Telg. Carnasciali

AVENIDA BEIRA MAR, 200 - 2."
RIO DE JANEIRO

Fone: 42-2603
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rrr^rentantcS no Brasil de aviões beech, piPER
™4IR°r v^nf Pter° BELL: m°íores *> ™

M»M4 m,J,M,,a 
FRANKLIN, SAPPHIRE.

í>jmarler. Material aeronáutico em geral Mánninas para construção de estradas ALFET dpp ,guindastes OSGCOD e GENAat t^ 4 eSCavadOTas e
u 

e u^ERAL, betoneiras REICH.Calos de aço, chapas de alumínio plexiglas
Produtos de ferro e aço'.
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I Industrias Klabin do Paraná
de Celulose S. A,
i^—.

I
[
í

Fabricantes de

PAPEL-CELULOSE
PASTA DE MADEIRA

RIO DE JANEIRO
Av. Rio Branco, 81 - 14.° andar

Tei. 23-5870
SÃO PAULO

Rua Formosa, 367 - 5.° andar
Tei. 32-4158
PARANÁ

Fazenda Monte Alegre
Monte Alegre
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Ê-me grato saudar o bravo Povo do Paraná,
através da edição especial que a "Ilustração Brasileira"
consagrou às comemorações da passagem do I Centenário da
quele Estado.

0 admirável surto de progresso do Paraná e
a sua valiosa contribuição na obra da valorização da eco
nomia nacional constituem motivo de Justificado orgulho"
para todo o povo brasileiro.

Considero, assim, de justiça deixar aqui
consignado o meu preito de gratida~o e de louvor k gente
paranaense, pelos seus esforços denodados em prol do en»
grande cimento da Pátria. S"1

..«É

^ \

Mi
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ÍY K I às, aqui no Parai lá, estamos realizando, com o auxílio de todos os brasi-
J^ leiros uma obra .notável. Eu poderia dizer, ao presidir tantos Congres-

sos Nacionais que aqui se realizam neste nosso ano do Centenário, queo nosso Paraná é um Congresso permanente, um congresso de todos os interes-
ses brasileiros, de todas as ambições brasileiras, de todos os desajustamentos bra-
sileiros, mas, acima de tudo, de todas as esperanças brasileiras, que aqui se estão
encontrando.

¦Pemos, é claro, com esta explosão quase revolucionária do progresso atual, da
hora paranaense, altos e baixos, claros e escuros, temos a convivência de vá-

rios estágios de civilização. Vários séculos são, neste momento, contemporâneos
do Paraná. Grandes progressos e grandes atrasos, mas há aqui uma coisa quesupera a tudo: a esperança, a fé.

Toemos a fé, temos aquele individualismo, o individualismo brasileiro, america-
no e latino, aquela exuberância latina, aquela indisciplina dos latinos. Mas

temos aquele espírito de cooperação, porque ao construir esta civilização sabe-
mos que nada poderemos fazer sem a cooperação dos nossos semelhantes.

/:Y;

YYY

A vós todos, vindos de todos os setores da Pátria Grande, a saudação do Para-¦**¦ ná que está amanhecendo. A vós todos, a simpatia do Paraná. A vós todos
um recado do Paraná para o Brasil: Isto aqui tem características regionais nos-
sas, específicas. Temos manchas louras; gente loura de olhos azuis, mas que é
tão brasileira quanto aquela que mais o seja. Temos aqui brasileiros de sobre-
nomes muito complicados, mas que se honram deste nosso Brasil, como nós ou-
tros que possuímos sobrenomes portugueses.

podeis levar a certeza de que aqui se está construindo alguma coisa diferente
*¦¦ no Brasil. Tenho a certeza disso. Mas nessa construção o que se mantém é
a fidelidade à tradição brasileira, cujas raízes mergulham no Cristianismo, que
está na essência de nossa formação. Podeis levar essa certeza de que não existe
no Brasil, pedaço mais brasileiro do que este, porque temos a consciência
de nossa unidade, da unidade desta grande Pátria que está florindo para o mun-
do, dentro da qual o Paraná está firmando a sua personalidade, — tão moço
êle é, que vai apenas fazer cem anos, e cem anos nada significam na história
de uma coletividade".

BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO
Governador do Paraná

(Das notas tacjuigráficas de discurso pronunciado na sessão de
instalação de um dos Congressos comemorativos do Centenário).
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DO GOVERNADOR DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

* s comemorações do Io Centenário do Estado do Paraná não poderiam

A deixar indiferentes o povo mineiro, por múltiplas razões históricas e so-

ciais Se antes de sua emancipação já eram assíduas as relações de Mineiros

e Paranaenses, no intercâmbio de utilidades e de sentimentos, mais se aviva-

ram no decurso do tempo e cada vez mais cresceu a admiração pelo extraordi-

nário progresso do Paraná em todas as esferas da atividade humana. ^
Notável é o seu desenvolvimento, assim como a sua valiosa contribuição para

a grandeza da Pátria comum. Neste primeiro século de vida autônoma do Pa-

raná a sua laboriosa gente promoveu magnífico surto de progresso, formando,

através das gerações, plêiades de homens ilustres pelo saber, pelo talento

pelo espírito cívico que sempre inspirou e animou os Paranaenses.

Estou certo de interpretar os mais sinceros sentimentos do povo mineiro envi-

ando por intermédio da ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, esta mensagem de cor-

dialidade a0 Governo e ao povo do Paraná, manifestando-lhes a profunda

emoção com que são acompanhadas em Minas todas as celebrações comemo-

rativas do seu 1° Centenário. O Governo e povo de Minas Gerais comparti-

lham da mesma vibração cívica que empolga os Paranaenses, prevalecendo-se

desta oportunidade para exprimir-lhes toda a confiança nos gloriosos desU-

nos do progressista Estado do Paraná, inspirados todos pelo superior e mdech-

nável desígnio do engrandecimento do Brasil. t

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

DO GOVERNADOR DO

ESTADO DO PIAUÍ

A través da edição especial de ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, dirijo-me ao

J\ dinâmico povo paranaense, para saudá-lo na oportunidade da passa-

gem do 1.° Centenário do seu Estado.
Relativamente novo, o Paraná já se alinha entre as Unidades da Federação

que maior surto de progresso há apresentado, em quaisquer dos aspectos que
consideremos, merecendo, por isso mesmo, o elogio geral dos seus irmãos das
outras Unidades.
De minha parte, especialmente, como Governador do Piauí, quero que o no-
bre povo paranaense saiba da admiração que lhes votam os piauienses.

PEDRO DE ALMENDRE FREITAS

|^jd Ilustração Brasileira
¦r .



mmm

PJfí«í '"

vh§;

. ¦¦>,,-.

m¦ rn",-' '
v

.l" ...

iS»?

-:.;:

;â?i

_,:^

DO GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO

V| o momento em que a ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, em edição es-

pecial, comemora a auspiciosa efeméride que assinala o 1.° Cente-

nário do próspero e glorioso Estado do Paraná, é com verdadeiro entusi-

asmo que saúdo o heróico povo paranaense e seu preclaro Governador

pelo notável acontecimento que ora se registra.
Irmanado com Mato Grosso na potencialidade de suas riquezas naturais,

assim como na comunidade de seus interesses consubstanciada na re-

cuperação econômica da Bacia do Paraná, é motivo de júbilo para o Go-

vêrno e o povo Matogrossenses, o extraordinário frêmito de progresso que
sacode essa unidade da Federação, que se vai, dia a dia, avultando no seu

desenvolvimento econômico, com acentuada repercussão na economia
nacional.
É, portanto, um dever de rigorosa justiça, deixarmos nestas páginas con-
signado também o preito de homenagem do Governador e do povo de
Mato Grosso aos valorosos paranae nses, que tanto se vêm esforçando em

prol da grandeza e da prosperidade da Nação.

FERNANDO CORRÊA DA COSTA

DO GOVERNADOR DO
ESTADO DA BAHIA

i'XX
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A o destemido povo paranaense, que se obstina, com energia, entusi-
asmo, intrepidez e, sobretudo, com profundo sentimento de fé e

confiança, na construção da grandeza e prosperidade do seu Estado, já
de si tão opulento, pelos grandes patrimônios que encerra a sua gleba fe-
raz e dadivosa, ao seu Governo que persevera no ideal supremo de servir
aos que jurisdicionados e concidadãos, ao Governo e ao povo paranaenses,
neste instante, — tão caro e significativo no curso de sua História, —

que consigna o transcurso do Centenário do seu próprio Estado, eu envio

por intermédio de ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, esta cordial Mensa-

gem de afeto e congratulação em nome da Bahia e do seu povo, também,
com as melhores manifestações de c rença e de esperança na realidade de

que o Paraná, neste momento, mais do que nunca, ao lado das aspira-

ções de tornar maior a sua própria grandeza, cuidará, muito mais, de em-

penhar-se na preservação dos supremos e verdadeiros destinos do Brasil,

quêrendÓ-o e exaltando-o no seu mais alto sentido de integração nacional.

LUIZ REGIS PACHECO PEREIRA
Dezembro — 1953 21
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DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

O omunga o povo paulista dos mesmos sentimentos de orgulho e
entusiasmo com que os paranaenses comemoram o 1.° Cente-

nário da existência autônoma de seu Estado — a antiga quinta co-
marca paulista — que hoje é uma das mais pujantes unidades da
Federação.

São Paulo, sempre unido aos demais Estados, pela palavra de
seu Governador manifesta o júbilo do povo paulista pelo transcurso
da efeméride e, por intermédio da ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA,
saúda efusivamente os irmãos paranaenses.

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ

DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

]^T a oportunidade dos festejos comemorativos do 1.° CENTENÁRIO^ do ESTADO DO PARANÁ, dirijo-me ao povo dessa grande Uni-
dade^Federada, por intermédio da ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA,
para expressar o meu contentamento, da mais alta significação cívi-
ca. O Paraná, que hoje lidera o impulso de prosperidade da economia
nacional, e, presentemente, o símbolo bem expressivo da vitalidade e
do esforço criador da gente brasileira.

Congratulando-me com o povo desse grande Estado pelo acon-
tecimento que festivamente comemora, faço-me, também, portador
das mais calorosas manifestações de admiração e etima do povo pa-
raense aos seus irmãos sulinos, a cujos destinos nenhum brasileiro
é indiferente.

GENERAL A. ZACARIAS DE ASSUMPCÃO

DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
(O" esta data histórica que assinala o centuagesimo aniversário do Paraná,A ^ nesta hora em que os olhares de todos os brasileiros convergem parao mesmo ponto do território nacional e os seus corações, cheios do mais

santo orgulho, se dilatam para homenagear esse grande Estado, é suma-
mente grato ao Governo do Ceará e ao seu povo enviar aos valorosos irmãos
desse pedaço do Brasil, por intermédio do brilhante mensário ILUSTRAÇÃO
BRASILEIRA, a mais cordial, fraterna e entusiástica saudação.

Rincão que encerra, em seu seio ubérrimo, grandes e invejáveis rique-
zas, promissoras da fartura e da bondade sabiamente exploradas pelo labor
construtivo dos seus filhos, o Paraná, que jamais desmentia as suas honro--
sas tradições, vem, pelos elevados e patrióticos sentimentos dos seus antepas-
sados, transmitidos de geração a geração, contribuindo admiravelmente
para o robustecimento da cultura do nosso povo e para o desenvolvimento do
potencial econômico da nossa Pátria.

É terra de um passado glorioso, que tantos homens ilustres tem dadoao Brasil. E, agora, ressalta no cenário nacional, como uma das mais prós-peras unidades da Federação Brasileira, entre as quais se vem projetando
pelo seu crescente desenvolvimento em todos os setores da atividade huma-na. Que as justas homenagens hoje prestadas ao grande Estado e ao seu
povo sirvam não só para incentivar esse seu ingente progresso, mas tam-bem, para apertar, ainda mais, os estreitos laços que prendem os brasilei-ros, ciosos todos de uma Pátria unida, forte e respeitada.

RAUL BARBOSA
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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pr', para mim, motivo de justificado acontecimento, dirigir-me, pelas
páginas de ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA, ao laborioso povo e ao

dinâmico Governo do próspero Estado do Paraná, no instante em que co-
memora, com as galas de cívico entusiasmo, acontecimento transcenden-
tal como esse do transcurso de seu 1.° Centenário de Fundação.
No supremo entrechoque das forças construtivas que se levantam pre-
sentemente em todos os rincões da Pátria para fazê-la maior, sente-se
que, evidentemente, o glorioso Estado do Paraná assume justificada lide-
rança, numa caminhada persistente e dignificante, para destinos impre-
visíveis, situados além dos limites comuns do Progresso.
Por isso mesmo, e porque o exemplo magnífico de trabalho dado ao Brasil
pelos paranaenses e pelo seu Governo é uma lição de patriotismo sem pre-
cedentes, — o pequenino Espírito Santo, que vive e se agita sob os mesmos
influxos e dentro do mesmo idealismo —saúda os seus irmãos sulinos, fes-
tejando-lhes a efeméride gloriosa num preito da mais justa e sincera no-
menagem.
E deixa aqui, atravéz da palavra de seu Governador, a expressão de seus
votos mais sinceros pelo crescente progredir da magnífica Unidade que,
nos dificies dias que vivemos, quis e pôde transformar-se em lição viva
de trabalho fecundo e promissor.

JONES DOS SANTOS NEVES
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DO GOVERNADOR DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
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/\ comunidade brasileira e, de um modo especial os rio-grandenses; se
associam ufanos às comemorações do Centenário da elevação do Pa-

raná à categoria de Província.
Território por onde transitavam, no seu itinerário histórico, os velhos
paulistas em demanda do Sul, as várzeas paranaenses vieram a ser depois
o berço generoso dos descendentes dessa gente varonil e empreendedora,
os quais sem cessar rumavam para as nossas plagas e aqui se fixavam,
constituindo-se troncos de numerosas famílias rio-grandenses.
A antiga Comarca de Curitiba, dos tempos rudes e difíceis da nossa ex-
pansão colonizadora, tornou-se, nos dias atuais, um Estado florescente,
cujo progresso econômico e social é um padrão de energia e labor perseve-
rante.
Para a terra paranaense, convergem hoje, como a um foco de atração so-
ciai estimulante, não só brasileiros de todas as procedências, como tam-
bém grande número de estrangeiros. O que ali se descortina é o dina-
mismo e o afã organizador dos desbravadores do solo feráz, plantando em
grande escala o café e outros vegetais, criando indústrias de toda a sorte,
fazendo surgirem no deserto cidades promissoras, em curto lapso de tem-
po. Na hora em que uma terra de tão largo futuro celebra o primeiro
Centenário de sua emancipação, congratulo-me jubilosamente, em nome
do Governo do Estado e no meu próprio, com os seus dignos e valorosos
filhos.

ERNESTO DORNELLES
Dezembro — 1953 23
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DO GOVERNA DOR DO ES TA D O

D O R / O DE J A N El R O

constitui motivo de especial satisfação para o Ck^nodo

C Estado do Rio de Janeiro, a oportunidade que ?*§§&
senta de pronunciar-se sobre o florescente Estado do Paraná, na

data do seu primeiro centenário. nrn(yl,pst,0
A riqueza de suas fontes produtoras e o admirável progiesso

oue lhe marca, nos dias que correm, a grandeza econômica, au-

torizlrprevisão de um futuro extraordinariamente prospera

Cés da" ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA saúdo em nome d

povo fluminense o Governo e o povo do grande ^t^ao^g
das comemorações de tão grata efeméride, augurando-lhes votos

da maior ventura. ^mhm D0 AMARAL PEIXOTO
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DO GOVERN A DOR DO fSTA DO
DE SANTA CATARINA

^To momento em que o Estado do Paraná comemora festiva-

N mente a passagem do Primeiro Centenário de 
g*W£

4o política o Governo de Santa Catarina, interpretando os sen

ílntos de todos os catarinenses, sente-se feliz em saudar o no-

S^odo Paraná, enviando-lhe, nesta 
£^gggg££

Ae e estima por intermédio da ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA,

a iprSi dPa mais viva simpatia pela oora 
g^g£ 7

da no curto espaço de uma-centúria, e que 
^J^ggg,

do inequívoco da operosidade de um povo e da clarividencia dos

seus estadistas.
Florianópolis, dezembro de 1953.

IRINEU BORNHAUSEN

DO GOVERNADOR DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

^->v transcurso do 1.° Centenário do Paraná constitue um mo-

CJ tivo de orgulho e satisfação para toda a comunidade brasi-

leira. Nessa unidade da Federação, forjou-se, em trabalho, es-

forço, resistência, espírito de pioneirismo, um grande centro de

civilização, alicerçando em poderosas e ricas bases econômicas.

Por meu intermédio, o Rio Grande do Norte envia efusivas

saudações ao povo do nobre Estado irmão, cuja importância e

cuja projeção crescem cada vez mais no cenário político, social,

industrial e cultural da nação.

SYLVIO PIZAPEDROZA

¦ -
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_9r. /osé Luiz Guerra Rego, Prefeito Municipal de Curitiba

izer a todos os brasileiros, e a, todos que co-
nosco convivem, sobre as comemorações
do. I Centenário da Emancipação Política

do Paraná,:não.é, somente, obrigação que desem-

penhamos com orgulho e alegria, mas, igualmen-
te, dever que nos é imposto, agora que Curitiba
deverá receber todos os:que, conosco, queiram par-
tilhar dos festejos que assinalarão a passagem de
nossa data magna. Na qualidade de Prefeito desta

grande e formosa cidade, >.-h neste ano histórico,
sala de visitas do Estado, — a mensagem que nos
cabe transmitir a todos aqueles que desejam ver
a terra dos pinheirais e dos cafezais ovantes e ver-
des, deve exprimir nossas boas vindas e o nosso
desejo de-que, aqui,"se sintam como quem se en-
contra, em sua própria casa. Esse é o pensamento
de todos os que aqui habitam, desde o mais humil-
de deles, até o Governador Bento Munhoz da Ro-
cha Neto, por singular e grata coincidência, o Go-
vernador dos paranaenses, nessa quadra excepcio-
nal de nossa história.
Tanto o generoso coração caingângue, que ao
branco disse:- "É aqui", designando o local onde
está Curitiba, cpmo aquele em que deveria ser er-
guida a "taba'! dos- civilizados- quanto o ato gene-
roso do Capitão Póvoador Mateus Martins Leme,

permitindo que na povoação, antes sob o seu do-
mínio, fosse levantado o pelourinho, que significa
a fundação da Vila — tudo exprime o lançamento
das raízes de psicologia paranaense que.se ca-

racteriaa, antes e acima de tudo, pela hospitali-
dade franca e leal, que tudo dá, sem nada exigir
em troca.
Há cem anos, os brasileiros de todos os recantos
da pátria comum, atendendo aos anseios dos fi-
lhos do Paraná, com eles realizaram o sonho de
nossa emancipação. Aos filhos da terra: Pinto
Bandeira, Paulo Gomes e Correia Júnior, junta-
ram-se os mineiros Cruz Machado e Honorio Her-
meto Carneiro Leão e os baianos Monte Alegre e
Zacarias de Gois e Vasconcelos, — primeiro Pre-
sidente da Província emancipada. Como o Brasil
entendeu os anseios paranaenses de libertação, o
Paraná tem compreendido os impulsos nacionais
de expansão. A todos recebe, sem exigir identida-
de quanto à terra de origem. Apenas quer a iden-
tificação de todos na lei do trabalho e sua adesão
ao código de honradez, à fidelidade, à operosida-
de e aos bons costumes. É em razão disso que, con-
tando apenas um século de existência autônoma,
esta terra se agiganta, frente ao Brasil e em face
do mundo. Governando a Capital do Paraná em
1953, quero dizer aos nossos patrícios e a todos os
homens de boa vontade, que o nosso Estado, pelas
atividades dos seus governantes e pelas virtu-
des de seu povo é, hoje, a grande oficina onde
se valoriza o trabalho humano, sem que se-
jam esquecidas as qualidades de sentimento e
de bondade, que fazem a grandeza do coração
brasileiro !

JOSÉ LUIZ GUERRA REGO
Prefeito Municipal de Curitiba

À

I
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Retrato do Paraná
ROMÁRIO MARTINS

ESTADO 

de grandes possibilida-
des, dos mais aquinhoados p3la
fortuna com recursos naturais, o

Paraná formou-se, em seu início,
nos arraiais de mineradores de ouro,
à beira dos rios, à beirada das serras;
na atividade pastoril, ao longo doa
campos gerais, ao alto dos de Gura-
rapuava e Palmas, em regiões de lar-
gos horizontes e de lindas paisagens
pintadas de capões de araucárias;
na exploração dos bosques nativos
de herva-mate, riqueza no sertão,
pão e moeda da terra; na laboriosi-
dade das raças, pródigas de frutas,
onde o milho, o arroz e o trigo se
multiplicavam com a abundância
prometida àqueles que atenderam as
promessas da divina parábola.
Não teve, o homem do Paraná, nos
primeiros tempos de sua formação
social, senão uma curta fase aventu-
reira, de caudilhismo e gauchismo; de
perturbadoras lutas nas lindes cas-
telhanas; de agitações defensivas dos
seus portos marítimos; de grandes
lavouras, como as de cana de açúcar
e do café, exigentes de escravaria
preada no sertão ou traficada em
África.
Não criou, por isso, nem duradouro
e numerosos grupos de população
que impedisse seu normal desenvol-
vimento, nem autoritários "land-

lords", que lhe feudalizassem a orga-
nização social e política. Criou, sim,
uma democracia pacifica, de fundo
camponês, de caráter rural, de pe-
quenos proprietários, que possibilitou
sua estabilização, que lhe formou a
psicologia, que lhe assegurou o equi-
líbrio de sua vida econômica.
Nunca faltou, porém, às defesas da
Pátria em todas as lutas que se tra-
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varam pela sua dilatação territorial,
pela sua unidade política e pela non-
ra nacional, e fê-lo numerosa e bra-
vãmente, desde os mais remotos tem-
pos. Era mesmo o curitibano em da-
do estágio de sua civilização, profe-
rido pelo governador da Capitania
piara as missões difíceis das conquis-
tas possibilifcadoras dos tratados de
1750 e 1771, que dilataram o utipos-
sidetis brasileira até as fronteiras
atuais, porque "essa gente de Curi-
titaa é mui própria para este efeito
por serem creados no campo aman-*
çando cavalo e ao mesmo tempo so
evitam que possam desertar para
Castela, para donde se presume que.
poderão retirar-se pior serem mui pa-
recidos aos castelhanos nos costu-
mes". (Ordem de 30 de Outubro de
1770, do governador Geral de São
Paulo ao Tenente Coronel Mariz e
Barros. (Documentos Interessantes?
para a História de São Faulo", vol.
XXXIV, pag. 276) .
As principais etapas de sua forma-
ção se desenvolveram, porém, num
ciclo histórico de estabilização sem
atritos, capacitadora do trabalho e
dos lares sedentários, base de cons-
tituição da família, da ordem e do
progresso sociais.
Os mais movimentados aconteci-
mentos de que foi teatro o território
paranaense ocorreram antes de nele
existir qualquer núcleo estável de
população branca. Esses aconteci-
(mentos foram, no litoral, a guerra
de prêa contra os carijós, iniciada
em 1585 e continuada até começo do
século seguinte, à qual se seguiu o
povoamento de Paranaguá; e no in-
terior as lutas do bandeirismo que
destruiu os pueblos espanhóis e as',
reduções jesuitícas de Guira cativan-
do-lhes as populações guaranis e jo-
gando para além do Rio Paraná as'
primitivas divisas sul americanas de-
lineadoras das possessões ibéricas.
Suas bandeiras lançadas ao sertão
não visavam fazer escravos, mas des-
cobrir e explorar novas minas auri-
feras e novos campos pecuários. As
minas ao acidente da Serra, dos Cam-
pos Gerais, do sertão do Ibiturana,

os campos do Tübagí, de Guarapua-
va, de Palmas, em seguida ocupados
por povoadores e cobertos de gado.
Sua evolução se fez num ambiente
propricio iao trabalho rural das po-
pulações fundamentais e prosseguiu
com a colonização de agricultores eu-
ropeus. Daí as características de sua

psicologia social de serena energia
construtiva, agremiadora, hospita-
leira e pacífica, sem lances de ousa-
dia, imtas afirmadora de persistentes?
designios econômicos.
Deste estado de alma coletiva piara-
naense provém a falsa fama, que nóa
mesmos ajudamos a propalar, âe que
aqui é a terra singular que somente

produz mediocridades, quando a ver-
dade é que aqui é >a terra sadia e no-
bre, acolhedora e realizadora, onde o
trabalho constante de um povo la-
borioso formou um dos surtos nacio-
nais de maior propulsão civilizadora.
Os paranaenses constituem uma so-
ciedade política a qual elementos de
outros centros de população, nacio-
nais e estrangeiros, ajudaram a for-
mar. Nenhum povo civilizado se or-

ganizou de outra maneira. Os que
assim constituíram aqui os primei-*
ros núcleos sociais e os que estão
chegando e os que hão de vir, — so-
mos e seremos todos os paranaenses
que conduzimos e conduziremos a
linda terra do Paraná piara os seus
altos destinos.
Nós somos, como a do Brasil todo,
uma sociedade inicialmente resultan-
te das raças brancas, amarela e pre-
ta, cruzadas através trezentos anos
de convívio. Do branco ibérico pri-
méiramente e depois de todos os et-
nos europeus, — do norte, do sul, dq
meio-dia, de oeste e do leste do ve-
lho continente. Em quantidade» ex-
cessas, dada a extensão do nosso ter-
ritório, é verdade, mas com as quaiq
já fizemos um povoamento sistema-
tico de várias regiões de atividade
agricola e pastoril, que em nosso
país se alinham entre as mais nume-
rosas e mais dinâmicas. Estamos,
pois, ainda neste caso, em situação!
que nos avantaja, em. vez de nos di-
minuir, entre a grande maioria doa
Estados irmãos.
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CHEFES DE GOVERNO DO PARANÁ
1853-1953

Dr. Zacarias de Góis e Vasconcelos .... Presidente
Dr. Teófilo Ribeiro de Rezende Vice-Pres.
Dr. Henrique de Beaurepaire Rohan . Vice-Pres.
Padre Vicente Pires da Mota Presidente
Dr. José Antônio Vaz de Carvalhaes . Vice-Pres.
Dr. Francisco Liberato de Matos . . . Presidente
Dr. Luís Francisco Câmara Leal .... Vice-Pres.
Dr. José Francisco Cardoso Presidente
Dr. Antônio Barbosa Simas Nogueira . Presidente
Cel. Manoel Antônio Ferreira Vice-Pres.
Dr. Sebastião Gonçalves da Silva .... Vice-Pres.
Dr. José Joaquim do Carmo Presidente
Dr. André Augusto de Padua Fleury . Presidente
Dr. Manoel Alves de Araújo Vice-Pres.
Dr. André Augusto de Padua Fleury . Presidente
Dr. Agostinho Ermelino de Leão . . . Vice-Pres.
Dr. Polidoro César Burlamaque Presidente
Dr. Carlos Augusto Ferraz de Abreu Vice-Pres.
Dr. José Feliciano Horta de Araújo . Presidente
Dr. Carlos Augusto Ferraz de Abreu . Vice-Pres.
Dr. Antônio Augusto da Fonseca . . . Presidente
Dr. Agostinho Ermelino de Leão . . . Vice-Pres.
Dr. Antônio Luiz Afonso de Carvalho Presidente
Dr. Agostinho Ermelino de Leão . . . . Vice-Pres.
Dr. Venâncio José de Oliveira Lisboa . Presidente
Cel. Manoel Antônio Guimarães Vice-Pres.
Dr. Frederico José de Araújo Abranches Presidente
Dr. Agostinho Ermelino de Leão . . . . Vice-Pres.
Dr. Adolfo Lamenha Lins Presidente
Cel. Manoel Antônio Guimarães  Vice-Pres.
Dr. Joaquim Bento de Oliveira Júnior Presidente
Dr. Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá Vice-Pres.
Dr. Rodrigo Otávio de Oliveira Menezes Presidente
Dr. Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá Vice-Pres.
Dr. Manoel Pinto de Souza D. Filho . Presidente
Dr. João José Pedrosa  Presidente
Dr. Sancho de Barros Pimentel  Presidente
Dr. Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá Vice-Pres.
Dr. Carlos Augusto de Carvalho . Presidente
Cel. Antônio Alves de Araújo  Vice-Pres.
Dr. Luiz Alves Leite de Oliveira Belo Presidente
Dr. Brasilio Machado de Oliveira .... Presidente
Cel. Antônio Alves de Araújo  Vice-Pres.
Dr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho Vice-Pres.
Dr. Alfredo d'Escragnolle Taunay .... Presidente
Dr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho Vice-Pres.
Dr. Joaquim de Almeida Faria Sobrinho Presidente
Cel. Antônio Ricardo dos Santos . Vice-Pres.
Dr. José Cezario de Miranda Ribeiro . Presidente
Comendador Ildefonso Pereira Correia Vice-Pres.
Dr. Balbino Cândido da Cunha  Presidente
Dr. Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá Presidente
Joaquim José Alves •, Vice-Pres.
Dr. Joaquim Marcondes de Oliveira e Sa Presidente

REGIME REPUBLICANO

General Francisco Cardoso Júnior .... Governador
C.-Almirante José Marques Guimarães Governador
Dr. Uladisláu Herculano de Freitas Vice-Govern
Dr. Américo Lobo Leite Pereira Governador

1853
1855
1855
1856
1856
1857
1859
1859
1861
1863
1863
1864
1861
1865
1865
1865
1866
1866
1867
1867
1868
1868
1869
1869
1870
1870
1873
1873
1875
1877
1877
1878
1878
1879
1879
1880
1881
1882
1882
1883
1883
1884
1885
1885
1885
1886
1886
1887
1888
1888
1888
1889
1889
1889

1889
1890
1890
1890

Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva
Tte. Cel. Dr. Inocêncio Serzedelo Correia
Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva
General José Cerqueira de Aguiar Lima

GOVERNO ELEITO

Dr
Dr
Dr.

Generoso Marques dos Santos
Joaquim Inácio Silveira da Mota
Generoso Marques dos Santos

Governador 1891
Vice-Govern. 1891
Governador 1891

Coronel Roberto Ferreira
Dr. Bento José Lamenha Lins
Joaquim Monteiro de Carvalho

Dr.
Dr.
Dr.
Cel
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
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Vice-Govern. 1890 íjOj
Governador 1890 jVTjJ
Vice-Govern. 1890 WUM
Governador 1890 fiVJII

1892 flfl
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JUNTA GOVERNATIVA (1891)

Silva

GOVERNO ELEITO

Dr. Francisco Xavier da Silva
Dr. Vicente Machado da Silva Lima

Governador
Vice-Govern.

PERÍODO REVOLUCIONÁRIO

Coronel Teófilo Soares Gomes
Dr. João de Menezes Dória
General José Francisco Cardoso Jr.
Dr. Tertuliano Teixeira de Freitas
Dr. Antônio José Ferreira Braga

GOVERNO

Governador
Governador
Governador
Governador
Governador

E G A L

Dr. Vicente Machado da Silva Lima
Dr. Francisco Xavier da Silva
Dr. José Pereira Santos Andrade
General José Bernardino Bormann
Dr. José Pereira Santos Andrade

Francisco Xavier da Silva
Vicente Machado da Silva Lima
João Cândido Ferreira
Joaquim Monteiro de C. e Silva

Manoel de Alencar Guimarães
Francisco Xavier da Silva
Carlos Cavalcanti de Albuquerque
Afonso Alves de Camargo
Caetano Munhoz da Rocha
Afonso Alves de Camargo

Vice-Govern.
Governador
Governador
Vice-Govern.
Governador
Governador
Presidente
Vice-Pres.
Vice-Pres.

Pres. do Congr,
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

1894
1894
1894
1894
1894

1894
1894
1896
1899
1899
1900
1901
1906
1907
1908
1908
1916
1916
1920
1928

GOVERNOS POSTERIORES 19 3 0

General Mário Tourinho
Manoel Ribas
Manoel Ribas
Desembargador Clotário Portugal
Dr. Brasil Pinheiro Machado
Coronel Mário Gomes da Silva
Dr. Antônio A. de Carvalho Chaves
Moysés Lupion
Dr. Bento Munhoz da Rocha Netto

Interventor
Interventor
Pres. eleito
Pres. T. Just.
Interventor
Interventor
Interventor
Governador
Governador

1930
1932
1935
1945
1946
1946
1917
1947
1950
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A CAMPANHA PELA CRIAÇÃO
DA PROVÍNCIA DO PARANÁ'

ERMELINO DE LEÃO

Uma 

das mais ardentes as-
pirações da antiga quinta

comarca de S. Paulo, con-
sistia nesse natural sentimento
de emancipação política, com a
ereção de uma nova província,
cujo governo mais diretamente
atendesse às imperiosas uecessi-
dades locais, ista volição dos an-
tigos comarcões de Curitiba não
se limitava a esse instinto da
maioridade, em virtude do qual
o indivíduo, embora conservando
íntegra a afetuo^idade para com
os seus maiores, busca entretan-
to, constituir uma personalidade
própria, formando novo lar e
nova economia.
Razões históricas atuavam, com
forte ascendente, para que mais
intenso se tornasse o desejo da
separação.
A antiga Capitania de Nossa Se-
nhora do Rosário de Paranaguá,
ereta pelo donatário, em 1652,
havia governado a si própria por
um largo período de cerca de 80
anos. Eram os principais mora-
dores da terra os loco-tenentes
dos donatários, os prepostos dos
governadores gerais do Estado do
Brasil, que governavam a capita-
nia, atendendo às necessidades.
Adquirida pela coroa a capitania
de Paranaguá, o governo da me-
trópole manteve as mesmas au-
toridades, até que foi, de fato in-
corporado o seu território à ca-
pitania de S. Paulo, recém cria-
da, passando a constituir uma
ouvidoria geral. Sucedeu que
dessa longiqua comarca, que
abrangia a zona desde o extre-
mo norte de Iguape até o Rio da
Prata, não constituísse um posto
ambicionado pelos licenciados e
doutores em leis, saídos das ban-
cas acadêmicas de Coimbra. A
alta judicatura passou a ser exer-
cida pelos juizes ordinários de
Paranaguá, que continuaram a

governar a terra, como se fossem
loco-tenentes dos donatários.
O governador de S. Paulo, D.
Luis Antônio de Sousa Mourão,
Morgado de Mateus, em luta com
os paranaguenses, atribuía a ati-
tude que estes assumiram, à cir-
cunstâncias de viverem, tão lon-
gos anos, governados por si mes-
mos.

Quando a ação dos capitães-gene-
rais se fez sentir mais ativa e
exigente, desde logo o sentimen-
to incoeso e indefenido da eman-
cipação se insurgiu, formando
durante o governo prepotente de
D. Luís de Mascarenhas, um for-
te nacionalista, sob a denomina-
ção de "arraigados" (que tinham
raízes na terra), contra a dimi-
nuta facção dos forasteiros,
apoiada incondicionalmente pelo
fidalgo governador. A partir de
então, o sentimento emencipa-
cionista predominou no coração
dos curitibanos, sem, contudo,
definir-se ou caracterizar-se.
Foi mister que a prepotência dos
governadores miliatres da praça
de Paranaguá se conjugasse com
a ambição de um dos descendeu-
tes dos Assécas, para que a cara-
panha emancipadora tomasse as
diretivas definitivas.
Data de 1811 o início da longa e
cívica cruzada, que somente em
1852 conquistaria a vitória. A
câmara de Paranaguá, aliada a
Correia de Sá, "primeiro gover-
nador do Rio de Janeiro" e anti-
go ajudante de ordens do gover-
nador Veiga Cabral, que aspira-
va a subida honra de ser o insta-
lador da nova capitania, com a
alta patente de capitão-general
do novo governo, tomou a si a
iniciativa patriótica.
Correia e Sá, em longa represen-
tação dirigida ao conde de Anal-

da, segundo supôs o dr. Moisés
Marcondes, expôs a necessidade
da ereção da nova província, ale-
gando os seus serviços à coroa, e
dizendo-se membro de uma famí-
lia da qual haviam "saídc muitos
generais, que governaram capita-
nias ultramarinas e dois o Esta-
do do Brasil". Terceiro neto de
Salvador Correia de Sá, primeiro
governador general do Rio de Ja-
neiro e segundo neto pela parte
materna de Manoel de Figueire-
do Soares Sarmento, julgava-se,
não somente digno da distinção,
zomo capaz de imprimir à admi
nistração da nova capitania de
um sábio sistema de governo,"obedecendo a um singular com-
péndio de previdentes ordens,
onde se admirem sublimes acôr-
dos e sábias instruções".
Faltou ao pretencioso candidato
valimentos dos áulicos, de sorte
que a justa aspiração popular ia
sofrer nova dilação protelatória.
Surgindo o movimento constitu-
cionalista, que revolucionou Per-
tugal e seus domínios, os cruza-
dos da emancipação julgaram
chegado o momento para satis-
fazer o ideal ardente da autonô-
mia. Conjurados, tratavam de or-
ganizar um governo provisório
da nova província que preten-
diam erigir ao jurar as bases da
Constituição votadas pelas côr-
tes constituintes de Lisboa.
A conjura de 1821 não logrou
efeito, não obstante o denodo com
}ue se houve o sargento de mi-
lícias, Floriano Bento Viana,
cumprindo a missão, que lhe fora
destinada, de intérprete da von-
tade popular. Sufocado o movi-
mento pela ação do juiz de fora,
seguiu-se um período de perse-
guições e violências contra os pa-
ladinos da causa popular. O ou-
vidor geral, dr. Almeida Torres,
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futuro visconde de Macaé, sus-
penso e desterrado; vários conju-
rados presos e remetidos para S.
Paulo, onde o famoso marquez de
Aracatí procurava sufocar os pru-
ridos libertários do nacionalismo,
com excessivo rigor.
Entretanto, o ideal separatista ia
ganhando, cada vez mais, a ade-
são popular; pode-se dizer que
todos os partidos, — saquaremas,
farrapos e luzias, — o arvoravam
como lema das suas facções.
Paula Gomes, na imprensa, Cor-
reia Júnior, na Assembléia Pro-
vincial; Silva Machado, o futuro
barão de Antonina, secundados
por todos os principais vultos das
vilas da comarca, não obstante as
divergências políticas, trabalha-
vam com afã pela causa param is-
ta, certos que a contrariando, em
vez de prosélitos, só deparariam
adversários.
A revolução dos farrapos veiu
alentar as esperanças: a regência

prometia a emancipação em tro-
ca da fidelidade ao trono.
Surge a revolução liberal de 1842.
Rafael Tobias, aclamado presi-
dente de S. Paulo, apela para os
curitibanos.
Na comarca reunem-se os princi-
pais políticos; confabulam; tra-
çam projetos; discutem atitudes
a assumir. Os partidários da
emancipação sugerem a ereção
da nova província; e a bandeira
congrega a maioria. Chega, no
momento decisivo, uma carta de
Silva Machado: o chefe local, no-
meado comandante das forças
em operações na comarca, garan-
te aos seus amigos que a nova
província seria uma realidade,
uma vez suplantada a revolta.
Tinha compromissos formais; e
concitava aos seus amigos que o
apoiassem em tão decisiva einer-
gência.
Sustado o movimento emancipa-
dor, justamente quando Caxias

entrava em Sorocaba, sem
detonar um tiro, afugentando e
dissolvendo os rebeldes, a promes-
sa de 1842 ficou no olvido, não
obstante ter sido apresentado um
projeto erigido a província de
Curitiba.
Foi mister que as renhidas elei-
ções de 1852, produzissem o com-
bate de São José dos Pinhais, para
que a causa ganhasse a partida
decisiva no parlamento do impe-
rio.
Cruz Machado defende o ideal pa-ranaense.
O projeto sofre os trâmites regi-
mentais e sobe à sanção.
A 19 de Dezembro de 1853, o con-
selheiro Zacarias de Góis e Vas-
concelos erigia a Província do Pa-
raná, entre hinos e aclamações
de todo o povo.
A partir da data gloriosa, o Para-
ná enveredou para os seus bri-
lhantes destinos, marchando na
vanguarda do progresso como
afirmou o preclaro D. Pedro II.

Nasceu, 
Ermelino Agostinho de Leão, em Curitiba, a

14 de janeiro de 1871. Era filho do desembarca-
dor Agostinho Ermelino de Leão e de d. Maria

Bárbara Correia de Leão.
Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo, em
1893. ' •
A 16 de Setembro de 1898 consorciou-se com d. Deocle-
ciana Augusto da Rocha Leão, havendo desse matrimônio
os seguintes filhos: Maria Clara, Egberto, Ermelino e
Arací, estes três últimos falecidos.
Em maio de 1893 foi nomeado promotor público da co-
marca da Palmeira, de cujo cargo pediu exoneração no
período da Revolução Federalista. Mais tarde foi
deputado ao Congresso Legislativo do Estado, no biênio
1897-99. Afastando-se da vida pública, dedicou-se à car-
reira comercial.
De 1900 em diante, dedicou-se às pesquisas históricas,
e foi nomeado membro da comissão do Arquivo Público
do Estado, cuja direção exerceu até 1921, ocupando,
ainda, os cargos de diretor do Museu Paranaense, agente
do Arquivo Público Nacional e sub-diretor do Ginásio
Paranaense.
Como jornalista, redigiu: "A Opinião" e "A Verdade",
em São Paulo; o "Diário da Tarde" e "A Notícia", desta
capital; 'Antonina", daquela cidade; e colaborou assídua-
mente n' 'A República", "Comércio do Paraná", "O Dia",
e "Gazeta do Povo", de Curitiba.
Era, esse incansável polígrafo, membro da comissão re-
datora do Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico
do Brasil; sócio correspondente da Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa; da "Societé Academique de Histoire", de
Paris; dos Institutos Históricos e Geográficos Brasileiro,
Paulista, Mineiro e Paranaense e do Centro de Ciência e
Letras de Campinas. Figura como fundador da cadeira
10, da Academia Paranaense de Letras, da qual foi pri-
meiro ocupante Francisco Negrão e que pertence hoje a
Artur Martins Franco. Foi sócio do Centro de Letras do
Paraná e representou o nosso Estado em diversos con-
gressos de história e geografia.
Além de numerosos artigos esparsos pela imprensa, publi-
cou: "O Contestado Norte", "Notícias sobre a Herva
Mate do Paraná", "Folheto contra folheto", "O Voto do
Ministro Pedro Lessa", "O Litígio perante a História","Secular Pendência" (três opúsculos de conferências),"Subsídio para o estudo dos Caingangues", "Subsídios
Paranaenses para o Dicionário de Brasileirismo", "As Ca-
pitanias de Paranaguá e Itanhaen", "Um ponto de Histó-
ria", "Memorial da Questão de Limites com São Paulo","Antonina — Fatos e Homens", "As minas de Paraná-
guá", e "Contribuições Históricas e Geográficas para o
Dicionário do Paraná", das quais já estão publicados três
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O saudoso historiador paranaense Ermelino cie Leão

volumes, num total de 1284 páginas, que atingem o prin-
cípio da letra M. Tentou, também, Ermelino, o romance,
tendo escrito "Na Colônia", que foi publicado peía re-
vista "A Casa do Lavrador", editada pela Secretaria de
Agricultura, sob a direção de Júlio Perneta.
Faleceu a 27 de fevereiro de 1932, na Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba, onde se achava recolhido desde
dezembro do ano anterior. Seu sepultamento constituiu
verdadeira consagração, e muitas foram as homenagens
que o veterano paranaista recebeu de todas as classes so-
ciais, notadamente da intectualidade.
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No intervalo de uma
das sessões da Cama-
ra, conseguimos reunir
os deputados Vieira
Lins, Artur Santos,
Lauro Lopes e Os-
toja R o guski, para
o flagrante que aqui
reproduzimos.
Os deputados Firmann
Neto, Fernando Fio-
res, Parailio Borba,
Amaral Barcelos e Lu-
cerda Werneck, infc-
lizmente, não se acha-
vam presentes, no mo-
mento.
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A REPRESENTAÇÃO

0 

Estado do Paraná tem neste momento uma representação das mais expressivas no
cenário da política federal. Nas casas do Poder Legislativo da República, os
mandatários de seu povo exercem papel preponderante nas grandes decisões, e um

deles é o chefe nacional de uma das mais poderosas correntes de opinião no Brasil, a
União Democrática Nacional. Referimo-nos ao sr. Artur Santos, figura de relevo na Ca-
mara, pela sua vasta cultura jurídica, pela galhardia de suas atitudes de combaten-
te. E' um parlamentar de fibra enérgica, ura argumentador brilhante. São seus compa-
nheiros, do mesmo partido, o sr. Ostoja Roguski e mais do P.S.D. os srs. Firmann Neto
e Fernando Flores e Lauro Lopes; do P.T.B. os srs. Vieira Lins, Parailio Borba e Ama-
ral Barcelos, e do P.R. o sr. Lacerda Werneck. Essa é a luzida equipe de batalhadores da
democracia com que o Paraná afirma a sua posição fulgurante na Federação através do
conjunto de seus legisladores. Personalidades moças que surgiram dos mais recentes em-
bates eleitorais, esses deputados trouxeram para a Casa de Tiradentes o seu entusiasmo cons-
trutivo, a sua fé nos princípios do regime e a vontade de manter bem alta a bandeira da
tradição de sua terra nos conselhos da República. Nas cadeiras que ocupam, marcadas
pela passagem de valores rutilantes do passado, qualquer deles é uma voz a serviço do
bem público, do interesse da pátria, e do progresso da gleba que lhes conferiu a investi-
dura. Nas comissões técnicas, os deputados paranaenses que as integram trabalham com
enpenho e sabedoria, colaboram com os seus conhecimentos e a sua experiência para a
solução de numerosos e variados problemas sujeitos à decisão do Poder Legislativo. Na
metrópole brasileira contam eles com a simpatia e o respeito de quantos acompanham
de perto a ação dos homens públicos e reconhecem a importância de seus esforços. Se o
Paraná contou sempre com filhos preclaros para o desempenho de funções fora do Esta-
do, os que na atualidade o representam pertencem aos quadros ilustres de suas entida-
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A representação do
Paraná, no Smado Fe-
deral: Senadores Fia-
vio Carvalho Guima-
rães, Roberto Glasser
e Othon Mader.
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FEDERAL DO PARANÁ
•; 1

des partidárias e sustentam com fulgor a nobreza das aspirações da gente da sua terra

próspera e digna. Muito do desenvolvimento econômico e cultural da Terra das Araucá-

rias é fruto da clarividência do grupo de individualidades que se repartem por vários se-

tores da administração e da política, sob o comando vigoroso do governador Munhoz da

Rocha. Mas é também obra da cooperação dos elementos que no cenário federal dão o

sinal da presença do Paraná na comunhão brasileira.
Menos numerosos, por força constitucional, são os representantes no Senado. Entretanto,

esses delegados da opinião, esses embaixadores do povo, os srs. Othon Mader, da U.D.N.

e Roberto Glasser e Flávio Guimarães, do P.S.D. são dos que melhores serviços prestam

à comunidade paranaense no alto posto que ocupam. .
Como os deputados, os senadores pelo Paraná desenvolvem no Monroe uma atividade

constante no sentido de conquistar para seus coestadanos o que estiver ao seu alcance,

sempre vigilantes para que nunca lhes íalte, nos momentos em que as questões palpitar^es

da nacionalidade estão em íace, a parcela que de direito lhe cabe na partilha dos be-

nefícios distribuídos pela União aos Estados. Dispõe o Paraná de riquezas que constituem

base da economia brasileira, como o café, a madeira, o mate e os «W-^*»^

tet-osse mais nacional do que regional, esses produtos estão sob a vigilância dospoderes

federais, mas nem por isso deixam de estar sob a atenção dos poderes do B stad.como

fontes de sua prosperidade. Notáveis têm sido os serviços dos representantes parana-

enses, nesse sentido. dos Deputados> 0 Pa„
Com esses doze representantes, tres no oenaao e nuve . . lhM Wi
raná dispõe de um grupo ativo e eficiente de mandatários para que nos trabalhos leg^-

lativos do Brasil nunca sejam esquecidos os direitos e interesses da rica e brilhante um-

dade da Federação.
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O governador é um modelo de chefe de Família, e ai o vemos no
recesso do lar, quando, em companhia de sua esposa, Dona Flora^
Camargo Munhoz da Rocha e duas filhinhas, hospedava o st. Café
Filho;: vice-presidente áa República.

SEGURANÇA DE RUMO

Tíí-T- enho consciência da grandeza do momento que o Paraná está vivendo.
Sinto a trepidação do seu desenvolvimento, sinto melhor do que ninguém
as suas deficiências. Sinto o nosso gigantismo, o nosso crescimento rápido

demais para que a administração pública possa acompanhar a expansão social
e econômica. 0 nosso gigantismo é, verdadeiramente, para o administrador, um
aspecto asfixiante neste momento.
Sinto o Paraná, a sua grandeza e também as suas misérias. Sinto a deficiência
das nossas condições de ordem econômica, da produção de energia, dos transpor-
tes. Sinto a grandeza do crescimento da nossa produção. Sinto o crescimento da
nossa matrícula escolar e as suas falhas, como as da nossa organização hospi-
talar.
O Governo precisa ter uma noção de conjunto, que abranja todos os problemas,
e a responsabilidade do Governo atual, a responsabilidade da nossa geração que
ocupa o cenário da vida pública do Estado, é tremenda.
0 que se fizer no Paraná, deve ser feito em grande escala, ou então não ser feito.
Fazer com timidez, fazer com acanhamento, fazer com mediocridade, será um cri-
me contra o futuro do Paraná. É preciso ter coragem de realizar em tal escala, que
as realizações quando terminadas já não estejam envelhecidas, já não estejam
superadas, já não estejam caducas e já não pertençam ao passado.
À nossa geração cabe esse papel, cabe essa missão de realizar, de planejar para o
futuro. De fato, é preciso ter alguma imaginação. Realizar para o presente, qual-
quer um realiza. Sentir o presente qualquer um sente, enxergar o que lhe cir-
cunda, qualquer um enxerga. Mas, sentir o que o futuro vai pedir de nós, aquilo
que, pela nossa atuação, o futuro vai aplaudir ou condenar, esse é privilégio de
poucos, mas esse é um privilégio que eu reivindico para mim.
Erros terei cometido em meu governo. E os confesso. Um erro porém eu não co-
meto. É o erro que acho indesculpável em quem tenha espírito público: o erro
da mesquinharia. O erro da mesquinharia é pior do que um crime. Ser mes-
quinho no Paraná é estar divorciado da realidade paranaense. Ser mesquinho
no Paraná é não compreender a realidade da terra, o chamamento da terra, é
não ter identificação com a terra, é não sofrer com a terra. E os homens que
dirigem precisa saber sofrer com a terra para poder amar a terra.
O que eu mais admiro em todos os homens é a grandeza humana. Há homens
medíocres que, entretanto, têm grandeza humana. Há operários de mãos cale-
jadas, sem instrução, quase iletrados, que têm grandeza humana. Há homens cul-
tos, há homens poderosos, homens que carregam uma larga experiência e, en-
tretanto, não têm grandeza humana. Essa grandeza humana é essencial na vida
do Paraná".

(Das notas taquigráficas de discurso na cidade de Ponta Grossa).

Uma tradição que o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. tem,
sabido honrar é a que conserva na gratidão do Paraná, dois nomes:
Caetano Munhoz da Rocha e Afonso Alves de Camargo. A foto aci-
ma constitui lembrança oportuna, de quando ambos esses ex-pre-
sidentes, — seu pai e seu sogro, — recebiam, em 1928, uma das
mais espontâneas e calorosas manifestações de apreço já presta-
das pelo povo paranaense.
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O GOVERNADOR
DO CENTENÁRIO

COMO SE TEM EXPRESSADO O
SR. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO

FE
íl \ io momento em que os continentes, e não apenas as nações,

\ se defrontam hostis e agressivos, ao éco desta invocação de
I N Fátima e à sombra de sua imagem peregrina do mundo, os

homens separados por ódios tradicionais, homens de todas as raças
e de todas as culturas, se prostram nos continentes mais distantes,
na mesma reverência e na mesma contrição.
Ressurge à sua passagem o sentimento da igualdade de toda a es-
pécie humana, pertença ela a nações ricas ou pobres, poderosas ou
frágeis, cultas ou primitivas. Todas as nações se igualam diante do
seu poder, todas se emulam na dignidade de seu culto, todas se
submetem alegremente ao seu jugo. -
Quando os negadores proliferam por toda a parte, seguidos de mui-
tidões que lhes acompanham o gesto ansiosos de novos ideais,
esquecidos, entretanto, das verdades eternas, e querendo, desejando
ídolo novos, ainda que falsos, há, à passagem desta santa peregrina,
uma pausa nas dissenções, um descanço nas divergências e urna
tomada de oosição com a consciência de que a única, a verdadeira
igualdade entre todos os povos, só pode surgir do cristianismo.
Nosso tempo é de grandes extremos e de grandes paradoxos. As
negações mais ousadas brotam dos descontentamentos e incom-
preensões, a qualquer instante, nesta vazante de motivos espirituais
de viver. Mas, afirmações, as mais decisivas, respondem à onda
de demolições. J '... A .
Esta é uma afirmação. Uma afirmação de crença, de permanência
não apenas dos rumos tradicionais de nossa gente, mas da perma-
nênciã e aceitação dos valores imutáveis que caracterizam e de-
finem o homem. ,
E' uma afirmação da nossa fragilidade e da nossa humildade diante
do poder divino. É o reconhecimento, expressivamente proclama-
do afogando no homem os seus orgulhos de ninharias e o mundo
das suas torpezas, do poder de Maria em todas as suas invocações .

(Da saudação a N. S. de Fátima)

Compreensão e Reconhecimento
11 -p- ive, sempre, sensibilidade ajustada pelos dramas do servidor.

Sou, também, um servidor. Não por ser, neste instante,
I Governador do Estado, que tenho assim me chamado o ser-

vidor n.° 1 da causa paranaense. Não per isso. Sou, tecnicamente,
um servidor público, toou, tecnicamente, um assalariado e vivo ex-
clusivamente do meu salário. Tenho, mais do que ninguém, a con-
vicção e a consciência dos dramas dos que vivem exclusivamente
dos seus salários. É evidente que não pode haver classe separada do
conjunto Nacional. E evidente que estamos vivendo uma fase da vida
nacional em que os aesajustamentos repontam a cada passo.
Desajustamentos que um dia venceremos, quando a emancipação
política do Brasil corresponder, na verdade e integralmente, à sua
independência econômica. Estou certo de que nesse dia, quando a
exploração racional de todas as nossas riquezas e daquelas decan-
tadas possibüidades estiverem dentro da execução do que nós so-
mos capazes, e todas essas riquezas forem gozadas pela nacionali-
dade brasileira, então os desajustamentos desaparecerão. Porque há,
de fato, um divórcio, hoje, entre as nossas possibilidades e a nossa
realidade.
Dizem, e desde o tempo de escola eu tenho ouvido, que somos um
país imensamente rico, mas um país imensamente rico que tem um
um dos mais baixos níveis de vida de todo o mundo civilizado. Há,
sim, um desajustamento que a nossa geração tem o dever moral
de resolver e não é o Governo que resolve, sois vós, pelo vosso es-
forço, sois vós pela vossa dedicação, pelo vosso trabalho, pela vossa
atividade, pelo vosso espírito de sacrifício, sois vós, em torno de
quem o Brasil tem os seus olhos.
Sem o vosso trabalho, que seria da sociedade ? Sem o vosso traba-
lho, que seria da vida dos grandes, tão orgulhosos de sua grande-
za ? Sem o trabalho dos pequenos e dos humildes, que seria do Es-
tado e que seria da Nação Brasileira ?
Sobretudo nas zonas pioneiras do Paraná, que são zonas de expan-
são e civilização, tive mais do que nunca a noção do drama do
pequeno servidor do Estado, onde todos enriquecem e êle honesta-
mente é pobre. Tive essa noção e, dentro das possibilidades do
Estado, estou procurando resolver a sua situação. Tem êle a mi-
nha simpatia, porque sei, pelas lutas que tive de vencer em minha
própria vida, o quanto castiga ao chefe de família o baixo salário,
que lhe deve dar e à própria família, o nível de vida que êle deseja.
Tendes, portanto, no Governador do Paraná o homem que vos com-
preende e, comprendendo, não pode trair a vossa confiança".
(Das notas taquigráficas do discurso de instalação do I Congresso Nacional dos
Servidores Públicos).



O PERFIL DE UM ESTADISTA
Saudando o governador Bento
Munhoz da Rocha em nome dos
participantes do II Congresso
Brasileiro de Filosofia, realizado
em Curitiba, o prof. Hermes Lima,
proferiu as seguintes palavras:

Ele 
pertence à nova geração política do País, geração sobre

a qual recai um desafio especial, como sô'bre gerações ante-
riores haviam recaído outros desafios. No passado tivemos

o desafio da indepennência nacional; tivemos o desafio da conser-
vação da integridade nacional; tivemos o desafio da organização
da ordem política e da ordem legal, num território imenso de oito
milhões de quilômetros quadrados, com uma população espalhada
irregularmente por todo êle. Tivemos o desafio de defender a in-
tegridade deste País, contra agressões externas, as condições em
que essa defesa exigia numa modéstia de recursos, uma mobilidade
que representava mover tropas e material dos tempos da atividade;
brasileira do Império para. as fronteiras mais distantes e mais des-
conhecidas de nossa Pátria. Tivemos o desafio da abolição; tive-
mos o desafio da República; tivemos o desafio da organização do;
Estado Federal: em suma, a.través da vida nacional sobre as gera-
ções políticas têm caido tarefas da mais alta importância^ e elas
se têm desempenhado, podemos dizer, a rigor, com satisfação para
a.s exigências da perenidade da vida nacional.
O Governador Munhoz da Rocha Neto pertence a uma geração po-
litica sobre a qual, recai um desafio de organizar este País para,
num nível superior de progresso e economia, conquistar novos pa-
drces de decência., de produtividade e de dignidade humana. Ele,
nesta geração, pela firmeza das suas. convições democráticas, pela
ausência de modo do povo, que caracteriza todo o seu pensamento
político, representa um lider que nós desejamos ver, através da
continuidade da sua carreira, ocupando, neste País, outros postos
que a soberania popular lhe confie. Ele tem, para isso, entre ou-
trás qualidades, a qualidade de saber sobrepor ao seu tempera-
mento pessoal, aquilo que poderíamos denominar o seu tempera-
mento constitucional, — o temperamento do homem que através
do governo, e no exercício do governo, sabe controlar-se a si mes-
mo para que a vida pública e da!vida institucional do País.
Essas qualidades, são qualidades que, naturalmente, se estão apri-
morando num Estado como o Paraná, este Estado em que, pela
importância, pela profundidade e pelo dinamismo dos problemas a
serem aqui enfrentados, constitue um campo excepcional de pre-
para político e de preparo administrativo. O Paraná é hoje, sem;
dúvida nenhuma, pela sua posição na vida federativa, pela im-^
portânciia da sua produção, pelo ritmo do seu progresso, uma es-
cola de estadistas. Sem dúvida alguma, um homem da sensibili-
dade do Governador do Paraná, um homem da sua cultura intele-í
ctual, um homem da sua disponibilidade para o exame das cor-
rentes e das idéias políticas que agitam o mundo de nosso tempo;
um homem dessa qualidade e desse estofo, num campo de expe-
riências políticas como o Paraná, não pode deixar de constituir
uma das reservas com que o Faís terá de contar, na equipe dos
homens que hão de, tirando este País da sua condição de sub-de-
senvolvido, prepará-lo para a conquista de um padrão de pro-
gresso que é desejo e a aspiração de todos nós.
São estes, senhor Governador, os sentimentos
com que me levantei, em nome dos congressis-
tas do 2.° Congresso Brasileiro de Filosofia,, para
saudar V. Excia., para .agradecer a cordialidade
e a generosidade com que nos recebeu neste
Estado e para saudar como um de nós, — como
um homem que dentro da. corrente de pensa-
mento intelectual, construtor e moderno do País,
há-de levar para a vida pública isso que lhe
tem faltado ei precisa que não lhe falte
mais: — a capacidade de organizar o pensa-
mento e de projetá-lo sobre o País e de condu-
zí-lo com os olhos fitos em rumos certos e defi-
nidos para que a nossa ação na multiciplicidade
dos nossos problemas não se perca, não se deso-
riente, e não se estiole na perplexidade e na in-
decisão.. São estas as palavras com que encerro
a saudação, por assim dizer fraternal, que os
congressistas aqui presentes dirigem a V. Excia".

As audiências públicas em Palácio são ca-
racterizadas pelas atenções de um gover-
nador que compreende e estima o seu povo
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A A ssembléia Legislativa do Estado do Paraná,

propulsora, desde os idos de 1854, do progresso e da civili-

zação paranaenses, através de suas leis, oportunas e sábias,

lem a desvaneeedora alegria, nestes momentos egrégios da

comemoração do transcurso jubilar da nossa emancipação po-

lítica, de saudar o seu noore pc vo, de o>e procura, no par-

lamento, ser intérprete e representante das lídimas aspirações.

Com o pensamento voltado para os líderes da nossa grande-

zu política e a todos q>e exerceram ou exercem o dignincante

mandato popular, na Assembléia Legislativa, acjui deixo, como

seu presidente, as minbas bomenagens, eonscio de que a evo-

lução paranaense, no concerto federativo do Brasil, será motivo

de orgulbo para a grande, culta e ilustre nação brasileira.

Laertes de Macedo Munhoz
Presidente da Assembléia Legislativa

Dezembro — 1953 35
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No 
quadro das instituições que no Para-

ná representam e simbolizvam nossas
conquistas, como unidade federada, há

que ressaltar, sem dúvida, a Assembléia Le-

gislativa. Surgida com <a independência po-
lítico-a.dministrativa da Província, aquela
Casa veio acompanhando nossa evolução, no,

caminho da concretização e afirmação defi-
nitiva de nossa presença., entre as força.*
vivas da nacionalidade.
Desde sua instalação, como Assembléia Le-

gislativa Provincial, até a atualidade pro-
ficua de seus trabalhos, sua história é a

própria história da consolidação, no Paraná,
de uma consciência de autonomia e maiori-
dade politica. Os capítulos que formam sua
crônica, profundamente integrados no curso
dos acontecimentos paranaenses, são outros
tantos episódios da marcha, que viemos re-
alizlando, desde o momento de nossa eman-
cipação, até o estágio atual de nossa pro-
missora realidade estadual.

Instalada e posta a funcionar, como ele-
mento de alta significação politica, a As-
sembléia Legislativa não desmentiu a im-
portancia de sua missão: fez-se presente
sempre, em cada fato que assinalava um1
passo a ma.is, no sentido do nosso aperfei-
çoamento e do nosso progresso. Através da
escolha de seus componentes, foi o povo pa-
ranaense tomando contacto com a realida-
de prática da convivência democrática. No
Império, foi padrão de dignidade e de aus-

José Pinto Bandeira; Vice-Presidente — Co-
mendador Manoel Antônio Guimarães; 1.°
(Secretário — Dr. José Matias Gonçalves.
Guimarães; 2." Secretário — Comendador
Manoel Francisco Correia, Júnior; Suplente
de 1.° Secretário — Dr. Francisco José Cor-
reia; Suplente de 2.° Secretário — Manoel
Antônio Ferreira.

AS PRIMEIRAS LEIS

Iniciados os trabalhos, vieram as primeiras,
leis: a de número 1 fixava em Curitiba a
Capital; a segunda dividia a Província em>
três Comarcas, sediadas em Curitiba, Pa-
ranaguá e Castro; a de número 3 determi-
nava a duração do período legislativo; com a
quinta lei foram fixados os primeiros im-
postos da Província. E estava em pierfeito
funcionamento a Assembléia Legislativa
Provincial, que deveria continuar, através
dos anos seguintes, e por todo o século que
agora completa de existência, a fornecer re-
gulamentos legais para a vida da nova uni-
dade do território bra.sileiro.

Os primeiros deputados começavam seu tra-
balho sob a séria advertência de Zacarias!
de Góes e Vasconcelos, Presidente da Pro-
vincia: "tudo está por principiar". No seu
relatório, sobre a situação paranaense, o
Presidente examinava a honra que repre-
sentava, para aqueles parlamentares, o fato
de serem os primeiros chamados a legislar
piara a nova Provincia e, por outro lado, a

UDN — Rivadavia Vargas
PR — Américo Tetti
PR — Peregrino Dias da Rosa Filho

Finanças e Orçamentos
UDN — João Vargas de Oliveira —

Presidente
UDN — Edwino Tempski ;
PSD — Iracy Viana í
PSD — Hélio Setti
PTB — Resende Filho
PTB — José Hoffmann !

PR — Chafic Cury

Comissão de Redação

PR — Peregrino Dias da Rosa Filho
— Presidente

PTB — Silveira da Rocha i
PSD — Ernani Benghi
UDN — Mario Marchesini
PRP — Amadeu Puppi

Instrução Pública
PR — Portugal Tavares — Presidente

UDN — Fleury da Rocha
PSD — Emilio Carrazzai
PTB — Alicio Ribeiro da Motta
PRP — Amadeu Puppi ;

Tomada de Contas
UDN — Rivadavia Vargas -
PTB — Silveira da Rocha
PSD — Lustosa de Oliveira

Presidente

I.

TRADIÇÃO DE SERIEDADE LEGISLATIVA

1

terá. preocupação pelos problemas da recém-
instalada Provincia. Na República, pela
maior aproximação do povo, constituiu-se
em fator decisivo piara a, preservação e cres^
cente melhoria do regime.
A respieitabilidade de seus pronunciamentos,
e a fidelidade de sua orientação, aos inte-
resses verdadeiros da. Coletividade purana-'ense, foram sedimentando, na consciência
popular, a certeza e o pleno conhecimento
da relevância da missão desempenhada,, no
conjunto harmonioso dos poderes republi-
canos, polo Legislativo. E e:s3 trabalho
ainda que não fosse corroborado por outros,
de igual valia, estaria a recomendar a As-
sembléia Legislativa ao respeito e à admi-
ração de nossa gente.
Porisso tudo, no ano em que o Paraná fes-
teja, como acontecimento marcante dentro
da própria vida nacional, o I Centenário
de sua existência autônoma, é de justiça, re-
memorar os homens que, no passado, dedi-
ícaram suas atividades àquele setor da pú-
blica administração, e homenagear os que,
atualmente, emprestam o valor de sua con-
tribuicão ao Poder que, desempenhando a
alta e' nobre missão de legislar, vai criando,
em nosso Estado, um clima de maturidade
politica adequado à expressão de nosso de-
senvolvimento econômico e cultural.

A PRIMEIRA MESA

Assinada a Lei 704, que criava a Província
do Paraná, com os mesmos limites da an-
•tigia 5.a Comarca de São Paulo, seguiram-
se a instalação oficial, a 19 de dezembro de
1853, e o inicio dos trabalhos legislativos
provinciais, a 12 de Julho de 1954.
Na. sessão solene, realizada a 15 daquele mês,
foi empossada a primeira Mesa Diretora, as-
sim composta: Presidente — Dr. Joaquim

profunda responsabilida.de que lhes advinha
dessa mesma particularidade. Os pioneiros
da legislação paranaense compreenderam a
distinção e corresponderam à sua responsa-
bilidade, estabelecendo em nossa terra uma
tradição de seriedade legislativa, que nos
honra è dignifica.

MESA E COMISSÕES ATUAIS

E' a seguinte a constituição das atuais co-
missões da

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Comissão Executiva — 1953
Presidente — Laertes de Ma.cedo Munhoz —

UDN.
lu Vice — Divonzir Borba Cortes - PTB.
2" Vice — Attilio Barbosa — PSP.
Io Secret. — Cândido Machado de Oliveira

Netto — PSD.
2o " — Joaquim Linhares de Lacerda

— UDN.
" — Amadeu Puppi — PRP.
" — Constâncio de Souza — PSP.

3o
4U

COMISSÕES PERMANENTES DA TERCEI-
RA SESSÃO DA TERCEIRA LEGISLATURA

Constituição e Justiça
PSD — Mario Faraco — Presidente
PSD — Aeioly Filho
PSD — Anisio Luz
PSD — Gua.taçara Borba Carneiro
PTB — Antônio Anibelli
PTB — Jorge de Lima
PTB — Gastão Vieira de Alencar
UDN — Mario Marchesini

PSD — Constâncio de Souza
PR — Vespertino Pimpão

Saúde Pública

PSD — Waldomiro Pedroso — Presid.
PTB — Dagoberto Pusch
UDN — Fleury da Rocha
PRP — Amadeu Puppi

PR — Nilson Ribas

Agricultura, Indústria e Comércio

UDN — Cava.lli da Costa —
PTB — Alcides Caetano
PSP — Constâncio de Souza

PR — Nilson Ribas

Terras, Colonização e Imigração

PSD — Lustosa de Oliveira
PTB — Júlio Rochia Xavier
UDN — Vargas de Oliveira
PRP — Amadeu Fuppi
PR — Lopes Munhoz

Comissão de Polícia

PSD — João Ribeiro Júnior
PTB — Alcides Caetano
UDN — Cavalli da Costa.
PSP — Constâncio de Sousa
PR — Portugal Tavares

Presidente

N. R. Deixamos de incluir as fotografias dos
Srs. deputados Accioly Filho, Ernani Ben-
ghi, Silveira da Rocha e Lauro Portugal Ta-
vares por não havê-las conseguido.
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Curitiba em 1855, segundo um desenho feito por J. H. Elliot

CURITIBA EM 1853
Pouca 

gente fará hoje idéia mais ou menos apro-
ximada do que poderia ter sido Curitiba, a
atual "Cidade Sorriso", amada dos poetas,

quando a 5.a Comarca da Província de São Paulo foi
elevada à categoria de Província do Paraná, tendo
como seu primeiro presidente o autero conselheiro
Zacarias de Góis e Vasconcelos.
Levando a efeito curiosa consulta a fontes diver-
sas — escritos e documentos antigos, — referem
tes ao assunto destas garatujas, conseguimos coli-
gir dados interessantes acerca da nosso bem-querida
capital, então em plena infância, naquela éra lon-
gínqua.
Vila pobre e modesta, tornada cidade em 1842 e
capital da nova Província por lei de 29 de agosto
de 53, Curitiba era, no ano em que a focalizamos,
uma povoação pequena e insignificante, destituída
das galas que hoje a exornam.
Cidade in nomine apenas, constituia um colégio elei-
toral com eleitores paroquiais. No conselho de ju-
rados estavam qualificados 226 cidadãos.
Contava 5.819 habitantes, dos quais 762 de cor preta.
Consoante se deduz do exíguo número dos seus mo-
radores, não passava de um pugilo de casas, mal
alinhadas e "separadas umas das outras por cercas
de tábuas e extensos muros de pedra e taipa".
Eram as casas em número de 308, estando 52 em
construção. (Em 1820, possuía, segundo Saint Hi-
laire, 220 moradias. As construções, naquela época,
se eternizavam e algumas deixavam de ser concluídas,
expondo, per secula seculoriun, ao rigor das intem-
péries os alicerces e paradas inacabadas).
Três sobrados, somente três sobrados, dominavam a
casaria térrea da cidade: um situado no Largo da
Ordem, próximo à Capelinha (igreja da Ordem Ter-
ceira de S. Francisco das Chagas), pertencente a D.
Angélica do Biang, e o terceiro, que, mais tarde se
chamou ironicamente "Palácio de Cristal", fronteiro
à futura rua do Assunguí (Mateus Leme dos nossos
dias), lado do local batizado pelo povo "Bica do
Campo", posteriormente largo Dezenove de Dezem-
bro.
Ressentiam-se as ruas da falta de calçamento, e, em
muitas delas, ostentavam-se caldeirões temerosos.' Es-
tendiam-se, apenas, sobre os leitos dessas calles primi-tivas, algumas pedras, desiguais, mal ajustadas, mal
unidas, inclinando-se, de um lado e de outro, para oseu^meio, formando uma espécie de vala, a fim de darvazão às correntezas pluviais.
A rua Fechada (atual José Bonifácio) era a queapresentava melhor aspecto: pedras, em forma de la-
ges, mais bem assentadas, mais bem dispostas, des-
ciam, de ambos os lados, para o centro da via pú-blica, com declividade suficiente para dar escoamen-
to às águas abundantes, que, nos dias tempestuosos,
por ali transitavam, em enxurradas, vinda dos pontosmais elevados dessa parte da urbe.
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A rua mais movimentada, contudo, era a do Comer-
cio (hoje Marechal Deodoro), onde se achavam es-
tabelecidas lojas de fazendas e armarinhos, negócios
de secos e molhados. Existia, então, na cidade, loca-
lizada no pátio a Matriz, uma única padaria, que foi
a fornecedora de pão ao conselheiro Zacarias.
Sob as chuvas de inverno ou de Janeiro, transmuda-
vam-se as vias púbicas em verdadeiros pantanais, que
unicamente o heroísmo da gente necessitada ousava
arrostar, ali patinhando, a atolar-se, às vezes, até os
tornozelos. De resto, é isto bem compreensível, saben-
do-se que grande parte da cidade se encontra assen-
tacla num buraco, em local, então, em extremo alaga-
diço, referindo Jesuino Silva que, em anos precedem
tes à época em foco, o futuro largo do Chafariz (ago-
ra praça Zacarias) tinha uns vislumbres de brejo es-
tendido até a ponte existente sobre o rio Ivo (situada
em frente à atual rua Marechal Deodoro), com vasto
lameiro defronte à residência do Brigadeiro Franco,"onde havia sido montado antes um engenho de so-
car erva-mate, que já encontramos de todo arruinado".
(Refere-se ao engenho do ajudante João Gonçalves
Franco). Mais tarde, apesar da pouca solidez do ter-
reno, é que, naquele largo, se edificaram as primei-
ras habitações (flanco correspondente à rua Emiliano
Perneta do nosso tempo) ; depois que, por meio de
valas abertas, foi possível conseguir-se a ressecação
do aludido banhado.

Teria razão, naquele tempo, o lanzudo poeta do in-
terlande paranaense, que, glosando uma trova popu-lar, assim versejou, um dia, com displicência:

Em ti fulgor não existe...
Só tens lama, nada mais !
Adeus, Curitiba triste !
Volto aos meus campos natais

A vida em prazer consiste
Nas fazendas, nos currais...
Curitiba, como és triste !
Alegres Campos Gerais !

II

Em 53 a Câmara Municipal de Curitiba funcionava
quase junto a cadeia, (havia um espaço de permeio)situada no pátio da Matriz, na esquina fronteiro à
atual relojoaria Berta Gomes. Compunham a gover-nança da cidade os vereadores Benedito Enéas dePaula, Fidélis José da Silva Carrão, Manoel José daCunha Bitencourt, Floriano Berlintes de Castro, Fran-cisco de Paula Guimarães, Ignácio José de MoraisFrancisco Borges de Macedo, e Antônio Rieardo Lus-toza de Andrade, sob a presidência do coronel Ma-noel Antônio Ferreira. Não se reuniam esses "ho-
mens bons' em dias determinados, havendo semana,inteiras cm que deixavam dr aparecer na sede da

RODRIGO JÚNIOR
(Da Academia Paranaense de Letras)

edilidade; provavelmente a urgência de certos despa-
chos, ou negócios do certa relevância a tratar, é que
lhes motivava a convocação arbitrária. No mês de
junho só se realizou uma sessão, no governo da urbe,
e esta mesmo extraordinária, por haver precisão de
se informar ao Juiz Municipal qual o número de pre-
sos existentes na cadeia, e de tratar dos consertos
que o meu estado desta prisão estava exigindo.
Era também no pátio da Matriz que se encontrava o
mercado de então, chamado pelo povo — "as casi-
nhas", sito no local do sobrado em cujo andar térreo
vemos hoje, o empório . de comestíveis "Colombo".

Era constituído de pequenas casas "quase em rui-
nas", — baixas, sem soalho nem forro, esburacadas e
de triste aparência". A edificação daquele lado da
futura praça Tiradentes era toda formada de mora-
dias de pau-a-pique, achatadas, cobertas de telhas
goivas, e esclarecidas por janelas baixas. Este o es-
tilo arquitetônico português, transportado de Lisboa
para o nosso país; em Curitiba, desde os tempos da
vila, seguíam-no à risca, obedecendo, assim, aos dita-
mes absolutistas da moda.
O perímetro edificado da cidade era delimitado da
seguinte forma: ao norte, ao lado do "Palácio de
Cristal", a Bica do Campo (posteriormente praça De-
zenove de Dezembro) ; ao sul, a rua do Comércio
(Marechal Deodoro) com a ponte do Jvo e, a seguir,

a rua da Entrada (atual Emiliano Perneta), onde ha-
via algumas casas; a leste, a rua da Carioca (Ria-
chuelo), existindo ao sul desta, onde estão hoje o
Clube Curitibano e o baldio à esquerda de Marechal
Deodoro, um extenso banhado; e a oeste a rua da
Ladeira (Dr. Muricí), onde a casa de Ana do Ivo
(então existente, em parte, entre o canto atual da"Maison Blanche" e a esquina da "Casa dos Três Ir-
mãos") fechava por esse lado a rua das Flores (15de Novembro).

Circunscrito assim o âmbito citadino, enumeremos-] hr
as ruas: a partir do norte para o sul da cidade, emsentido transversal: - rua Nova do Saldanha (atualPresidente Carlos Cavalcante), rua dos Alemães (13de Maio), rua do Fogo (S. Francisco), rua da Ca-deia (mais tarde praça Municipal), rua Alegre (Cân-dido de Leão), rua das Flores (15 de Novembro),rua do Comercio (Marechal Deodoro) e rua da En-trada (Emiliano Perneta); cm sentido longitudinal,
a partir de leste para oeste da cidade: — rua da Ca-noca (Riachuelo). rua do Louro (Barão do SerroAzul), rua Fechada (José Bonifácio), rua do Rosa-no e rua da Ladeira (Dr. Muricí).

(Continua no fim do número)



Instalação da Provincia do Paraná
Exato flagrante através das atas da Câmara de Curitiba. — Como ficou redigido o Termo
de Juramento assinado por Zacarias de Góis e Vasconcelos. — Um escrivão bacharel que
mereceu censuras de um bom paranaense. — Nascem as primeiras relações entre os pode-
res públicos.

Chegando 

ao Paraná, para instalar e pre-
sidir a Província, criada pela Lei de 29
de agosto de 1853, Zacarias de Góis e
Vasconcellos encontrava, em Curitiba,

um só poder de representação popular: a Câ-
mara Municipal. Eram os Vereadores de então
os homens que podiam receber o Presidente
da Provincia, recentemente nomeado pelo
Imperador, ouvir-lhe as primeiras declara-
ções, sugerir-lhe os primeiros passos, em am-
biente paranaense e, afinal, solenizar, com
cerimônia de acentuada importância históri-
ca, seu juramento e posse, no cargo para o
qual fora escolhido.
É, pois, interessante percorrer os documen-
tos que nos falam desses homens e de suas
atividades, fixando o que era, naqueles pri-
meiros momentos de vida paranaense inde-
pendente, o poder popular que aqui funcio-
nava. Através deles, temos uma impressão
exata do que era o complexo de problemas
e quais as soluções que o consenso dos legisla-
dores buscava, no sentido de ir dotando Curi-
tiba de todos os elementos exigidos por seu
progresso. Valha citar aqui, a respeito do
interesse e da autenticidade histórica de tais
fontes de informações, o que diz Benedicto
Calixto de Jesus, em suas "Capitanias Pau-
listas": "Os documentos, os termos de ve-
reança, e os requerimentos, roídos pelas tra-
ças, na sua linguagem ingênua e pitoresca,
porém sincera, caracterizam e definem mais
a alma e o caráter paulista, dessa época he-
roica, que todas as crônicas e memórias que
até hoje se tem escrito".
Com efeito, percorrendo as páginas do Bole-
tim do Arquivo Municipal de Curitiba, na
parte dedicada à Atas das Sessões da Câmara,
cuja fidelidade e compilação devemos ao
trabalho louvável de Francisco Negrão, va-
mos encontrando, par e passo com os mo-
mentos mais destacados daquela época para-
naense, os nomes que merecem lembrança,
não apenas pela persistência de sua atividade
à frente dos destinos de nossa região, mas
também, e principalmente, porque foram os
primeiros a estabelecer, entre nós, a semente
dos bons serviços à coletividade, prestados
através dos cargos que a confiança popular
lhes entregara.
Uma série de atas, lavradas de 1.° de setem-
bro de 1853 a 8 de maio de 1854, nos dá o
retrato fiel do que era o Paraná daqueles dias
e de como se prepararam, autoridades e
povo, para receber, honrar e prestigiar o en-
viado imperial, o baiano ilustre que, nomeado
por D. Pedro II, vinha exercer, em nossa ter-
ra, a primeira autoridade da Província. E é aí
que se nota a importância dessas anotações
legislativas, as quais não pretediam senão
resgistrar as soluções da Câmara e que, no
entanto, nos transmitem a imagem colorida
e interessante daquilo que se fez, disse e
preparou no Paraná, de há 100 anos, para
as festas, cujo centenário hoje nós, por nosso
turno, comemoramos.

Tendo, a 20 de agosto de 1853, sido aprovado
o projeto que, na Assembléia Geral do Impe-
rio, concedia autonomia político - adminis-
trativa à 5.a Comarca de São Paulo, a no-
tícia chegou aqui, com o alvoroço fácil de
imaginar. Reuhiu-sé, imediatamente, a Câ-
mara Municipal e a ata dessa sessão, reali-
zada a 1.° de setembro, nos fala do conhe-
cimento oficial da boa nova e dos primeiros
preparativos:

O primeiro Palácio do Governo da Província,
sito à rua das Flores, hoje rua 15 de Novembro.

"Sessão extraordinária Presidida do Sr.
Paula Guimarães.

Ao 1.° dia do mez 7br.° de 1853 annos nesta
cidade de Cor.a na salla das Sessões munici-
pães presentes os Senrs. vereadores Paula
Guims. — Morais — Enéas — Berlintes —
Lustosa d'Andrade. Abrio o Senr. Presidente
a Sessão e declarou ser o "motivo de haver
convocado o ter chegado a noticia de Para-
naguá de haver no dia vinte do mez próximo
findo passado na Assembléa Geral a Lei que
eleva esta Comarca a Categoria de Provin-
cia pelo que propoz o Senr. Presidente que
se devia convidar os abitantes desta cidade
para eluminares suas casas por espaço de
trez dias, bem como para assistirem no dia
4 do corrente as 10 horas da manhã a um so-
lemne Thedeum que em acção de graças se
hade entoar na Igreja Matriz, assim se re-
solveo se fisesse publico por edital e authori-
sou-se ao Procurador para satisfazer as dis-
pesas necessárias, bem como que se elumiiie
a casa desta Câmara". E por não haver mais
que deliberar levantou o Senr. Presidente a
Sessão. Do que para constar mandarão lavrar
a presente acta. E eu Cândido Marqs. de
Azdo Porto, Secretario a escrivi.
Paula Guims. — Moraes — Berlintes —
Lustosa d'André. — Enéas."

Na sessão de 3 de outubro seguinte, as reso-
luções vão adiante, determinando a pintura
e iluminação das casas, limpeza das ruas e
outras coisas mais, todas elas necessárias ás

festas que se aproximavam. Consta da ata da-
quela "Sessão extir.a presid.0 do Senr.
Ferr.a" (Manoel Antônio Ferreira), secreta-
riada por Cândido Mraques de Azevedo Pôr-
to, e à qual compareceram os vereadores Joa-
quim José Pinto Bandeira, Benedito Enéas
de Paula, Inácio José de Morais, Antônio Ri-
cardo Lustoza de Andrade e Floriano Ber-
lintes de Castro:
"Constando estar a chegar a esta cide. o
Exm.° Senr. Presidente bem como a promti-
ficação da casa, mobilha e o mais necessa-
rio e passando-se a nomear a mesma Co-
missão recahio nos Senrs. vereadores Lus-
tosa de Andrade. — Enéas — Berlintes — e
Paula Guims. . Indicou o Senr. vereador
Lusstosa d Ande. pelo mesmo motivo de se
ter de dar posse ao Exm.° Sr. Preside, se
mandasse retocar as tintas do edifício da
cadea, o que foi deliberado para o Procura-
dor satisfazer as despesas pelas eventuaes
no caso que não possa ser feita pela subs-
crição particular. Lavrou-se edital convi-
dando os povos para caiar e limpar as fren-
tes de suas casas, bem como o Fiscal man-
dar limpar os arbustos que estão na entrada
da estrada de baixo e aqueles que ficarem
nos pateos públicos e ruas satisfazendo o
Procurador estas dispesas. Tão bem foi de-
liberado mandar-se concertar o passo do es-
goto da água da carioca atraz da cadêa, não
excedendo esta despesa da quantia de dez
mil reis".
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Finalmente, a 19 de dezembro de 1853, reu-
niu-se a Câmara, já para tomar conhecimen-
to oficial da escolha do conselheiro Zacarias
de Gois e Vasconcelos, para Presidente da
Província do Paraná, e. para lhe dar posse,
com "todas as formalidades de estilo". Eis
a ata daquela "Sessão extraordr.a Presid.a
do Sr. Ferreira":
"Aos desenove de Dezembro de mil oito cen-
tos e cincoenta e trez anos n'esta cide. de
Coritiba na salla das Sessões Municipaes
presentes os Srs. vereadores Ferreira —
Enéas — Bandeira —- Lustosa de André. —
Paula Guims. — Borges de Macedo — Mo-
raes — Silveira — e Ferreira da Luz —
abrio o Sr. Presidente a presente Sessão e
declarou ser motivo d'ella o tomar em consi-
deração o Aviso do Ministério do Império de
desenove de septembro do corrente anno —
que foi lido — em que comunica a Câmara
o achar-se nomeado por Carta Imperial de
desesete de Septembro do corr.e anno o
Exm.° Conselheiro Zacarias de Góes e Vas-
concellos para Presidente d'esta Provincia
do Paraná que foi creada pela Lei n.° 704
de 29 de Agosto ultimo — para que se desse
posse e deferisse juramento por seu Secre-
tario sua nomeação sollicitando tomar posseno dia de hoje — achando presente as onze
horas da manhã — sendo recebido com to-
das as formalidd.es do estilo — a Câmara
por seu Presid.e deferio-lhe o juramento dos
Santos Evangelhos — depois de ser lida peloSecretario a Carta Imperial de sua nomea-
ção — findo o qual acto retirou-se o Exm.°
Presid.e com as m.mas formalid.es. A Ca-
mara Municipal deliberou que se fisessem
as Câmaras Municipaes da Provincia as con-
venientes partecipações — afixando-se
igualm.e os respectivos Editaes — e con-
cluida a presente Sessão foi a Câmara acom-
panhar o Exm.° Presidente da Prov.a ao Te-
Deum e Missa solemne que em Acção de
Graça se celebra na Igreja Matriz — E paraconstar fiz esta acta em que assinão o Sr.
Presid.e e Vereadores da Câmara Municipal.
E eu Laurindo Abelardo de Brito — Secre-
tario a escrivi.
Ferr.a — Moraes — Lustosa d'Andrade —
Borges de Macedo — Bandeira — Ferr.a da
Luz — Paula Guim.s — Enéas — Silveira".
Sobre o Termo de Juramento, Lavrado porum bacharel que para isso fora especialmen-
te nomeado, há um particular interessante:
o homem não era paranaense.
Viu a coisa com os olhos desinteressados do
oficial burocrata, que se limita a cumprir
fielmente a missão para a qual o designaram.
Saiu lacônica a peça. Vejamos:
"TERMO DE JURAMENTO

Termo de Juramento e posse dados ao Illm.°
Exm.° Sr. Conselheiro Zacarias de Góes e

Vasconcellos — Presidente desta Provincia
como abaixo se declara.

Aos desenove dias do mez de Dezembro do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo de mil oitocentos e cincoenta e trez
no Paço da Câmara Municipal d'esta Cidade
de Coritiba — achando-se reunidos o Presi-
dente e Membros da Câmara — sendo pre-
sente o Exm.° Conselheiro Zacarias de Góes
e Vasconcellos — que partecipou a esta Ca-
mara achar-se nomeado por sua Magestade
o Imperador por Carta Imperial de desesete
de Septembro do corrente anno para o car-
go de Presidente d'esta Provincia do Paraná

o que foi communicado por Aviso do Mi-
nisterio do Império — de desenove de Se-
ptembro do corr.e anno — tomou posse e
jurou aos Sanctos Evangelhos bem e fielm.e
cumprir os deveres do cargo para que foi
nomeado. E para constar fiz este termo em
que assignão com o Exm.° Presidente jura-
mentado o Presidente e Membros da Camraa
Municipal. E eu Laurindo Abelardo de Bri-
to — Secretario que o Escrevi.
(Assignados)

Zacarias de Góes e Vasconcellos
Manoel Antônio Ferreira
Joaq.m José Pto. Bandeira
Francisco de Paula Guimaraens
Antônio Ricardo Lustoza d'Andrade
Vicente Ferr.a da Luz
João Silvr.a de Mird.a
Benedicto Enéas de Paula
Ignacio José de Moraes
Francisco Borges de Macedo".

Francisco Negrão, porém, o cuidadoso pes-
quisador de nossa história, e paranaense in-
flamado, não perdoou a frieza do documento
e comentou-o com estas palavras:
"O Dr. Laurindo Abelardo de Brito foi no-
meado e empossado no cargo de Secretario
da Câmara, especialmente para lavrar a acta
da Sessão de posse e o Termo de juramentoe posse do Dr. Zacarias, no cargo de Presi-
dente, no entanto o que vemos ?
Essas actas são simplesmente banaes, e sem
a magnificência que devia revistir a solem-
nidade tão empolgantes, e que tão vasto in-
fluxo veio trazer a vida da — Nova Provin-
cia que se vinha de installar.
Nenhuma referencia ao regosijo popular, às
publicas e particulares, às illuminações fee-
ricas das ruas e casas particulares, ao aprés-
to dos brilhantes preparativos da Casada
Câmara e do Palácio do Governo, feitos "por
subscripções populares.
Parece que o Dr. Laurindo não séntio emo-
ções com esse facto de tão grandiosa relê-
vancia.
Nem a acta foi assignada pelas pessoas gira-das e povo, como era de praxe".
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A vinte de dezembro, dia seguinte ao da
posse, a Câmara Municipal se reúne em ses-
são extraordinária para estabelecer relações
oficiais com o Presidente da Província, fa-
zendo-lhe uma visita, por intermédio de Co-
missão especialmente designada. Na ata res-
pectiva ficou constando:
"Aos vinte de Dezembro de mil oito centos
e cincoenta e trez annos n'esta cidade de
Coritiba na salla das Sessões Municipaes
presentes os Srs. vereadores Ferr.a —
Bandr.a — Enéas — Ferr.a da Luz — Mo-
raes — Lustosa de Andr.e — Borges de
Macedo — Silveira — (Manoel Antônio Fer-
reira, Joaquim José Pinto Bandeira, Bene-
dito Enéas de Paula, Vicente Ferreira da
Luz, Inácio José de Moraes, Antônio Ricardo
Lustoza de Andrade, Francisco Borges de
Macedo, João Silveira de Miranda) "abrio
o Sr. Presid.e a presente Sessão e declarou
ser motivo delia o nomear uma Comissão
para felicitar o Exm.° Presid.e da Provincia
e protestar adhesão a sua administração e
posto em discução deliberou a Câmara en-
viar uma Comissão de trez membros para a
qual forão nomeados os Srs. Bandeira —
Enéas — e Silveira, resolvendo mais a mes-
ma que a Comissão levando a S. Ex.a a sua
Carta Imperial de nomeação pedisse em
nome delia o original do discurso recitado
pelo Exm.° Presid.e da Provincia na occa-
sião de sua posse na salla da Câmara, o que
sendo cumprido pela Comissão levantou-se
a Sessão por em quanto — e voltando a Co-
missão partecipou ter sido recebida pelo
Exm.° Presidente com especial agrado, e que
o havia enviar immediatamente o seu dis-
curço a esta Câmara e resolveo a Câmara
que fosse archivado e registado o mesmo
discurso". Leo-se um officio do Sr. "Che-
fe de Policia communicando haver tomado
posse" no dia 19 do corrente. — Ficou a
Câmara inteirada e deliberou que se respon-
desse — Leo-se um officio do Fiscal da Ca-
mara pedindo providencia sobre dois Iam-
peões que se achão na casa de residência do
Exm.° Presidente e que pertencendo a
ella devião ser acesos a custa da mesma Foi
posto em discução, e discutido suficientemen-
te a Câmara deliberou que o Procurador for-
necesse com os meios para conservar acesos
os referidos lampeões — não excedendo a
quantia de vinte mil reis — athe que a Ca-
mara podesse receber authorisação para essa
despesa — a que agora só accede por conhe-
cer sua urgente necessidade".

A ata de 8 de maio de 1854, finalmente, já
nos fala de "deputados provinciais", o quedemonstra terem já sido efetuadas as respe-
ctivas eleições e estar prestes a iniciar suas
atividades e outro ramo do legislativo, o de
âmbito provincial, com o qual o presidenteZacarias de Góis e Vasconcellos teria, daí
para diante, mais diretas e constantes rela-
ções administrativas. As outras providências,
determinadas pela Câmara, demonstram, pi-torescamente, quais os problemas que ocupa-
vam, naquela época, a atenção e as ativida-
des de nossos Vereadores. Conheçamos o
que houve naquela outra "Sessão extír.a
Presid.a do Senr. Ferr.a" :
"Aos oito dias do mez de Maio de 1854 annosnesta cidade de Cor.a na salla das Sessões
municipaes presentes os Senrs. vereadores
Ferr.a — Paula Guims. — Morais — Enéas— Borges de Macedo — Berlintes — e Lus-
tosa d'Andrade. Abrio o Senr. Presidente a
Sessão. Lerão se os. seguintes requerimen-
tos — 1.° de Antônio Cândido Ferr.a de
Abreu pedindo atestação se residio neste ter-
mo o mez passado, tendo feito uma viagem
neste tempo para fora em serviço como Juiz
de Direito substituto, mandou-se-lhe passar
pela afirmativa — 2.° de "Miguel Miller pe-dindo novo alinhamento na dacta que se lhe
concedeu foi nomeado uma comissão compôs-
ta dos Senrs. Berlintes, Paula Guimrs. e

De Bona, consagrado pintor paranaense, realizou
por encomenda do Governo do Estado, uma obra
alusiva à instalação da Província. Em primeiramão, damos aqui o artista quando, no Rio, tra-
balhava no grande quadro.
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Busto de Zacarias de Góis

e Vasconcellos, na praça do

mesmo nome, em Curitiba.

Enéas para examinarem o que alega ó
Suppe. e demarcarem por onde deve se-
guir o alinhamento mandando o Fiscal levan-
tar quatro marcos nos quatro cantos das ruas
para servirem de balisa ao alinhamento fican-
do o Procurador authorisado a satisfazer as
dispesas, bem como a quantia de 16$000 rs.
pela impreção de trinta exemplares para ser-
virem de Diplomas aos Deputados Provin-
ciaes — 3.° de "Joaquim Clz. Franco pedindo
pr. foro trinta braças de terrenos no rocio
desta cidade, entre a chácara de Antônio
Martins Franco e a de Manoel d'OLa Franco,
mostrando pela informação do Fiscal achar-
se o terreno devoluto, mandou-se-lhe passar
a carta requerida — 4.° de "Benedicto Anto-
nio Lourenço de Brito" apresenatndo a in-
formação do Fiscal de se achar devoluto o
"terreno que pede para edificar", cuja in-
formação declara que o "terreno he cito na
rua das Flores e faz canto na nova" que deve
marcar pelos fundos da casa de José Gomes
de Medeiros; mandou-se-lhe passy.r a carta de
dacta. Foi o presente uma circular do Exm.a
Presidente da Prov.a declarando ter adiado a
Assemblea Legislativa Provincial para o dia
15 do futuro mez de Julho, ficou a Camr.a
enteligenciada e se officiou ao mesmo
Exm.° Senr., accuusando o seu recebimento.

— Um ofí.° do Dr. Chefe de Policia pedindo
a alteração do art. 14 das Posturas do 1.° de
Fevereiro de 1831, respondeu-se que a Câ-
mara tomaria na devida concideração. —
Uma Portaria do Exm.° Senr. Presidente da
Prov.a determinando que a Câmara responda
sobre um requerimento de José Roiz de Brito
tendente a um caminho, responda-se o que
consta do livro de registros. Forão assigna-
dos e remetidos os officios com o diploma a
Deputados Provinciaes, bem como ao Exm.°
Senr. Presidente da Prov.a a copia authen-
tica da acta da apuração para Deputados
Provinciaes na forma determinada pelo art.
88 da lei regulamentar de Eleições. — Forão
presentes os dous orçamentos, um para a cal-
cada do centro da "rua direita", outro para
de trás das casinhas, este na importância de
22§480 rs. e aquelle na de 34$560, mandou-
se por em praça; entrou em discussão o re-
querimento de "Joaquim de Sz.a Ferr.a adia-
do em Sessão de 6 do corrente" declarando
a comissão que a casa comessada se achava
no alinhamento, e que o Fiscal se tinha en-
ganado", considerando este pela casa de Lino
de Andrade que se acha fora delle e que a
casa principiada aquém da propriedade do
mesmo já se acha com principio de madeira-
mento em altura de 10 palmos a vista do que

deliberou a Camr.a que visto a casa comessa-
da se achar no alinhamento se lhe passe a
competente carta de dacta com a condição"de não poder emmadeirar sem altura de 17
palmos da solleira ao aljerós", na forma que
determina o art. 1.° das Posturas de 6 de
Fever.° de 1837, "não podendo deixar taça-
nissa, janellas, ou frestas, uma vez que não
he casa de canto" e que neste sentido se des-
pache o requirimento. — Um "off.° do Fiscal
queixando-se da falta do cumprimento do
Secretario desta Camr.a, fasendo com que fal-
te com o seus ao que "respondeo o Secreta-
rio disfarçando-se", para que de intelligen-
cia com o Fiscal cumpra exactamente com
seus deveres e o obdessa em todos os objectos
de suas repartições esperando a Câmara de
um e outro que sessem de uma vez taes de-
savenças as quaes só podem servir de trans-
torno ao serviço publico. Resolveo-se que o
Procurador mande tomar uma goteira na
salla desta Câmara. E por ser dada a hora
levantou o Senr. Presidente a Sessão. Do
que para constar mandarão lavrar a presente
acta que assignarão. E eu Cândido Marques
dAzevedo Porto, Secretario a escrevi.
Ferreira — Enéas — Moraes — Berlintes —
Borges de Macedo — Lustosa d'Andrade".
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COMO CURITIBA FESTEJOU O Io ANIVERSÁRIO DA

INSTALAÇÃO DA PROVÍNCIA DO PARANÁ
EUCLIDES BANDEIRA

¦MWWMWHji -

Ofulgor 
de magnificentes paradas de tropas milicianas, o re-

quinte aristocrático de recepções oficiais, a pompa a que re-
corre o próprio povo, o aparato de tantas manifestações con-

gratulatórias, a suntuosidade, ean suma com que, comovido, o co-
ração paranaense sé externa em júbilo pelo 19 de Dezembro, suge-
riu-nos a idéia de rude contraste: as festas de hoje em confronto
com as do primeiro aniversário- da autonomia do Paraná, em 1854.
Fomos a fonte que se nos antolhava adequada e farta: a imprensa.
Já naquele ano remoto existia um jornal em Curitiba. Mas, decep-
ção ! A respeito de festas, nada Wcòntramos no "Dezenove de De-
zembro". O venerando semanário circulou nos dias 16 & 23 de De-
zembro de 1854; naquele número, nada, absolutamente; no de i23,
nos "Comunicados", um ofício de felicitações da Câmara Munici-
pai ao presidente da provincia, o qual "sei dignou responder: —
que agradecia sobremaneira à Câmara Municipal, a sua atenção,
e se empenharia por corresponder sempre à estima, de que lhe tem
dado tantas ptrovas".

ofício foi levado à presidência pela Comissão da Câmara: srs.
Benedito Enéas de Paula, João Silveira de Miranda e Vicente Fer-
reira da Luz. o artigo de fundo desse dia é encimado pelo clichê
de um anjo glorificador, em vôo; resplandescente, à mão direita ocâlamo clássico; a sinistra, ia não menos clássica coroa de louros.
Assinatura do'artigo: (?)
Começa referindo-se da ata e, habilmente, passa ao panegerico doconselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos: "Q dia 19 de Dezem-bro de 1854, primeiro aniversário de inauguração da província do-Paraná, acaba de raiar com todas as galas ei louçanias e ilumi-
nando-a com sua luz majestosa, dá-lhe a forma de uma fada es-
belta, que, prevendo as grandezas que um próspero destino aguar-
da ao povo curitibano, demonstra em sua fisionomia animada osorriso de um prazer manifesto, prazer que se funde na inteira
confiança de uma administração infatigável, que, superando todos
os obstáculos, sem desanimar pela extraordinária falta de recur-
sos, vai por diante, munido de uma vontade robusta, criando tudo,civilizando e instruindo o povo, preparando uma geração porvir,que deve, mais tarde, fazê-la tocar o cume de extraordinária
grandeza !

Alem... lá no porvir... luz a esperança
De um futuro melhor... feliz destino!

Obrai dele o será... Di-lo-ás mais tarde:— Inspiração do céu, raio divino ! "

O artigo tem outras intermitências líricas. '
Neste ponto os turiferários modernos ficam a dever aos antigosque, ja por fazê-los grandiloquas não desdenhavam tanger as cor-das de bronze da lira! épdca !

"Nas orlas bordadas de um céu anilado *O astro do dia garboso lá está. ,Lá surge, lá hrilha, tão ledo ilumina
A fada dos bosques ?— gentil Paraná
Qual sombra fictícia, sur,giste do nada-Tao breve começa, linda a florescer:Trilhando o progresso, riqueza ostentando,
Quem há de mais tarde deixar de te ver ?"

Não são primorosos, às vezes mal escondidos, mas alguns belos ede todos nobre a intenção.
No mesmo número do "Dezenove", nas publicações "a pedidos", hámais versos, agora um acróstico, gênero que fez furor nos dias deantanho. E' consagrado ao conselheiro Zacarias pelo seu admira-
dor F. J. Borges:
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eloso servidor, d'alta memória
quem santa Missão foi confiada,
uritiba te deve extasiada
sua elevação, a sua vitória !
egistrada será na pátria história,
nteligente chefe quanto hás feito,um povo que te deve já respeito
oubeste dar-lhe um nome, e dar-lhe a glória
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E nisto se resume o éco impresso das longínquas festividades do
primeiro aniversário. Entretanto a joven capital, que então con-
tava 300 casas exultava de entusiasmo; a elevação da 5." co-
marca paulista à Provincia tinha sido o ideal superno dos curiti-
banos, que por êle se bateram ardentemente, com a audácia e 'te-
nacidade de velhos bandeirantes.
As vantagens da autonomia paranaense, encontram-se enumera-
das no referido semanário.. 30 de Dezembro de 54, em1 artigo com;
este inicio: "A província do Paraná comparada à comarca de
Curitiba apresenta uma diferença tão notável que os mesmos seus
filhos a desconhecem..."
E segue o relato .dos tempos calamitosos de perseguições, injustiças,
falta de garantias individuais e de propriedade, funcionalismo in-
correto, justiça parcial, erário esbanjado, criminosos impunes, re-
crutamento feito a balas... "Há mais de cinco anos sofreu este
povo cruel despotismo; presenciou os facínoras passearem arma-
dos pelas ruas da cidade, e até se banquetearem com as autorida-
des; no entanto hoje os atos de justiça nos marcam uma era nova.
As épocas elitorais eram tormentosas e hoje se passam na maior
As épocas eleitorais eram tormentosas e hoje se passam na maior
tranqüilidade".
como se induz dessa referência e de outras. O deputado Joaquim
Bandeira, presidente da primeira Assembléia Provincial ao encer-
rar os trabalhos legislativos, proferiu um discurso no qual não se
esqueceu de felicitar os seus colegas "sobretudo pelo tino com que
soubestes desviar toda a idéia que tendesse a despertar antigos
ódios, que exageração dos partidos tinha criado, e se» acham como
por encanto, arreferidos".
A promoção da comarca à pirovincia não se refletiu, benéfica, só-
mente nas paixões políticas: teve igual intensidade remodeladora
nos costumes sociais.
O cronista elegante da época, de pseudônimo "americus", registra-
va: "Lançai distraidaamente os olhos para nossa capital de hojet
comparai-a com a Curtiba d'outrora, e vereis verdade de que le-
vamos dito a polular de todos os lados. O est<acionário caipira, até
agora constantemente escondido na crisálida do seu vasto poncho,como que rompendo com esse uso. antigo de seus avós, já nem sem-
pre assim se apresenta, como outrora, amortalhado na baeta e no
pano como um urso informe.
A mesma mantilha preta, posando constantemente sobre o corpo da
mulher, desde o alto da cabeça até aos' pés, escondendo-lhe o rosto,
as formas, e dando-lhe a sinistra aparência de um bizouro já vai
sendo menos usada; e esperamos ver brevemente extinto esse de-
testável uso, que faz desaparecer, como sob um negro casulo, asformas às vezea elegantes, de um corpo de mulher.
E a casaca,, e o ligeiro paletó, o chapéu de seda, as luvas de Jouvin,as botas envernizadas; os delicados chapéus de Cloude, as sedastransparentes, os manteletes de variadas cores e formas; os engra-
çados penteados à Ziparini, à Stuart, à fantasia; tudo isto embreve dará por terra, e repelirá para o campo, para as festas dealdeia, os ponchos e as mantilhas pretas, os capotes e toda a suarústica comitiva", o articulista toma fôlego e vira a página:"O que nos falta agora são os divertimentos onde, como em um
palco cênico, tudo isso se patenteie; as distrações, tão essenciais àvida de um povo civilizado, como a farinha de milho e o feijão parac homem rústico " !
Agora, 59 ano* volvidos, se o cronista pudesse concitar, outra vez:Lançai distraidamente os olhoa para nossa capital de hoje e com-
parai-a com a Curitiba de outrora...
Não nos vangloriemos ! Daqui a 52 anos, que dirão os nossos des-cendentes da Curitiba atual, vinte vezes maior que a de 1854; quedirão de nossos palácios, dos costumes políticos, de nossa políciaa kaiser, das modas masculinas, da esbeltez sensual das saias-co-lantes, dos divertimentos, de nossos cinemas e de nossos gramofo-nes ? Que dirão, enfim, desta hora de> nossa orgulhosa civilização !



HINO A PROVÍNCIA DO PARANÁ
Professor JOÃO BATISTA BRANDÃO DE PROENÇA

(Cantado em Curitiba, a 19 de Dezembro de 1853)

Raiou, oh ! pátria querida,
o dia da separação.
E' província Curitiba
por vontade da nação.

Coro

Seja a paz, seja a concórdia
nossa divisa e brasão.
Despindo mesquinhos ódios,
marchemos com união.

II

No dia 20 de Agosto
nossa causa triunfou,
não foi em vão que lutamos,
o Paraná se elevou.

Coro. (Seja a paz, seja a concórdia, etc.)

III

Festejar devemos todos
um dia tão glorioso,
que rico porvir promete
a um povo tão generoso.

Coro. (Seja a paz, seja a concórdia, etc.)

IV

Paraná é nova estrela
no diadema imperial.
Nova provincia do Império,
nova filha de Cabral.

Coro. (Seja a paz, seja a concórdia, etc.)

V

Nossos campos, nossos bosques,
nossos montes se alegraram,
risonhos mais do que nunca
de flores se matizaram.

Coro. (Seja a paz, seja a concórdia, etc.)

VI

Em nossos vales retumbe
a nossa voz de alegria,
que ao longe levem os ecos
a nossa categoria.

Coro. (Seja a paz, seja a concórdia, etc.)

VII

Ao monarca brasileiro,
aos poderes da nação,
concordes agradeçamos
a nossa emancipação.

Coro. (Seja a paz, seja a concórdia, etc.)

(Segundo pessoas que assistiram aos festejos realizados em Curitiba no dia da
instalação da Provincia pelo Conselheiro Zacarias de Góitl e Vasconcelos, a 19
de Dezembro de 1853, este hino foi cantado, pela primeira, vez, no palácio pre-
sidencial pela formosa mocinha de 16 anos de idade D. Maria da Glória Sá
Sottomaior.)
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A chegada do presidente
Zacarias a Curitiba

JAYM E BALLÃO

^ chegada do presidente Zacarias a Guri-
tiba, em 1853, foi e não podia deixar de

ser, um acontecimento notável para a sua en-
tão resumida população.
Curitiba era um vilarejo insignificante, com
as suas casas, na maioria térreas, esparsas por
uma zona relativamente grande.
A presença de personagens tão ilustres, vindos
da Corte, e os festejos realizados, produziram
viva alegria entre os naturais da província.
Impressionaram-nos, como era natural. Até as
crianças tomaram vivo interesse pelo fato e a
prova são estas notas, reminiscência de uma
menina de 9 anos, que era então a idade da mi-
nha mãe.
A cidade estava embandeirada; os sinos repi-
cavam festivamente, subiam ao ar centenas de
foguetes e tocava uma banda de música.
As pessoas gradas, em traje solene, e o povo da
cidade, foram ao encontro do presidente, no
Alto da Glória.
O presidente e sua comitiva deram entrada na
cidade com o numeroso acompanhamento.
Vinha à frente, a cavalo, o presidente Zaca-
rias; logo em seguida vinha o bangué, condu-
zindo sua senhora, dona Carolina; depois, um
outro bangué conduzindo um velho estadista
e, por fim, o cortejo.
O povo acercava-se, curioso e silencioso, da co-
mitiva, o que fez com que o velho do segundo
bangué recomendasse:
— "Dêm vivas ao presidente !"
O presidente hospedou-se no sobrado onde de-
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pois foi a casa comercial dos srs. Fernandes
Loureiro & Cia.
Êle e sua senhora eram de hábitos muito sim-
pies, tanto que, desde logo, cativaram a simpa-
tia da população e modificaram alguns dos
seus hábitos de luxo.
Nesse tempo, ninguém que se prezasse ia à
missa na Matriz os homens sem traje preto e
chapéu alto e as senhoras sem vestidos de seda
preta e com "voltas", cordões e rosários de
ouro, no pescoço, e manilhas (braceletes com
contas de ouro) nos braços. As senhoras casa-
das cobriam o rosto com mantilhas pretas.
D. Carolina, senhora do presidente, era ainda
muito jovem, era uma menina, pois contava
pouco mais de 15 anos. Saíra do colégio, na
Corte, para se casar.
D. Carolina foi à missa, vestida com simplici-
dade e sem adereços de ouro. Foi uma revolu-
ção no seio das famílias curitibanas.
Era muito medrosa e um tanto ingênua, pelo
que o presidente Zacarias, que já tinha talvez
o dobro de sua idade, guiava-a com os seus
conselhos.
Tinha, principalmente, muito medo de sair à
noite por causa dos sapos e das vacas, pois dor-
miam deitadas nas praças e ruas.
O casal deu-nos um filho paranaense, que nos
seus primeiros dias de existência sofreu gravemoléstia, afligindo muito os seus progenitores.Eis as reminiscências de uma menina de 9anos. Publico-as para provocar outras infor-
maçòes dos contemporâneos, que vão desapa-
recendo sem deixar o seu testemunho sobre ascousas interessantes do nosso passado.
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feliz, amável terra beija-
da no seu verde litoral pelo mar

bravio e coroada, nos campos gerais,
pelo alto diadema da araucária gentil;
vasta terra fértil em que os climas se
harmonizam, os contrastes se entre
cruzam, os panoramas suaves se dl ter-
nam com a violência gloriosa das forças
naturais;

província ilustre, que dos topos da serra

grande, na beira do altiplano onde im-

pera o pinheiro solitário, se debruça
sobre as várzeas alfombradas de ma-

gnificência tropical, como se procuras-
S6/ — titã desmesurado, — ^eye\' nas
águas de suas baías a imagem formi-
dá vel;

antiga terra da prata de Paranaguá,
da herva-mate das missões, da madei-
ra dos bandeirantes novos, pastoril e
agrária, sulcada outrora pelos caçado-
res de índios, aberta depois nos largos

caminhos da civilização, em cujas mar-
gens florescem as cidades de elegante
perfil europeu;

cultura brasileira, origem paulista,
energia cósmica, vigor caboclo, raça
misturada, povo loiro, salpicada a cam-
pina verdejante de colônias onde se
realiza o prodígio silencioso da trens-
formação dos homens velhos, sobrecar-
regados de passado, em homens jovens,
iluminados de esperança, — com os es-
trangeiros que se nacionalizam;

encruzilhada do futuro, nas linhas sor-
ridentes do seu progresso, nas amplas
perspectivas de sua riqueza, na-esplên-
dida mocidade de suas energias, quase
intactas e já admiráveis;

Estado-menino, Paraná-Guaçú, tesouro
do Brasil apenas revelado a uma gera-
ção intrépida,

eu te saúdo !

PEDRO CALMON
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UM FATO ANEDÓTICO
ACONTECIDO COM ZACARIAS

/\ data da instalação da Província do
-*- -*¦ Paraná pelo primeiro presidente,
conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos,
na cidade de Curitiba, foi um dia faustoso
do nosso passado. A causa da emancipação
política, que desde 1811 vínhamos pelejando
e que já havia causado os mártires de 1821;
da Conjura Separatista, os quais sofreram,
no cárcere, a sua punição pelo devotamento
ao torrão natal, surgia do sonho para a mais
radiosa realidade.
O grande estadista baiano, conselheiro Za-
carias de Góis e Vasconcelos, foi designado
pelo conselho da coroa para a árdua mis-
são de instalar a nova província, antiga
quinta comarca de São Paulo, que a lei n°
704 de 29 de agosto de 1853, que encontrara
no senador Cruz Machado eloqüente pa-
trono, havia emancipado.
Zacarias foi recebido festivamente em todas
as povoações da nova província. Paranaguá
esmerou-se, proporcionando ao grave esta-
dista do Império o mais faustoso acolhi-
mento. Antonina e Curitiba o acolheram
com honras merecidas.
Tomando posse perante a Câmara Munici-
pai de Curitiba, Zacarias iniciava uma nova
e auspiciosa era da história paranaense.
Em vários outros trabalhos e em artigos co-
memorativos temos descrito o sucesso com
minúcias, reproduzindo o Hino da Província
de lavra do professor Brandão Proença e
contando vários episódios, alguns cômicos,
da memorável data.
Quando o Conselheiro Zacarias instalou a
província, somente existia um pequeno des-
tacamento policial que guarnecia Palmas,
protegendo-a dos assaltos dos kaingangues,
vulgarmente conhecidos pela designação
de coroados.
O Regimento de Milícia, desde 1843, estava
sem traquejo de armas, transformado em
Guarda Nacional, que dava destacamento
para serviços policiais e postais.
Em Curitiba, havia falta de um instrutor mi-

ERMELINO DE LEÃO

litar, que adestrasse a Guarda Nacional
para a formatura do dia 19 e para guarda
do palácio presidencial. Felismente chega-
ra a Curitiba, o jovem Joaquim Antônio
Guimarães, filho do Visconde de Nacar, que
no colégio Freese havia aprendido as evolu-
ções militares. Apelaram, pois, para o
jovem estudante, que prontamente se pres-
tou a servir de instrutor militar, nas vésperas
de 19 de dezembro. Os guardas nacionais
da cidade, embora bisonhos, ficaram sa-
bendo mais ou menos as evoluções e as con-
tinências militares.
Joaquim Guimarães tinha ensinado, com
muito interesse as continências devidas ao
presidente da província.
Sucedeu, porém, que os guardas nacionais
residentes nas localidades afastadas sò-
mente se apresentaram nas vésperas da
instalação da província e os inferiores da
guarda não tiveram tempo de instruí-los ou
se descuidaram de fazê-lo.
Joaquim Guimarães, com a voz estentórica
e com o ardor militar, nas vésperas de 19 de
dezembro recomendou aos guardas nacio-
nais que se não olvidassem de apresentar
armas, sempre que o presidente saísse do
palácio.
Sucedeu que, no dia 20 de dezembro, um dos
guardas (que se apresentara à última hora
somente ouvira a recomendação de apresen-
tar armas sempre que o presidente apare-
cesse, sem ter recebido a necessária instru-
ção) se achava de guarda ao palácio, quan-do o Conselheiro Zacarias apareceu. Pron-
tamente, o pobre soldado se apresentou, hu-
mildemente, diante do Conselheiro, ofere-
cendo-lhe a arma que empunhava.
Zacarias austero, empertigado, lançou um
olhar repreendendor e indagou o que signi-
ficava essa indisciplina.
0^ guarda-nacional titubeou uma explica-
çao, dizendo que recebera ordens de apre-
sentar armas'ao sr. presidente sempre queaparecesse; e era isso o que estava fazendo.
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A solene instalação da
Província do Paraná, em
Curitiba, a 19 de dezem-
bro de 1853, pelo conse-
lheiro Zacarias de Góis e
Vasconcelos Tela de au-
toria do laureado pintor
paranaense Theodoro De
Bona, realizada por en-
comenda do governador
Munhoz da Rocha Neto e
que figurará no Palácio
do Governo.

(Mede 4x6 mts.)
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O PARANÁ EM 1853

Indo 
instalar a Província do Paraná, o conselheiro Zacarias de Góis e Vascon-

celos levou consigo o bacharel Antônio Manoel Fernandes Júnior, a quem
atribuiu a função de Polícia e encarregou da elaboração de circunstanciado

relatório sobre a terra e a gente que ia governar. Essa peça ficou pronta cm 6
de julho de 1854. Dela extraímos os seguintes tópicos, cuja grafia modernizamos:

"A província na sua parte política dá 135 eleitores, que se reúnem
em 8 colégios, a saber: 54 em Curitiba, 11, na Vüa do Príncipe, 17
em Castro, 7 em Guarapuava, e 46 em Paranaguá.

Na sua parte judiciária a província conta 8 comarcas e 14 termos,
compreendendo 19 distritos com suas judicaturas de paz.

A comarca tem o seu Juiz de Direito e Promotor, nos termos de
Curitiba Paranaguá, e Castro há juizes municipais formados, nos
outros que são Antonina, Morretes, e Príncipe, há juizes munici-
pais suplentes.

Na parte policial a província contém a secretaria de polícia na ca-
nital e 7 termos com 19 distritos. Os termos sao os mesmos da parte
judiciária e mais um que é Guarapuava, por determinação do go-
vêrno de 22 de fevereiro deste ano.

Na parte eclesiástica contém 45 freguezias e há 4 capelas curadas.

As duas cidades são Paranaguá e Curitiba. São elas cabeça dos ter-
mos judiciários e policiais, onde há um delegado.

São vilas Guaratuba, Antonina, Morretes, São José dos Pinhais,
Príncipe, Castro e Guarapuava.

As freguezias são: Campo Largo, Palmeira, Rio Negro, Ponta Gros-
sa, Jaguaraíva e Tibagí.

São capelas curadas: Guaraquecaba, Iguaçu, Vutuverava, e Palmas.

Tanto nas freguezias como nas capelas curadas há sub-delegados".

"Recapitulando os mapas que acabo de ter a ^onra de apresentar

homens e 34.000 mulheres.
Leva-me a crer que não é muito inexata ^mo trabalho a compara-
cão aue faço com a estatística de Muller publicada em 183ÉL Ele

rá°àqprÕvinSa do Pa7aná o número de 42 890 atoas que para70J0OO
está na razão de 163 e corresponde » ma.s^J 

SSHSSno espaço de 16 anos, o que e Luiuuimv.

QÜÍse a°mSmSa° ptp" guardãc, os nascimentos e óbitos^
Assim, na de Muller aparecem 2.315 nascimentos e 887 mortos e

no meu trabalho se acham 3.476 nascidos e 969 mortos o^cora»,
nonde ao aumento de 1/3 ou 151 de nascimentos e 1/4 ou 1,1 de

SbttS.Â de Muller dá 388 casamentos e na minha houveram 513,

que correspondem a pouco mais de 1/3 ou 1,79 de aumento.

Sendo a população da província, de 70.000 almas, e o numero de
escravos de 10 489, vê-se que estão eles na razão de mais da 6.a

parte ou 6^88 oT que é bastante animador; sendo para notar que
todo o serviço das terras e da criação dos animais e feito por ca-

maradas ou homens livres, havendo fazendas e grandes sítios que
não têm um só escravo.
Além disso o número de 31.219 homens e 31.039 mulheres que
mal"trdabSa°lho0 apresenta, deve ser também satisfatório, porque alem
de ser uma vantagem para o pais e igualdade dos sexos, prova
fsso que o poví é monogamo, e que está longe da devassidez de

costumes pois que é indício seguro de poligamia o numero consi-
derável de mulheres em relação aos homens.
E seia dito em abono do povo brasileiro, o que se observa no
ParaS acontece também na Corte e Rio de Janeiro, no Ceara Ma-
íanhão, Bahi f, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul onde o número de homens é maior que o das mulheres,
sendo para admirar que isto se dê em Santa Catarina, província
que foi sempre considerada como abundante viveiro de população
feminina.
O número de 3.476 nascidos sobre o de 969 mortos, mostra o crês-
cimeSo individual da população e é indício seguro que o povo vive
na abastança e não sofre os flagelos que dizimam a sociedade e
estancam nela a sua ação produtiva. Esquecia-me dizer que ha de
notável na província a existência de 10 macrobitas, dos quais re-
sidem 3 no Rio Negro, com cem anos cada um, um em Guarapuava
com 101 anos, 1 em Guaratuba, outro em Guaraquecaba, 2 em Cas-
tro e 2 em Curitiba, com 100 anos cada um".

PRINCIPAIS LEIS SANCIONADAS POR ZACARIAS, EM 1854:

Fixação da capital do Paraná, em Curitiba (26-7-1854).

Divisão da Província em 3 Comarcas. (Capital, Paranaguá e
Castro).

 Organização da Força Policial (10 de Agosto).

 Abertura da nova Estrada da Graciosa (Curitiba-Antonina).
Criação das cadeiras de latim, francês e inglês no Liceu Para-
naense.

 Criação de cadeiras do ensino primário em S. José dos Pinhais,
Guarapuava, Palmeira e uma do sexo feminino em Curitiba.

 Obrigatoriedade do ensino primário em torno (1 légua de raio)
das escolas públicas.

 Criação do cargo de Inspetor Geral da Instrução.

 Aprovou a criação de 20 Distritos de Instrução Pública.

Havia, no início da Província, duas Secretarias: a do Governo e
a de Polícia.
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orno bem assinalou Euclides Bandeira, —

que foi um dos mestres do jornalismo

paranaense, — "a instalação da Província do Paraná
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e o advento da imprensa curitibana, coincidem".

E nascendo, assim, com a coletividade tornada

autônoma, ela iria formar, através de coleções
opulentas, como que a própria história das
formidáveis conquistas que se consubstanciam no
radioso presente do Estado sulino. Refletiram, sempre.
os órgãos da imprensa paranaense a combatividade su-

peior com que o povo das arancárias se decidiu por um

grande destino dentro da civilização nacional. Forarr.
fatores da pujança de agora, foram os arautos e os

guias seguros de sua gente. Nas dissenções têmpora-
rias e nas rudes batalhas tem flamejado o propósito de
engrandecer a coletividade. Mesmo quando parecem
destruir, têm sido altamente construtivas as suas ati-
tudes, por isso que é o progresso do Estado e a justiça
social que as impele. Honra, pois, a essa esclarecida e
prestigiosa imprensa que tanto fês e tanto continua
produzindo. Muito lhe cabe de glória e louvores no
transcurso deste Io Centenário do Paraná. Reproduzi-
mos aqui a 1 a página do Dezenove de Dezembro, —
o primeiro jornal paranaense, — e os títulos da
maioria dos órgãos atuais da imprensa daquele
Estado. E' um singelo mas efusivo gesto de gratidão
em nome do Paraná e do Brasil, a tão valoro-
sos propugnadores do progresso.
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O DfCZKNOVK I>K DEZEMBRO,
frujirie.tiwleile Caitiititu Martins Lap««, ps-
lítitHw loílm 0» KiíiU.iiíwi.e (íir.icllo «ubv .
,*n>ie*# em rtna %\u (irojtriet at Io, »• cidude
ie <N»rilil»«, rua <la» Ktúr«« n, 13.

0<*i>liuurmii|i»Mr<,aMlgn*D<r(|MÍ;ar2o
mm ISmlirk ttMMrfi», > do* qne o não
tirei» 1IK) ro, |K>r liiih», {'umiuiinlr»iloit
«Mfri^iximlpnrwxfoulTa» jmltfiruçOw toa-
{«¦meu ajuilc.fulbji«vi»l« ISUrci».

tfttJBÇOS l>A AÜíIGiXATüft*.
Pagut ntliunluiUtt . 
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P<>r »nm>.,  ##<WI
. Pur wiiintre.  . 4'^flí(tt-
Pw tf iinnt re  * f SOO

PARTIDA DOS CORRBIoé.
<»» tnrrtlm aá met »lf «brií p«rtlrSo}Mra

»in«rinh« no» iti»« 3, 10, 17 • H, « punoInterior niM itU» ¦ot«re4en>«» a c>t<*», . A»,'
ni»U« frrbio-oc na* «e»j«r«».il« yartUa do»
correio».

i)K»itíNAt,Ào i>as ¦AvmaHctm.
OtmcniA 4a provincia ~S..K*." o «r.««»«-!

Ifaoír» ]>re»lir»»t«4» j>r»viu<ia il« auiUcn*
ri» U«i>» <>«di.« o!cf«, Ac-,àt ia .11* liuru-
d« m»»hA ntcao nu-in dí«.

CV* A.JVe*» —» »r. <befé 4è poiWá
tixjti» o» áU» ut*i», « to«ta» «» li»ro«

Quarta' tVt.•» — AikI. 4o jub «ie direito
ã< H> borat.

Odin/o *lrir« —Aod. do joi« mnoUipat
»» lObor»». du jait ri>inmerí'i»i »« II, o
do detcxadn «te piitíci» ao meio àiá

.SrxtatUrm—Ani. d«,|óíi 4*or|.h5o« <¦* JO t.
ümkiatt»— Aud.<l<ijm»4e dír.ito *• lOti.
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B/tra n «jw»m«« de ÇwWiba <m provincia de S. Paulo a
cathegtmn de provincia, eomá ãenottfinafio de—/Vo-

¦ «meia tfo 'l*or<iwá« ¦''.'' ¦ V .

1

S^llmla na cbaoccllaria do impcrio, em" lt de setembro ,
úelüòi. I

AhUomio Ateei de Miranda Varçéo, offii tal maior iq- |
terino,

Pubttrtu!» na arcmlarta d'«-»tatlo ü« a<*goçio» do ünpe- i
río.rm I2üe«*lrmbf<> tíe I8&3.
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thm r**-dm St«gtt»Jof |X»r graçatte D^cttBsnime
arrhimnçJtu do» |x>V«í, ImprtmlM c»n*tttuch«i«l««h*í»>i>-
M>r l«i»(M.'ttio 4<> Hfa»tl: Puwm<*¦»faãU*hi*m'atMi»,
MtWiM«, qti^ « o»»ewt>M» gewl fcjídttUf Htfccftrtow, «S »ó»

.^ArW 1." Ar>m«t»ía <l« 0»rft«>« na província Ue:».
P««l<*6ra tte*«íá ácatlM-goii» Ur pttnttttiatct>m a «l^oo.

í|ttioaç^>4t»~Pt«vi«<^^ a«» Paf»»á»-r A. mm e*te«»&>«
: liinUt^ViâoiWim^ioioída r»foy«ew»aira. .
*í • A»t; «." A «o*» f»w*M*i» •«?'* por capital a rídudcOe
lf-.ÒBrítit*, rn «juaoto a aaiemblv» reapetriiwu oàu tkcielar
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EMINENTE PERSONALIDADE
GENEROSO MARQUES DOS SANTOS

~\J(i bibliografia paranaense destaca-se como trabalho de primeira grandeza, o perfil de Ge-
/ y neroso Marques, traçado pelo seu filho, o prof. Enéas Marques. Raramente uma sequên-

cia tão luminosa de destinos terá cooperado para a concepção de páginas assim ediji-
cantes. Pai e filho trouxeram o predestino excelso de serem modelos para a coletividade. Era
um sulco indefviável e refulgente aquele de quem, aos nove anos de idade, assistira à instala-
ção da Província, e, depois, ao dealbar da República, fora o presidente da l.a Constituinte Es-
tadual, 1.° pnesidente eleito do Estado e, mais tarde, senador. Seu filho, ainda moço, escolhido
para Secretário de Estado, foi seguindo paralelamente as pegadas paternas e afirmaria os seus
dotes de mestre de Direito e de homem público de rara clarividência e combatividade. São
essas duas vigorosas figuras do Paraná, que se fundem nesta página. Generoso Marques evocado
por Enéas Marques. Pertencentes ambos merecidamente à Academia Paranaense de Letras, o
primeiro como patrono do segundo, representa passagens de discurso feito pelo prof. Enéas
Marques naquele sodalício, a página que aqui publicamos. Uma página que concorre para as
esplêndências das comemorações centenárias do Paraná.

/ / v I o início do regime proclamado a 15 de No-
\| verabro de 1889, o Paraná foi dirigido a

princípio pelo General Francisco José Car-
doso Júnior e, em seguida, pelo então Capitão cie
Mar e Guerra José Marques Guimarães, Américo
Lobo, Serzedelo Correia e General Aguiar Lima, to-
dos em governo provisório antecedendo a organiza-
ção constitucional do Estado. Tais figuras represen-
tativas, estranhas ao meio político, prepararam o
ambiente para a organização, que se operou à som-
bra das necessárias garantias, resultando daí a vitó-
ria da corrente chefiada por Generoso Marques, le-
vando ao Congresso Constituinte personalidades de
relevo social e político, expressões culturais, econô-
micas e morais, tais como Generoso Marques, Ter-
tuliano Teixeira de Freitas, General Cardoso Júnior,
Tenente-Coronel Norberto de Amorim Bezerra, Chi-
chôrro Júnior, José dos Santos Pacheco Lima, Teó-
filo Soares Gomes, Cap. Tenente Justiniano de O. Sou-
za e Melo, Menezes Dória, Jorge Meyer, Telêmaco
Borba, Alípio Nascimento, Pedro Fonseca, Enes Ban-
deira, Teotônio Marcondes, Augusto Lustosa, Joa-
quim José Alves, Domingos Antônio da Cunha, Ber-
nardo Martins, Pacheco de Carvalho, Padre Camar-
go Araújo, tábua incontrastável de valores, que se
impõe, à admiração conterrânea e que, já anterior-
mente, e nos primórdios da República, se bateram
com desprendimento e com bravura cívica pelas mag-
nas causas de interesse coletivo.
Com tais credenciais foram eleitos pelo Povo Para-
naense, em cujo seio muitos deles, até seus derra-
deiros dias, sempre foram, a despeito do longo os-
tracismo político, condutores de vitórias assinaladas,
em seus setores eleitorais e componentes da mais he-
róica coluna política do Brasil republicano, que fun-
daram, sob a chefia de Generoso Marques.
A Constituinte Estadual de 1891, foi presidida por
Generoso Marques. Pela Lei n.° 1, de 1.° de Junho de
1891, foram criados os cargos de Presidente e de
Vice-Presidente do Estado, sendo eleitos, pelo mes-
mo Congresso, para Presidente Generoso Marques
e para Vice-Presidente Joaquim Inácio Silveira da
Mota.
Assumindo o governo, teve o Presidente Constitu-
cional, como primeiro cuidado, a Organização Judi-
ciaria do Estado e, assim, é de sua lavra a primitiva
organização judiciária do Paraná, baixada com o
Decreto n.°l, de 15 de Junho de 1891, compendiando

as mais seguras garantias à magistratura. Seu go-
vêrno, devidamente autorizado pela Lei n.° 3, de 12
de Junho de 1891, do Congresso Constituinte, orga-
nizou o Tribunal de Apelação, e o fez com tanto
acerto e justiça que, meses depois, o Ministro Ma-
cedo Soares dizia ao Marechal Floriano Peixoto, na
presença do Presidente do Paraná, que este compôs,
em seu Estado, um Tribunal de Justiça que, com
proveito para o Brasil, poderia ser o Supremo Tri-
bunal Federal. A verdade dessa observação é paten-
te, para sua evidência basta a apresentação dos De-
sembargadores nomeados para o Tribunal de Apela-
ção do Estacio, instalado a 1.° de Agosto de 1891,
cujos nomes, por si sós, traduzem o mais elevado
padrão de cultura jurídica e de integridade mo-
ral :
Joaquim Inácio Silveira da Mota, Conrado Caetano
Erichsen, Emídio Westfalen, Augusto Lobo de Mou-
ra e José Alfredo de Oliveira.
A lealdade integral de Generoso Marques está defi-
nida nesta carta do eminente Conselheiro Jesuino
Marcondes de Oliveira e Sá, ex-Ministro do Impe-
rio, antigo Chefe do Partido Liberal da Provín-
cia do Paraná, seu último Presidente no regime mo-
nárquico, datada de S. Paulo a 26 de Junho de 1890 :"Por mão do Vida Cunha, receberá carta minha
amplíssima. Passou-me ali referir-me às suas cons-
tantes recusas a sugestões de fazer política sem os
amigos velhos, desdenhando oferecimento que inte-
ressariam a sua pessoa. O sr. inscreveu em sua ban-
deira a legenda mais nobre e respeitável do homem
político — Lealdade. Honra lhe seja feita. Cabe aos
amigos o dever de corresponder-lhe. Ainda não sa-
bemos os extremos a que as circunstâncias levarão
a causa do Paraná. Se ela puder ser salva na sua
pessoa exclusivamente, e salva sem sacrifício de hon-
ra e dignidade, nada deve obstar a aquiescência e
aplauso de todos os velhos amigos."Somos todos soldados da Pátria ; a ela cabe o direi-
to de designar na ocasião o lugar em que cada um
deve prestar-lhe o seu serviço".
Dividindo sua tarefa de governo com o exercício do
mandato de Senador Federal à Constituinte Nacional,
por vezes Generoso Marques transmitiu o exercício
ao seu substituto legal, J. I. Silveira da Mota que,
possuidor das mais altas qualidades intelectuais, mo-
rais e cívicas, exercia suas funções objetivando com
firmeza os interesses gerais de seu Estado natal.
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Estava criada no Estado uma situação conduzida por
homens públicos da mais expressiva personalidade,
que, sem vacilações tomavam atitudes claras, nos mol-
des de sua escola política. Eis porque toda a ação do
governo nacional, emanada do grande Marechal Deo-
cloro da Fonseca era no Paraná recebida, compreen-
elida e acompanhada com entusiasmo e com lealdade.

* * *

Generoso Marques tinha seu tempo coberto com suas
atividades forenses e político partidárias. Foi funda-
mentalmente político, de veemente nacionalismo, vi-
sando a democracia social em moldes absolutamente
nossos em afirmação brasileira de humanismo, como
políticos foram aqueles que construíram a vida sobe-
rana do Brasil, suas leis orgânicas, sua diplomacia,
suas franquias de liberdade, de ordem e de progres-
so. Foram os Andradas, o General Osório, Nabucos,
Rio Branco, Jesuino Marcondes, Silveira Martins,
Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Prudente, Campos
Sales, Barros Cassai, Rodrigues Alves, Afonso Pena,
João Pinheiro, Manoel Vitorino e tantos outros que
nos tocam do mais justo reconhecimento. Generoso
Marques foi político com títulos de honra porque a
entendeu e praticou filiada à razão e à moral; a in-
vestigar como ciência que visa os meios adaláveis à
consecução dos fins do Estado, seu fim exato e sua
realização efetiva, transformação do passado, germen
do futuro.
Generoso Marques exercia a advocacia militante, sua
nobre profissão e seu apostolado, com característi-
cas admiráveis: ouvia a exposição do cliente, exami-
nava documentos, solicitava detalhes e concluía: en-
contrando fundamento jurídico e verdade moral, acei-
tava a causa, agia com fé, com inteligência, com de-
dicação completa. Do contrário, não havia motivo ca-
paz de o fazer aceitar o patrocínio de uma demanda.
Seus articulados, suas razões eram padrões de sinte-
se, sem prejuízo à necessária exposição, à lógica, ao
esclarecimento. Imenso era seu prestígio profissional.
Não recebia remuneração pecuniária de parentes, de
amigos íntimos e de correligionários de modestos re-
cursos.
Resolveu sem pleitos judiciais dúvidas, contendas e
interesses inumeráveis. No interesse de praticar o
bem, consolidou situações íntimas, relações conju-
gais e reconhecimento de filiação, de muitos.
Certa vez, o digno comerciante José Freyesleben, por
influência de terceiros, acionou Generoso Marques
pretendendo que, por meio de uma reposição em di-
nheiro, de soma correspondente a uma remota ava-
liação em inventário, o depositante se tornasse pos-
suidor de um imóvel no qual era condômino. Trans-
correu a ação até final sentença, com a decretação
de sua definitiva improcedência. Foi quando Gênero-
so Marques procurou Freyesleber, com quem aliás
mantinha tradicional relação de amizade e declarou :"Você necessita da totalidade do imóvel, onde já ini-
ciou nova construção; apenas quis que ficasse demons-
trado meu direito e a permanente norma moral que
preside minha conduta ; tome conta da propriedade ;
transmitirei ao amigo tais direitos sem outro interesse
que não seja a continuidade de nossa estima",
já depois de seus sessenta anos, fez íntimas relações
com o Senador Cândido de Abreu, então seu colega
de Senado, moradores ambos no Grande Hotel, no
Largo da Lapa, sendo que até aí haviam sido adver-
sários políticos no Paraná, no Império e quase du-
rante vinte anos no regime Republicano. Afinizaram
ambos seus delicados espíritos e sua bondade e se
tornaram grandes amigos. Generoso dizia, anos depois:"É uma das feições ingratas oriundas de lutas poli-
ticas, sobretudo dentro dos Estados, o retraimento en-
tre os homens, o desconhecimento de suas melhores
qualidades, de seus atributos, esse crediário de almas.
Como eu conheço hoje o límpido espírito, a bondade,
os superiores predicados de Cândido de Abreu e como
preso sua grande amizade !"

{Continua no fim da Revista)

Ao jubüar-se, recentemente, como catedrático da Faculdade deDireito da Universidade do Paraná, o prof. Enéas Marques dosban tos foi alvo de excepcionais manifestações de apreço. Na fotovemos a mesa que presidiu às homenagens dos corpos docente edicente daquele instituto de ensino. Da esquerda para a direita:
prof Oscar Martins Gomes, presidente do Instituto de Advogadosdo 1 arana; prof. Renato Valente, Secretário do Interior e Justi-
ça; prof. Eneas Marques; prof. Flávio Suplicy de Lacerda, reitorda Universidade; prof. Ernani Guarita Cartaxo, diretor da Facul-dade de Direito : prol. des. Antônio Martins Franco : prol. des.João Alves da Rocha Loures e o acadêmico presidente do Diretono de Direito.
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VICENTE MAQjHADO,
republicano histórico, esta-

dista e grande chefe
Alguns excertos do estudo com que o eminente prof. João
Cândido Ferreira lhe traçou o perfil, ao evocá-lo como seu

patrono, na Academia de Letras do Paraná.

í í
Em 

1903, foi eleito Presidente do Es-
tado sem competidor, tendo assu-
mido o governo a 25 de fevereiro

de 1904. Chefe impetuoso e autoritário, de
um partido pujante e sempre vitorioso, po-
dia não ter a exenção de espírito para go-
vernar com justiça.
Não só os adversários, como até os amigos,
parecia ter esses justificados temores, que
se desvaneceram depressa, ao ser inaugura-
io, em seu governo, um período de tole-
rância e equidade que ainda mais alteou a
sua personalidade.
"Eu jamais, — diz êle, na sua primeira
Mensagem ao Congresso, — gorvenaria o
meu Estado somente para superintender a
detalhes burocráticos, sem preocupação de
iniciativas necessárias e conducentes ao en-
grandecimento da terra que me foi berço e
a qual dedico entranhado afeto. E nem essa
poderia ser a aspiração de quem conhece o
Paraná, seus poderosos elementos de pro-
gresso, sua pujante vitalidade e a hegemo-
inia que, em todo o sentido, êle deve gozar
em futuro muito próximo, no seio da fede-
ração brasileira".
Se bem disse, melhor fez. Pelejador incan-
sável, agitador impenitente na tribuna, na
imprensa ou nas urnas, dir-se-ia que o evoi-
ver bonançoso da administração pública não
se coadunaria com a sua Índole. Puro en-

gano. Vicente Machado despiu-se das pai-
xões partidárias ao tomar as rédeas do Go-
vêrno e enveredou resoluto, iluminado, pela
estrada larga que lhe indicava o verdadeiro
patriotismo. Como lídimo chefe político sou-
be repelir as chicanas partidárias.
Ao influxo de sua atividade assombrosa, de
sua sagacidade de estadista e de seu extraor-
dinário prestígio, que era o eixo em torno
do qual girava a vida do Estado, o Paraná

passou em pouco tempo por uma transfor-
mação de tal ordem, que a todos causou es-

panto. A criação de novos serviços, a reor-

ganização das repartições públicas e a fun-
dação de estabelecimentos de ensino e de

crédito, tudo foi trabalho de um momento.
A sua preocupação de bem servir à coleti-
vidade levou-o a remodelar a instrução; fun-

dar o Jardim da Infância; criar o serviço
de água. e esgoto, saneando a capital, atrair

a imigração; desenvolver a viação; elevar

a garantir a justiça, etc.
Na Mensagem a que me tenho reportado,
êle põe em evidencia quanto fez para dotar

a Capital da rede de esgoto e abastecimento
dágua e quanto de trabalho e desassossego
isso lhe custou.
A instrução pública mereceu um cuidado es-

pecial de sua parte. Não queria o aparato

das grandes reformas: bastava criar o ver-

dadeiro mestre para ter-se um ensino pro-
fícuo, idôneo, produzindo todos os grandes
benefícios que dele se deve esperar. Eis o

seu ideal, nesse departamento: — escolher
com escrúpulo o pessoal docente e fiscali-
zá-lo sem interrupção.
Numa síntese luminosa, êle condena as com-

plicadas reformas e indica o caminho a se-

guir para ter-se um ensino no nível que
almejam os pedagogos provetos.
Nesse departamento ainda a êle se deve a

equiparação do Ginásio e a inauguração do

sistema Froebel, representado pelo Jardim

da Infância. Dedicou à fundação deste ins-

tituto de ensino todo o seu carinho, provi-

denciando, êle próprio, os menores detalhes,

para que satisfizesse o fim a que era des-

tinado. . 1
O sistema penitenciário mereceu-lhe especial

cuidado.
O espírito clarividente de Vicente Machado

percebeu, logo que o governo federal anun-

ciou o arrendamento da Estrada de Ferro

Paraná, que o nosso Estado "não podia deixar

correr à revelia essa concorrência, para cu]c

resultado devia intervir de qualquer modo' .

Pôs-se a campo, denodadamente, e conse-

guiu o seu "desiderato de político atilado e

administrador de largas vistas. "Penso, e

comigo devem pensar todos os que têm uma

segura intuição sobre o futura do Estado

do Paraná, que melhor e mais assinalado

serviço não lhe podia ser prestado".
* * *

Foi a tolerância, essa virtude política tão

rara um dos característicos da sua admi-

nistração Vicente Machado investido em-

bora das insígnias de chefe supremo, esque-

cia as dissensões, as rebeldias e revoltas, no

seio do partido, quando se convencia que

elas eram inspiradas em sentimentos nobres,

altivos e patrióticos. Quantas vezes nao foi

procurar entre os adversários que vinham

acolher-se à sombra da bandeira do seu par-

tido auxiliares para a sua administração ?

E não os tratava como adventícios importu-

nos e nem os humilhava com a oferta de mi-

galhas; recebia-os com todas as deferências

e dava-lhes os mais distintos postos ao seu

lado Assim, a um confiou a chefia do de-

partamento da Fazenda, a outro a direção

de um jornal oficial e ainda a outro a fisca-

lizacão de um instituto de ensino.

A sua tolerância não se restringia aos que

vinham, confiantes, abrigar-se sob as asas

amplas dessa águia política e aí desfrutar o

calor desse conchego. Ia além. Os adver-

sários, dentro mesmo dos próprios arraiais,

obtinham, muitas vezes, concessões que, de

certo modo, vinham chocar o seu partido e

até melindrar os mais exaltados correligio-

nários. Esta culminou. O chefe supremo

da oposição não podendo, em 1905, assistir

ao pleito eleitoral, para escolha dos

deputados ao Congresso Legislativo do Esta-

do conseguiu de Vicente Machado, que se
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DR. VICENTE MACHADO
(Tela de Andersen, em grandes propor-
ções, existente na Pinacoteca do Museu
Paranaense).

achava no gozo de licença, a promessa do
adiamento da eleição. Estava eu, então, na
Suprema Magistratura do Estado e expedi o

decreto n.° 364 de 6 de outubro de 1905,

adiando a eleição para 20 de dezembro, à
instância do meu chefe e amigo, que assim
servia os interesses dos adversários que iam
fazer parte do Congresso Estadual.
Vicente Machado tinha consciência, que li-

geiras perturbações mórbidas, com feição tão

benigna, podiam ser os pródromos da mo-

léstia implacável que o fez baquear. Esta
carta que dirigiu, da sua fazenda, a 11 de

dezembro de 1903, bem o prova: "Já há

dias que conto com sua presença por aqui.
Deixei rigorosamente de fumar, tenho me

medicado com possível regularidade e me

parece, que cada vez pioro. Que diabo será
isto ? Dar-se-á o caso que invisível esteja
minando-me a vida, instalada na gargan-
ta?... Aqui o espero e quero ouvir os seus

conselhos".
A sua nefasta previsão, infelizmente, não fa-

lhou. Quando estava na plenitude do seu
vigor intelectual, quando mais amplos e be-
los se descortinavam à sua visão de estadista,
novos e sedutores horizontes, eis que, a 3
de março de 1907, aos 46 anos e 7 meses,
a morte interrompe aquela vida de escol.
No dia seguinte ao do seu passamento, em
sessão do Congresso Estadual, o eminente
leader da minoria Dr. Generoso Marques dos
Santos, que era também o chefe da oposi-

ção, levantou-se comovido e pronunciou es-
tas palavras eloqüentes, que bem eviden-
ciam a elevada consideração em que era
tido o preclaro paranaense: — "Snr. Presi-
dente: Com toda sinceridade, profundamente
consternada, a bancada oposicionista, desta
Casa, associa-se à moção de pesar que acaba
de ser proposta pelo nobre leader da maioria,
pelo infausto e lamentável falecimento do
eminente paranaense, a quem estavam con-
fiadas as rédea da suprema governação do
Estado. O Dr. Vicente Machado da Silva
Lima, durante um quarto de século, que tan-
to durou a sua vida pública, exerceu nota-
vel e, nos últimos 15 anos a esta parte, deci-
siva influência nos negócios públicos do Pa-
raná, prestando relevantes serviços a sua
terra natal".
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O TRIBUNAL DE
JU ST I

9

A D O
PARA NA

CONTINUANDO AS MAIS GLORIOSAS TRADIÇÕES,
IMPÕE-SE AO RESPEITO E À GRATIDÃO DOS PA-
RANAENSES, E REDOURA DE NOVOS FLORÕES A
CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA.

Des. José Munhoz de Melo, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná.
Ê o desembargador mais moço do Brasil.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO 0 l.° PRIN-
CÍPIO DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NOS

ESTADOS

0 

primeiro princípio da organização da Justiça
no Estado parte da Constituição Federal: —
"Os Estados organizarão sua Justiça", (art.

124 e seus números), estabelecendo princípios de com-
posição dos tribunais, ingresso na magistratura vita-
licia, promoção de juizes, vencimentos de desembar-
gadores e juizes, etc, e descriminando ainda as ga-
rantias dos juizes, vitaliciedade, inamovibilidade, etc.
(artigo 95, números e parágrafos) determinações que
ao Juiz são vedadas e competência do Tribunal de
eleger seu presidente e demais órgãos de direção, ela-
borar regimentos internos etc.
i

A CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ

A Constituição do Estado do Paraná, promulgada em
12 de julho de 1947, pela Assembléia Legislativa, dis-
põe sobre os órgãos que exercem o Poder Judicia-
rio: I — Tribunal de Justiça; II —Juizes de Direito;
III — Tribunal do Júri; IV — Conselho de Justiça
Militar; V —Juizes de Paz; e VI — Outros Tribu-
nais e Juizes que forem instituídos por lei.

Dispõe a Constituição do Estado sobre os direitos
de que gozarão os desembargadores e juizes e tam-
bem do que lhes é vedado; o ingresso na magistra-
tura vitalícia, vencimentos, na forma da Constituição
Federal: da composição do Tribunal de Justiça; pro-
cessar e julgar o Governador do Estado, Secretários
de Estado, juizes de inferior instância e membros do
Ministério Público; solicitar intervenção Federal (art.
68 e seus números).

0 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

O Tribunal de Justiça, com sede nesta Capital, é o
órgão supremo do Poder Judiciário estadual.
Pela lei n.° 315 de 19/12/49 (Organização Judiciária
do Estado) o Tribunal era composto de onze Desem-
bargadores. Porém, com o advento da Lei n./ 774 de
6/11/51, êsle número foi elevado para 15, que é a
composição atual do Tribunal.
São os seguintes os Desembargadores com assento no
Tribunal, por ordem de antigüidade: Isaias Bevilá-
qua, Antônio Leopoldo dos Santos, Cid Campeio, Ma-
noel Lacerda Pinto, Edison Nobre de Lacerda, Fran-
cisco Cunha Pereira, Antônio Gomes Júnior, Eduar-
do Xavier da Veiga, José Munhoz de Melo, Ernani
Guarita Cartaxo, Aluízio Garcia da Costa Barros,
Segismundo Gradowski, Aprígio Paulo de Carvalho
Cordeiro, Antônio Franco Ferreira da Costa e João
Alves da Rocha Loures.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E OUTROS CARGOS
DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL

Bienalmente, na última semana do mês de dezem-
bro, o Tribunal elege, em sessão especial, dentre os
seus membros, aqueles que elevem exercer a presi-dência, vice-presidência, Corregedoria Geral da Jus-
liça^e o Conselho Superior da Magistratura, que são
órgãos de direção do Poder Judiciário.

Presentemente estão no exercício desses órgãos os
desembargadores seguintes, eleitos em sessão rea-
lizada em 22 de dezembro de 1952 : Presidente —
Des. José Munhoz de Mello. Vice-Presidente — Des.
Eduardo Xavier da Veiga. Corregedor Geral da Jus-
tiça — Des. Antônio Franco Ferreira da Costa. Mem-
bros do Conselho Superior da Magistratura : Des.
Segismundo Gradowsyi e Aprígio Paulo de Carva-
lho Cordeiro.

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
— COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

O Conselho Superior da Magistratura é composto
do Presidente do Tribunal, que também é seu pre-sidente, do vice-presidente, do Corregedor Geral da
Justiça e de mais dois desembargadores.
Compete ao Conselho Superior da Magistratura exer-
cer todas as atribuições que lhe são conferidas pelaLei da Organização Judiciária, dentre as quais sa-
lienta-se a de exercer a inspeção suprema da Ma-
gistratura no Estado.

DIVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA- AS
TRÊS CÂMARAS CÍVEIS E A CÂMARA

CRIMINAL

O Tribunal da Justiça divide-se em três câmaras
cíveis e uma câmara criminal. As Câmaras Cíveis,
que se denominam respectivamente primeira, segun-da e terceira Câmaras Cíveis, compõem-se cada qualde três desembargadores e suas sessões são presi-didas pelo desembargador mais antigo dentre eles.A Câmara Criminal compõe-se de quatro desembar-
gadores e reune-se sob a presidência do Presidente
do Tribunal, que é o relator privativo de "habeas
corpus". O Corregedor Geral da Justiça é membronato da Câmara Criminal, sem as funções de rela-tor ou revisor.

COMO FUNCIONA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA •
COMPOSIÇÃO E MEMBROS DAS CÂMARAS

O Tribunal de Justiça funciona em Câmaras sepa-radas, Câmaras Cíveis Reunidas e Tribunal Pleno.A Lamara Criminal realiza sessões todas as segun-das e quartas-feiras e é composta dos seguintes de-

sembargadores : Presidente — Des. Munhoz de Mello.
Membros — Des. Cunha Pereira. Edison Nobre de
Lacerda, Eduardo Xavier da Veiga. João Alves da
Rocha Loures.
A l.a Câmara Cível realiza as suas sessões lôdas as
terças-feiras, e é assim composta: Des. Isaias Ba-
vilaqua, Antônio Leopoldo dos Santos e Antônio Go-
mes Júnior.
A 2.'1 Câmara Cível realiza sessões todas as quin-
tas-feiras e é assim composta : — Des. Manoel La-
cerda Pinto, Ernani Guarita Cartaxo e Aluízio da
Costa Barros.
A 3.'1 Câmara Cível realiza as suas sessões todos os
sábados e é assim composta : — Des. Cid Campeio,
Segismundo Gradowski e Aprigio Paulo de Car-
valho Cordeiro.
O Tribunal Pleno e as Câmaras Cíveis Reunidas ren-
nem-se às sextas-feiras, alternadamente, sob a presi-
dência do Presidente do Tribunal, sendo que o Tri-
bunal Pleno, (pie é o conjunto de Câmaras Cíveis
e Criminal, compõem-se de Iodos os desembarga-
dores componentes das Câmaras Cíveis Separadas.

SECRETARIA DO TRIBUNAL

A Secretaria do Tribunal é constituída dos seguiu-
tes órgãos: I — Secção Administrativa; II — Sec-

Biblioteca: IV Arquivo:ção Judiciária; Ul
V — Portaria.
A Secretaria funciona sob a direção do diretor se-
cretário, diretamente subordinado ao Presidente, queé também secretário do Tribunal. Êsse cargo é pro-vido mediante concurso de provas, exercido por ba-
charel em Direito, sendo atualmente seu ocupante o
dr. Romeu Felipe Bacellar.

MOVIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM 1952

Durante o ano de 1952. foi o seguinte o movimento
do Tribunal de Justiça :

Processos entrados : 1.178; Processos julgados :
1.298.

'_ ___ 
JULGA MEN T O S

Em Tribunal Pleno : 128; em Câmaras Cíveis Reu-
nidas : 36; na l.a Câmara Cível : 157; na 2.a Cama-

Sessão de desembargadores e Juizes convocados.
Da direita para a esquerda: Desembargadores
lzaias Beviláqua, Lacerda. Pinto, Aluísio Garcia
da Costa Barros e Segismundo Gradowski; jui-zes drs. Joaquim Penido Monteiro e James Por-
tugal Macedo.
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ro Cível: 158; na 3.a Câmara Cível: 243, e Câmara
Criminal : 576.

QUADRO COMPARATIVO

Para estabelecermos o aumento do número de pro-
cessos que deram entrada no Tribunal de Justiça,
nesses últimos anos, apresentamos o seguinte qua-
dro comparativo :

Em 1950, 801; em 1951, 1.107; em 1953, 1.178.
Julgados: em 1950, 941; em 1951, 975; em 1952,
1.298.
Sessões realizadas em 1952, 241.

AS COMARCAS DO ESTADO

O Estado divide-se, atualmente, em 59 Comarcas,
cada qual com um juiz de Direito, com exceção da
Comarca de Curitiba, que tem 16, e das Comarcas
de Guarapuava, Londrina e Ponta Grossa, cada uma
com 2.
Para fins de substituição dos juizes de Direito, agru-

pa-se as Comarcas em secções judiciárias, compre-
endendo cada uma cinco Comarcas, sem distinção de
entrância.
Presentemente, conta o Estado com 12 secções ju-
diciárias. Exclunido a secção com sede em Curitiba,

que tem 5 juizes de Direito Substitutos, as demais
têm apenas um.

A CARREIRA DA MAGISTRATURA

A carreira da magistratura compreende, em primei-
ra instância, cinco estágios, correspondentes às en-
trânciaS seguintes : — entrância inicial, primeira,
segunda, terceira e quarta entrâncias.
Pertencem à entrância inicial os Juizes de Direito
Substitutos, e às demais entrâncias, que eqüivalem
à categoria das respectivas Comarcas, os Juizes de
Direito.

O INGRESSO NA CARREIRA

O ingresso na carreira é feito no cargo de Juiz de
Direito Substituto, mediante concurso de provas que,
no caso de existirem vagas, será aberto por edital,

pelo prazo de 30 dias, contados da publicação no
Diário da Justiça.
O pedido de inscrição ao concurso será dirigido ao

Presidente, com a firma do candidato devidamente
reconhecida e instruído com os seguintes documen-
tos ; 1  prova de ser o requerente brasileiro nato;

II; _1 prova de ser bacharel ou doutor em direito, etc.

(art. 69 e seus números da Organização Judiciária).
Após dois anos de efetivo exercício, na respectiva
entrância, o juiz pode pleitear, no caso de existir

va^a, a sua promoção para entrância imediatamente
superior, pelo critério alternado de antigüidade e

merecimento.
Os Juizes de Direito foram beneficiados, com rela-

ção à promoção, pelo seguinte assento aprovado pelo
Tribunal, em sessão de 27 de março do corrente ano:
_ "Sempre que não houver juizes com interstício, ou

os que o tiverem não aceitarem promoção, far-se-a

esta com dispensa dessa exigência, a qual, contudo,

será cumprida posteriormente, para o que os juizes,
assim promovidos, não começarão a contagem de in-
tersticio na nova entrância, antes de completarem o

tempo que faltava à conclusão do interstício anterior,
no momento da promoção".
Nestas condições, pode o Juiz Substituto, antes de

atingir os dois anos de efetivo exercício, ser promo-
vido à l.a entrância, para nela completar o interstício.

INTERESSE PELA MA-
GISTRATURA NO

PARANÁ

O interesse pela magistra-
tura no Paraná tem-se ca-
racterizado por elementos
de diversos Estados da Fe-
deração, que têm procura-
do ultimamente o nosso Es-
tado para ingressar na car-
reira.
A recente ampliação do
quadro de Desembargadores
do Tribunal de Justiça, de
11 para 15 membros, é fa-
tor que evidencia a ascen-
são mais positiva na car-
reira; a criação de mais
cinco vagas em Curitiba; a
proposta de aumento de nú-
mero de Varas na Cornar-

9
ca de Londrina, de duas

para quatro Varas; a pro-

I
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Mesa do Tribunal de Justiça do Paraná, vendo-se: « «»^ "« M"

nhoz de Melo, presidente; à sua direita, des. Edgar Tavora, Procurador Ge-

ral do Estado; à esquerda, dr. Romeu Felipe Bacellar, secretario; ao fundo

dr. Bento Rocha, titular do cartório.
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Tribunal de Justiça do Paraná

posta de criação de mais dezoito Comarcas no esta-

do, que já foi encaminhada à Assembléia, estando o

estudo em andamento, tudo demonstra o aumento des-

sas vantagens.

RECLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS

As Comarcas do Estado passarão, com a reclassifica-

ção para a seguinte divisão: Uma comarca de 4.a

entrância, em Curitiba, com 16 juizes. 23 Comarcas de

terceira entrância, das quais 3 Comarcas terão dois

magistrados, no total de 26 juizes. 27 Comarcas de 1.

entrância. 16 secções judiciárias.
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JUIZES DE DIREITO DA COMARCA DE
CURITIBA (pela antigüidade:)

Drs Artur Cruz Galvão do Rio Apa, Juiz da Vara da

Família, Casamentos e Registros Públicos; Oscar de

Carvalho e Silva, Juiz da Vara de Órfãos, Interditos,

Ausentes e Provedoria; Joaquim Ferreira Guimarães,

Juiz da 2.a Vara Cível; Joaquim Penido Monteiro,

Juiz da 3.a Vara Cível; James Portugal Macedo, Juiz

da Ia Vara Cível; Augusto Guimarães Côrtes, Juiz

da 4a Vara Cível; Osório Natel da Costa, Juiz da 2.

Vara Criminal; Lauro Fabrício de Mello Pinto, Juiz

da l.a Vara da Fazenda Pública; Tufi P. Nicoláu.

Juiz da Vara de Menores; Francisco de Paula Xa-

vier Filho, Juiz da l.a Vara Criminal; José Pacheco

Júnior, Juiz da 4.a Vara Criminal; James Pinto de

Azevedo Portugal, Juiz da 6.a Vara Criminal; Ernani

Almeida de Abreu, Juiz da 2.a Vara da Fazenda Pu-

blica; Alberto de Carvalho Seixas; Juiz da Varada

Falências, Concordatas e Acidentes do Trabalho; Jai-
ro Campos, Juiz da 5.a Vara Criminal; e Alcestes Ri-

bas de Macedo, Juiz da 3.a Vara Criminal.

JUIZES DE DIREITO SUBSTITUTOS DA
COMARCA DE CURITIBA:

Drs. Luiz Albuquerque Maranhão Júnior. l.° Juiz de

Direito Substituto; Wilson Martins. 2.° Juiz de Di-

reito Substituto; Percival Loyola, 3.° Juiz de Direito

Substituto; Victório Cleve Franklin, 4.° Juiz de Li-

reito Substituto; e Hamilton Swain, 5.° Juiz de Di-

reito Substituto.

Da esquerda para a direita: Desembargadores
Antônio Leopoldo dos Santos, Francisco da
Cunha Pereira, Aluísio Garcia da Costa Bar ros,
Aprígio Paulo de Carvalho Cordeiro, Antônio
Franco Ferreira da Costa {corregedor Geral).

João Alves da Rocha Loures, e juiz dr. Galeão
' do Rio Apa.
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O poema que Curitiba

inspirou a Hermes Fontes

Li

HT erra do Paraná, generosa e excelente !
-*- Surpresa e antevisão

do olhar onividente
que moldou o Brasil, igual a um continente,
com as retas de um triângulo esplendente
e as curvas de um imenso coração !
Ao sentir teu contacto, eu senti, de repente,
um surto de esperança e de renovação:

Pois há nesse milagre do Presente
a força dos que vêm e a alma dos que virão.

Terra dos pinheirais ! o pinheiral é um símbolo.
Palmar de sonho nesta imprevista canaan !
Estandarte do Espírito novíssimo
que há-de purificar o mundo de amanhã. . .

É o candelabro verde com que a Flora
celebra a pompa dos seus esponsais
e em cujos braços mútiplos as lâmpadas,
ao invés de ser lâmpadas, são taças
erguidas em prolfaças
ao batismo da Aurora,
como um brinde eucarístico
às suaves litanias vegetais.

Terra do Paraná, gloriosa Alteza !
Bucólica Princesa
dos descampados e dos horizontes,

que dominas os céus e a natureza
na rebelião telúrica dos montes,
e semeias por toda a redondeza
dos teus nobres domínios
os galhardetes e os lauréis
dos pinheiros audazes, retilíneos,
verticais, perfilados
antes das matas úberas e belas,
como primeiras sentinelas
dos exércitos verdes acampados
na cauda do teu manto, à curva dos teus pés !

Terra do Paraná ! no êxtase da Arte,

aría-me o peito, estalam-me os tendões !

E o vigilante espírito comparte
dos teus prodígios e revelações.
Terra do Paraná, para contar-te,
nem palavras de fé, alviçareiras,
nem euges, nem hosanas condoreiras !

Para exaltar-te as forças altaneiras,

teus abismos e tuas ascensões,
só um ritmo ciclópico, as barreiras
das quedas dágua, pelas ribanceiras
e o ritmo com que os nossos corações,
te aclamam, dentro e fora das fronteiras,
terra das maravilhas brasileiras,
terra das formidáveis cachoeiras,
e dos livres e indómitos varões,
e das mulheres lindas e faceiras

que transformam os lares em roseiras
e a Cidade em jardim de tentações...

(Janeiro — 1926)
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CURITIBA
SERAFIM FRANÇA

Teu ceu é linda e côncava turquesa.
Teus poentes — rubi e ouro liquifeitos.
Terra de madrigais e gentilezas,
Nos prélios d'arte em gloriosos feitos !

Teu corpo tem heráldica esbelteza
Do ático estilo de florões direitos !
Amo a tua geometria de beleza,

Terra dos quadriláteros perfeitos.

Teu ceu é a fonte d'onde heróico e novo,
Caldeando o sangue e a cor de fortes raças,
Surge um tipo apolínio — o de teu povo.

Enche-te um grande sol de novos brilhos !
E a reta em que o teu vulto airoso traças
E' a linha do caráter de teus filhos.
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CURITIBA, 
a caprichosa crioula dos pinheirais, alça o colo

em ímpetos de grande metrópole. Decidiu ganhar tempo.
Enerva-se de impaciência para resgatar os anos perdidos.Algumas das suas irmãs de outros Estados cresciam num se-mostramento patriótico de representar a civilização brasileira.

Aqui a caboclinha, embora palmilhando já o asfalto e usufruin-
do uma Universidade que tentava a reestruturação, parecia não
poder ir além de recatada pérola envolvida por paisagens poé-ticas. Sabíamos que não era sua culpa. Faltava-lhe a vinda deum Príncipe Encantado. Lá bem longe, em outro ponto do Es-tado, já um prodigioso personagem começava as suas façanhas.
Era a anunciação de que êle haveria de tomar conta de tudo, devir trazer-nos a felicidade. Seriam perdoados os arroubos amo-rosos que esse estranho e perdulário viandante espalharia atéà eleita de todos nós. Nenhum ciúme tocaria nossos corações.Êle haveria de chegar, bravo, generoso, cheio de seivas varonis, ea tornaria um primor de audácia progressista. Conforto e gran-des posses proporcionaria, êle, à bela filha destes altiplanos umtanto rústicos. Deixá-la-ia milionária e bem na moda. Milagresestupendos aconteceriam. E veiu o animador avassalante ! Atin-
giu-nos, irresistível e benfazejo, o grande Príncipe. E' surpreen-dente a sua invisível presença. Incrível o modo como demonstra oseu devotamento pela bem-amada e por nós todos, que, afinal,nos tornámos seus obedientes e gratos vassalos. Vem do Norte!
pressuroso, quase sem deixar ver, e passa, desce a serra, esperano porto, embarca para viagens longínquas. Isso quando nãonos acena, lá de longe, e investe por estradas e saídas outras.Mas, a bendita presença dos seus desvelos por Curitiba e pelageneralidade da terra paranaense, nós a sentimos onde querque estejamos. Engrandece-nos, enriquece-nos, civiliza-noscada vez mais, esse providencial Dom Café, — herói feito fruto,cujo espírito é bênção excepcional que uma terra seca e feia'transforma em árvore redentora !
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HELENA KOLODY

Eu sou a araucária
Que nasceu forte e altiva,
Hostil e solitária,
No cimo da colina.
Ascendo em linha reta
— Como uma coluna verde escura
No verde cambiante da campina —
E estendo os meus braços hirtos e serenos
Para o infinito.

vNão há na minha fronde
Nem veludos quentes de folhas,
Nem risos vermelhos de flores,
Nem vinhos estonteantes de perfumes;
Só há o odor agreste da resina
E o sabor primitivo dos frutos.
Porém, lá no alto, onde
Espalma a taça verde a minha fronde,
Como o horizonte é largo e é azul a imensidade !
Há orquestrações canoras
Embalando o sono dos ninhos
Ocultos em meus espinhos
Encantamento de penugem. Arminhos,
Na áspera nudez do meu isolamento.
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EMÍLIO DE MENEZES

Nasceste onde eu nasci - Creio que ao mesmo
Vimos a luz do Sol, meu glorioso irmão
Vi-te a ascenção Ao tronco e a ansiedade
De seres o maior do verdejante grêmio.

pe liará

temeste o raio e eu como gue te ourá
Murmurar, ao guaiar da fronie, ao vento: - "Teme-o
Somente o fraco arüusto! A rixa ventania,
Teme-a somente o errante e desnudado boêmio
leu vulto senhorial gueda-se firme. EnMla-m'0
o tufão e ne-de têl-o eternamente erecto!
Resisto ao furacão guando a aura abate o cálamo!..."

-me agora a mim que em vez de ti, vegeto:
Já gue em ti não pesei, entre os fulcros de um tá'aze-te abrigo meu nas entraves de um teto!
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<!*»- s arredores de

Curitiba e o amor
I. SERRO AZUL

01!

Tldefonso Serro Azul, que tem colocação toda especial na

história literária do Paraná como uma das suas mais

altas sensibilidades de poeta, foi, também, festejado humo-
rista. Essas duas características tornavam-no uma clara

alegria provinda de alma boníssima, sempre voltada para a

perfeição moral.
Com o pseudônimo de "Jeca Rabecão", o saudoso vate e

prosador escreveu grande parte do que há de valioso nas

letras humorísticas ou na crítica de costumes, no Paraná.
Damos aqui algumas quadras recolhidas da imprensa de

outrora e onde Ildefonso Serro Azul, como curitibano da
mais pura gema, repassava os nomes dos arredores de Curi-
tiba, ligando-os ao amor.

Há muito mais de dois anos
Eu a encontrei, vaporosa,
Colhendo lírios e enganos
Numa estrada, graciosa,

Desde então a minha vida
Correu doce como mel. . .
Vagando, amante querida,
Num lago azul, meu batei.

Gordo demais, era feio. . .
P'ra emagrecer, me envinagro. . .
E fiquei de ossos tão cheio
Que fui para o campo, magro.

Emagrecendo, estiquei,
Tornei-me esguio, abatido,
Como uma vara fiquei
Que vim do campo, comprido

Houve vim intruso — o papai —
Jurando: '"Si ainda o pilho,
Com um pontapé ele vai
Para o alto... o bigorrilho !".

E o meu amor (não é léria)
Crescia cada vez mais. . .
— Juro por Santa Quitéria,
Por São José dos Pinhais !

Quis escrever uma carta
Desabafando a paixão
Pedindo — (o raio me parta) —
Uma entrevista ao Portão

Mas muito pouco aprendi
E das vogais. jaburu,
Só o ó. o é e o i
Não conhecia o a u !

7 \. 1

O Henrique Jouve me ajuda
Por que ele escreve e bem lê !
Penso: Agora a coisa muda
Por que a paixão, Jouve. . . vê.

Mas, quase que desanimo !
Tudo na vida se perde !
Fica a água cheia de limo
Toda suja: uma água verde !

O papai — que carantonha ! —
Já velho de tantas farras,
Com ferro, ferir-me sonha
Trazendo à mão quatro barras.

Nunca mais tive alegria,
Ficou somente a saudade !
-— Não tive nem mais um dia
De santa felicidade.

E assim tudo terminou,
Findou aqui minha história. . .
Tudo, enfim, desmoronou
De cima do Alto da Glória,
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Júlia Wanderley
Monsenhor Celso Itiberê da Cunha

Visconde de Guarapuava

O PARANÁ
OS SEUS

GLORIFICA
VALORES
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Paraná oferece aos que lhe visitam a capital um espetáculo emo-
cionante com as numerosas provas de que os seus grandes vultos
não são esquecidos.

Assim, vemos, num passeio pelas praças e jardins de Curitiba, eterni-
zadcs no bronze para admiração da posteridade, figuras de poetas, pro-
fessores, clérigos, soldados, homens públicos. Uma verdadeira galeria
de varões ilustres para a reverencia do povo.
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«Üi "¦ ¦ «BV** * v^flBflBgfl—^...^Psjh ^.Miffjfri ^^

-J""* . *^ ^EjflJE^HI^flHHBHBiBfwwlB^i.-^a<;'>>í' '¦..-'* .*.*£*• ¦ mKF

Barão de Serro Azul «8PBP^ • 
^/M. 

• - ^_ -;; , 
J



™^^^ fll

'.\ 1 ^fiH flfle^B^S^r^BMP^flK^^yfli'' '"^ a-J-jSp ' ^^Kfl^Kjgi^^r*fl^^sr^^VTji%. *1*ils

> 1 ¦ ^^BBfcJCfljPjBBt^Vi l^jR^jrtFSfc ^ '^V fliOr i^À- *" ^ • "és ^'*^«^^flflfl^flfl^Bflflfc_'iíl .^flflflkb*'-^

BE*™^^* 
'^Vfljtt 

Hkk^OH mmmmmWwSS&cuS&IMItfTfi ^f 
*^'-*^^'-<fc. *?^<'* ^^B flBE^S&

¦rflflflfl^ ^ flflfl1 fl^BJ ^^H&flflQK^flk^HisSH B^V^^^^^^^^-^^^flfl HflfiflaflT&'*r^ ^^A 
^^^^jSE^^^wfc"1 

flfls 7" Hfi^^S^JflflnflL Ifl^^i 
**^* fl|^ ^^&£fllflflJv^

tift * * »"Sfit-r* • JüK ^kflb. flflSffiB^^^^^flfl flV«^n&9EflHBlllÍÍf ^ES^ i^|i2^*'i"'.i; ^mmw^ m '¦' *r - ''^í;-v A'-v

~ * *rfTt V^^jflflHSjfe^^^ ?&E*A^fo ^^¦tfr^Bfl^^^BfllPBTjB^P^fll^^IfllBnTflM^ 7 **~ 1^;'^ 
'^K^^vj ¦ jgvA *^' '' * jk ufft?'"'^ -"*^fcv Jy ,KÍ- "'"i£ -::... âflflfl^).*:^; . v^yi

: mm* -v^KanB Hfli -•••A -A":IsJBV. ii*.Àflfl^Bit¥;Av -^CJiSJflflfl Bflflfl^KíJyta ^^mmtàmmW S" '^I**.*»»* .%¦; B^flfln3&:&^ilÉflflMflflfl rf^flr* «lK&l&&P^9fl HflL AA A^sB "^mfl^Tj^JPX-t^Ku^Et^^SSf^^cHMmr^^f "flaP^âl" t * *2 *-¦ ^flfl B^"™^^^^"flB mmw \

' * 7^' '-'rSl - ^v^ufísl flfflV; A. BPB^WIÍWÍHPÍpL;' V- ^ÜsA ^Kj ~:A^.' ^^^-;'^^A| 1 *7*Jt5^ v*' fflflflí!?fl m\ ^^!Í^;7?0 ' A'2l5 ^flfljjjflflflflflflflflB BBlflilÍllflfl^8?laB flfflM<^^I' 'flfe, vB^U WWW

5 IvJTgf? 'F*3- % EB|yy^«jSflffill|B^ ' ¦ '"A - A^* ..'¦ Av- sS^^Q^Éfl* "*í^P*^'i:''"%*í^ BH^^gB^^^^A^^^^^^KS^^BM H^^^^^^^^a^^MT^^-A - v'' A*A\.

'¦fi ..—-. '. .,'.,. N*..- ¦:-"'>;- -';A .-^i A-. A^^g^J^iaRg-j&flB^flBBsB^BB^^ .Jí., .,^«DKis ... .*.v». __^^_^^^___^__^_«. .. Ifl» fl ¦ hB",-tí '^..j**-'..^?. **^>>>.. . .7^\^'^f-^ >v- ^»flflflflflflflflHfl|B»MMH^tf hiti ¦V^Tmft ^^^h ^k. ..^^.^. —m—"^-ji^r- ^^^mm^mmm^ í^^k^HBH lflflf9CflPff^ flflflflB^^HHI BflflL '^aS?' ^%3fls lí* * flfll hBm flfll

í'AA''V: , v.«l$< 7 A* Í^^L * àmW ^^SflflnB^^BsH^B^BW' - '"'7.-%*A ¦ "^ytB!H-'vi.'A flBflVflflVflflVflT «flfl H^^L. ' A^^^^^^^^^flflB flk ¦^^.^^Bflfc-'. sSKgfli-relMK^flr J™***í^^^^ '''iFflflWflflT





O "DEZENOVE DE DEZEMBRO,
PRIMEIRO JORNAL PUBLICADO NO PARANÁ

OSVALDO PILOTO

A 

história da imprensa paranaense começa com
a história do Paraná.
A 5.a comarca de São Paulo nunca teve o seu

período próprio. Terra longínqua, visitada, de passa-
sem. pelos tropeiros que em Sorocaba iam vender o

gado trazido da província do Rio Grande, não exigia
um jornal. A vida dos da terra e os acontecimentos
notáveis da região corriam aos cochichos. como é co-
mum nas aldeias. Isto em Curitiba e em Paranaguá.
Mas Curitiba pouco sabia de Paranaguá. A serra do
mar isolava quase completamente o planalto da ma-
rinha.
Paranaguá lia os jornais da Corte e Curitiba, satis-
fazia a sua curiosidade com os periódicos vindos da
sede da Província. Pouco mais do que atos oficiais.
Mais havia de interessar o leitor aquele órgão que
mais cuidado tivesse em publicar tais atos.

Notícias, os tropeiros as traziam a Curitiba, e a Para-
naeuá as gentes que aí aportavam em vagarosas em-
barcações. Havia. pois. necessidade de ler jornais ex-
clusivamente para ter ciência dos atos do governo.
Em 1873 a Câmara Municipal de Curitiba assinava o
periódico 

"Paulista Oficial'" escolhido entre os mais
publicados em São Paulo por ser justamente o que
mais publicava todos os atos do governo.
O serviço de correio muito deficiente e irregular fazia
penosa a tarefa que cabia ao presidente da Câmara de
dar contas das "folbas recebidas". As vereanças dessa
época registram os números do periódico, recebidos
e arquivados.
De tão grande responsabilidade era a incumbência de
cuidar desse serviço que os membros da Câmara se
furtavam de aceitar o encargo. Em a sessão de 18 de
de julho de 1837. o presidente da Câmara propoz que
se escolhesse alguém entre os vereadores que se in-
eumbisse do recebimento das "folhas" pois êle presi-
dente não mais queria continuar com tal tarefa.
Pela assinatura do periódico pagava a Câmara a sé-
ria quantia de dois mil oitoeentos e oitenta (2$880l
réis semestralmente. Tão séria a despesa que. para
executá-la era lavrada uma portaria e uma comissão
da Câmara dava o necessário parecer a respeito.
Curitiba foi assim vivendo os seus dias pacatos, a as-
sistir a passagem das tropas do sul. Os tropeiros re-
presentavam a função de ligar o sul à capital paulis-
ta e os habitantes de Curitiba recebiam, por eles. as
noticias da sede provincial.
Um ideal brotado da velha Paranaguá começava a
sentir terreno fértil no coração dos euritibanos.
Já se falava na possibilidade de criar uma província
na 57 comarca de S. Paulo.
Veio a revolução de Sorocaba. Tobias Aguiar fazia
perigar o governo de São Paulo a cuja frente esta\a
o Barão de Monte Alegre.
A sede da 5.a eomerea. dada a sua situação, era agora
olhada com carinho e Monte Alegre ofereceu, em tro-
ca da fidelidade de seus habitantes aos poderes eons-
tituidos. os foros da província.
Abatida a rebelião Tobias Aguiar, ficou a crédito da
5.a comarca o que lhe prometera Monte Alegre. O
Barão de Antonina defendia a causa da futura pro-
víncia do Paraná. Agora não eram somente os atos
oficiais da imprensa paulista que interessavam os ha-
bitantes de Curitiba. Um periódico. 

"O Governista"
era bastante lido porque se fizera o paladino dos ar-
gumentos seguros em favor do ideal crescente da 5.'1
comarca. "0 Governista" fora o jornal que passando
de mão em mão. ia fazendo aumentar o calor do ideal.
Dias promissores se foram delineando para a 57 co-
marca até ao 19 de Dezembro de 1853 em que se ins-
talou a Província do Paraná.
O governo imperial entregou o Paraná a um dos mais
distintos estadistas da época. Exemplo de trabalho e
espírito progressista, era natural, que em torno da sua
figura venerável. o Conselheiro Zacarias de Góes e
Vasconcelos formasse uma pequena corte de gente
que. animada do mesmo desejo de trabalhar, se aba-
lasse de outras plagas para vir colaborar com o Pre-
sidente. em comissão com a gente da Terra, na reali-
zação de uma área nova para a comarca que se fizera
província.
Foi quando Cândido Martins Lopes rumou ao Paraná
com o propósito de instalar uma tipografia em Curi-
tiba.
Instalou-a e. a 17' de abril do ano seguinte (1854),
saiu à luz o primeiro número do primeiro periódico
paranaense: "Dezenove de Dezembro", jornal que.
pela sua vida longa e pela inflexível diretriz traçada
pelo seu fundador, entrou, com dignidade, para a his-

tória da nossa imprensa, como o fixador de todos os

instantes da vida do progresso da província do .Pa-
raná.. „.
0 capitão Cândido Martins Lopes era natural do *uo

de Janeiro. Fixando-se na província do Paraná, aqui
faleceu em 1871, tendo exercido funções públicas,
como fossem as de Procurador interino da Tezoura-
ria Provincial. Juiz de Paz. Sub-Delegado de Polícia
e Camarista Municipal. Na política, apoiou os ideais
do Partido Liberal.
Era natural que o primeiro órgão de imprensa no i a-
raná merecesse o amparo dos dirigentes dos negócios

públicos. Assim é que o espírito esclarecido do presi-
dente da Província foi solícito em emprestar o con-
curso valioso do seu esforço, no sentido de dar conti-
nuidade de vida e ação eficiente ao novel semanário
fundado por Cândido Martins Lopes. O próprio pre-
sidente orientava a sua publicação e redigia artigos e
informações. Para publicar os atos oficiais o "Deze-

nove de Dezembro" tinha uma subvenção mensal de
60SOO0 (sessenta mil réis).
Não era órgão de combate. Dentro da grande sereni-
dade traçou-se um programa de jornal informativo,
expresso com lealdade no artigo de apresentação que
afirmava ter por fim: "informar o público do proce-
dimento do Governo da Província e das diversas au-
toridades dela. mediante a publicação de seus atos
oficiais, apontar e discutir com a devida eireunspee-
ção as medidas que mais concentâneas forem com en-
grandecimento da Província aceitando nesse sentido,
para dar à luz da imprensa, escritos e informações de
quem quer que esteja no caso de lhos ministrar, ahs-
tendo-se completamente de questões políticas 

'.

Iniciava-se a vida política e administrativa do Paraná
e o papel da imprensa não podia, nessa aurora, ser
outro senão o expresso no programa do "Dezenove de
Dezembro'7
Informar simplesmente o povo e abster-se de questões
políticas.
O "Dezenove de Dezembro" foi assim vivendo a sua
vida tranqüila. O seu formato foi aumentado e mais
tarde passou a ser publicado duas vezes por semana.
às quartas e sábados.
Era o único periódico até 1857. ano em que se publi-
cou o primeiro órgão literário da Província: o ".las-

mim", cuja vida não foi longa. Jornalzinho de peque-
no formato, merece ser lembrado porque foi o primei-
ro ensaio do periodismo literário. Em 1861 surgiu o
primeiro e único número do "Mascarado". Foi a pri-
meira publicação de crítica surgida em Curitiba. Hou-
ve o cuidado de imprimi-lo em papel a três cores ar-
ranjadas com tiras coladas umas às outras.
O ano do "Mascarado". 1861. trouxe o primeiro revez
ao Dezenove de Dezembro. Era presidente da Provín-
cia o dr. José Francisco Cardoso que sofria grande
oposição pois tanto o Partido conservador como o Li-
beral lhe combatiam a administração.
O jornal de Cândido Lopes tinha contrato com o Go-
vêrno para a publicação dos atos oficiais e o presi-
dente quiz servir-se de duas de suas colunas para dar
publicidade a artigos elogiosos ao seu governo. Can-
dido Lopes, que era liberal, não cedeu o espaço para
tal fim. A conseqüência foi o corte da subvenção.

* * *

O "Dezenove de Dezembro*' perdeu no ano de 1871,
a 27 de dezembro, o seu fundador. Cândido Martins
Lopes, após 17 anos de labor na imprensa, nesse dia
faleceu repentinamente. O Dezenove continuou a ser

publicado, tendo assumido a sua direção Jesuino S.
Lopes, filho do fundador do jornal.

Encontramos em 1884 o "Dezenove de Dezembro" em
sua nova fase de diário, iniciada a 1.° de janeiro. Je-
suino Lopes encontrou em Emygdio Westphalen o
amparo necessário para. nesse tempo, arrojada empre-
za. Já contava o Dezenove 30 anos de existência.
"O Dezenove de Dezembro"' — diz o seu proprietário

 foi a primeira folha periódica que se publicou na
Província, justo seria (pie fosse ela que iniciasse a sua

publicação diária*". Em nova fase o proprietário resol-
veu manter: "Neutralidade política, na sua redação e
colaboração: liberdade nos a pedidos, menos se forem
injuriosos ou acusarem o governo, enquanto houver
contrato com este para a publicação de seu- atos e
obriguem o jornal àquela restrição .

Iniciou-se assim, em 1884. a publicação de um diário
na capital paranaense.
Aos acontecimentos de 15 de novembro o "Dezenove

de Dezembro'". O jornal que acompanhou todos os pas-
sos do Paraná província viveu ainda na primeira fase
do Estado do Paraná. De diário passara a bi-semanal.
O partido liberal que sempre apoiou em troca do In-
dispensável auxílio ocultara-se ao nascer do sói repu-
blicano. "A República" era então órgão do partido
dominante, jornal tio governo e como tal arrastava à
luta o ex-órgão do antigo partido libera! que eausti-
cava explorando todas as notícias e as expressões de
qualquer comentário que este publicasse.
O "Dezenove de Dezembro'* precisava desaparecer e
fê-lo a tempo porque os primeiros momentos do regi-
me republicano criaram para a imprensa paranaense
uma nova fase. cujo brilho era empanado pelos ódios
que as lutas apaixonadas geravam.
O jornal que sentiu o pulsar de todos o> instantes da
Província do Paraná precisava não chegar a ê-s.' boi-
borinho. para poder no futuro ser apontado como o
periódico que se fechou dentro dos seus 36 anos de
existência num programa de serenidade refletindo le-
almente a vida política e administrativa da província
do Paraná.

Em seu número de 2 de abril de 1890. ao lembrar que
na véspera completara seus trinta e ^ei^ anos de vida.
"O Dezenove" se diz orgulhoso do papel que repre-
sentou na imprensa do Paraná durante a sua longa
existência. No dia 9 de abril apresentou as suas des-
pedidas em número com a primeira página ocupada
com o longo teor ão decreto de 29 de março que su-
jeitava a imprensa ao regime do decreto n. 83 de 23
de dezembro de 1889. limitando-lhe assim a liberdade.
Abaixo vinha uma nota que explicava: "A vista deste
decreto, o "Dezenove de Dezembro" suspende tempo-
rariamente a sua publicação até que se restabeleça a
plena liberdade de imprensa".
As outras três páginas tio periódico mantinham-se em
branco.
Foi assim que a 9 de abril deixou de existir.
Não se conformaram, com o motivo apresentado, a"Republica"" e a "Pátria Livre". Este periódico co-
mentando o desaparecimento do seu colega "Dezeno-
ve . diz: "Não nos parece razoável o motivo, pois o
documento não se refere à imprensa que presa, à im-
prensa que não vive da calúnia, da injúria, dos falsos
boatos enfim"".
Assim saiu do cenário jornalístico o periódico funda-
do por Cândido Martins Lopes, o cidadão probo e
ilustre que emprestou ao Paraná que surgia todo o -eu
esforço de homem trabalhador.
Ao fundador da imprensa no Paraná, os filhos da ter-
ra ilos pinheiros devem o bronze tia sua homenagem.
Diga-se que o "Dezenove de Dezembro'", desapareceu-
do da arena jornalística em abril de 1890. não sobre-
viveu sequer cinco meses ao advento tio novo regime.
A "República"* em violento artigo de sua edição de 11
de abril desse ano encarregou-se de lhe atirar a últi-
ma pá de cal. eaustieando-lhe a atitude daquela jus-
tificativa. Estava por cima o Partido Republicano e
o Conservador recolhera-se das lides políticas. Fal-
tava. pois. o amparo ao tradicional "Dezenove" que
não resistiria ao embate das correntes do novo regime.

(Continua no fim do numero)



Contribuição ao estudo da evolução
histórica, social e econômica de Curitiba

f~\ liem observa o progresso de Curitiba nestes últimos anos há de verificar que o
mesmo tem uma grande relação com o surto cafeeiro de nossa região. Iateres-

sante, pois, seria fazer-se um estudo sobre a evolução de Curitiba, no campo histórico,
social e econômico. Esse estudo têm os leitores, no trabalho do Sr. Augusto Waldri-
gues, que aqui publicamos. Inspetor Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, em Curitiba; Membro da Sociedade Brasileira de Estatística, do Centro
de Letras do Paraná e da Seção Regional do Paraná da Associação dos Geógrafos
Brasileiros, o Sr. Augusto Waldrigues estava credenciado para realizar tal estudo,
como de fato o realizou e de forma brilhante.

1 — RESUMO HISTÓRICO

Ao 

apagar das luzes do século decimo-sexto e no
advento do século décimo-sétimo tivera início
a penetração de bandeirantes nos sertões de

Curitiba. Eram paulistas e vicentistas que, através de
Paranaguá, procuravam desvendar os mistérios do des-
conhecido, atingindo o planalto pelo caminho que de
São Paulo demandava o Tibagí, na antiga província
paraguaia de Guairá.
Passando pelo Piquirí, esse caminho tinha ramais

para o sul até o Campo dos Bilurunas — hoje Muni-
cípio de Palmas — atingindo as povoações de Tape
e Vianulo, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro ca-
minho aberto e conhecido por tropeiros de gado nos
seus contados quase permanentes com a feira de So-
rocaba. .
Alguns historiadores atribuem a Eleodoro Ebano 1 e-
reira a fundação de Curitiba em 1654; e embora tudo
indique que isso seja verdade, pouco ou quasi nada
se conhece da sua história até aquela data. Segundo
documentos da época, em 1648, Baltazar Carrasco dos
Reis, acompanhando a bandeira de Antônio Domin-

gues passou pelos sertões curitibanos.
Daí a possível origem da formação de um grupo de
dezessete moradores, encontrados em 1668 por Ga-
briel de Lara, por ocasião de sua posse da povoação,
feita naquele ano, em nome do Donatário da Capita-
nia. Foram aqueles moradores que requereram ao

grande bandeirante a instituição da Vila de Nos-
sa Senhora tia Luz dos Pinhais, bem como a eleva-

ção do Pelourinho, como símbolo da autoridade lo-
cal a ser constituída.
Desde os primórdios da história até a fundação do
Município de Curitiba decorreram vários anos de
uma quasi estagnação, decorrente, por certo.^ das
dificuldades de acesso ao planalto e da distância

que separava os primeiros homens que aí aportaram

provindos do litoral, isolando-os do resto do mundo.
Somente a partir de 1668 começou uma nova éra

liara a história curitibana. com a documentação dei-
xada por Gabriel de Lara. Assim são considerados
fundadores de Curitiba, entre outros, os bravos ser-
tanistas Mateus Martins Leme. Gaspar Carrasco dos
Reis. Gabriel de Lara e Antônio da Costa Velozo.
Mateus Martins Leme, que com os homens sob o

seu comando e pessoas de sua família fora um dos

primeiros a se radicarem nos campos de Curitiba,
linha a patente de Capitão-Povoador. e trazia o en-

cargo de guarnecer o planalto curitibano. defenden-
do-o tia ação maléfica de alguns maus elementos
estabelecidos anteriormente.
A criação de gado bovino e eqüino foi a primeira
e principal atividade desempenhada pelos povoado-
res e fundadores de Curitiba. Os primeiros animais
dessa espécie que atingiram os nossos sertões^ pio-
cediam de São Vicente e aqui chegaram através do

clássico caminho pré-cabralino de Guairá, ja men-

cionado. , .
Com a criação de gado. a garimpagem e o cultivo
da terra, iniciava-se. aos poucos, a vida econômica
do Município, que daria origem à futura província
autônoma do Paraná.
Assim, os primeiros elementos da colonização ¦¦mi

tibana prendem-se aos fins do século X\ l
do século XVII, quando os bandeirante
do o sertão, fizeram a sua penetração

ria da mineração. A esses grupos juntavam-se gaú-
chos nômades, índios e seus descendentes, gente
egressa de bandeiras e de outros centros de popula-
ção paulistas, formando-se aqui a "terra de todos",
isto é, de todos quantos nela se estabeleciam para
minerar, para cultivar a terra, para criar o gado ou
para mascatear gêneros de primeira necessidade com
os garimpeiros.
Em 1820, segundo Saint Hilaire, Curitiba estava as-
sim descrita : "Essa cidade tem a forma circular e
se compõe de 220 casas pequenas e cobertas de te-
lhas, quasi todas só ao rés do chão, porém, em gran-
de número construídas de pedra.
As ruas são largas e quasi regulares. As igrejas são
em número de 3, todas construídas de pedra. A hos-
pitalidade dos curitibanos não é sobrepujada pela
dos mineiros."
Em Julho de 1854 contava Curitiba com 27 quartei-
rões, 308 casas e um total de 5.819 habitantes. Esta-
vam em construção 52 prédios.

2. Formação Administrativa

O distrito de Curitiba foi criado em 1654 e o Municí-

pio, a 29 de Março de 1693. Em face da Lei Provin-
ciai de São Paulo, no dia 5, de Fevereiro de 1842, a
vila de Curitiba recebeu foros de cidade, e por força
da Lei Provincial n. 1 de 26 de Julho de 1854, foi
elevada à categoria de capital.
Esta última categoria, perdeu-a por efeito do Deere-
to estadual n. 24 de 18 de Janeiro de 1894, readqui-
rindo-a em virtude do de n. 25, de 29 de Abril do
mesmo ano.
Em 1911 o Município de Curitiba forma-se de ape-
nas o distrito-sede, enquanto que em 1929, apresenta-
se sub-dividido em 6 distritos de paz: Curitiba, Cam-

c inicio
, desvendan-
no planalto.

existên-
emem busca de ouro e pedras preciosas, cuja

cia havia sido assinalada, com certa abundância
Paranaguá e Curitiba.
Além do núcleo principal

com

grupos de aventureiros errante
giões auríferas. ao sabor dos desço
explorações, provindos tios primeiros clii
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po Magro, Nova Polônia, Portão, São Casemiro do
Taboão e Santa Felicidade.
Segundo dados oficiais relativos ao quadro adminis-
trativo do Estado, em 1933, Curitiba figura nos mes-
mos, integrada por cinco distritos, a saber: Curitiba,
Nova Polônia, Portão, São Casemiro do Taboão e
Santa Felicidade.
De acordo com o quadro anexo ao Decreto-Lei esta-
dual n. 6.667 de 31 de Março de 1938, o Município de
Curitiba constituiu-se de 3 distritos: o da sede (com
as zonas de Curitiba, Portão e São Casemiro do Ta-
boão) e os de Nova Polônia e Santa Felicidade.
Pelo disposto no Decreto-Lei estadual n. 7.573, de 20
de Outubro de 1938, que estabeleceu a divisão terri-
torial do Paraná, para vigorar no qüinqüênio 1939-
1943, o Município de Curitiba perdeu parte do extinto
distrito de Nova Polônia, com a qual se criou no Mu-
nicípio de Campo Largo, o distrito de Ferraria, pas-
sando o restante a formar o seu novo distrito de Cam-
po Comprido.
Adquiriu, por outro lado, os distritos-sedes dos extin-
tos Municípios de Colombo e Tamandaré, o último dos
quais acrescido do território do distrito de Nossa Se-
nhora da Conceição, também suprimido e que perten-
cia ao próprio Município de Tamandaré, além de
parte do distrito-sede do Município de Piraquara,
anexada ao distrito de Curitiba. Ainda em face desse
Decreto-Lei, o distrito de Curitiba perdeu o território
com que se instituiu o distrito de Umbará, no Muni-
cípio de Curitiba. Este, em conseqüência do exposto
na citada divisão, aparece composto de 6 distritos:
o da sede (com as zonas de Curitiba, Portão e São
Casemiro do Taboão) e os de Campo Comprido, Co-
lombo, Santa Felicidade, Tamandaré e Umbará.
De conformidade com as determinações do Decreto-
Lei estadual n. 199, de 30-12-1943, o Município em
estudo perdeu para o distrito de Piraquara do Muni-
cípio de idêntico topônimo, parte do distrito-sede, e
para o Município de Colombo, restabelecido o distrito
desse nome, o de Timoneira (ex-Tamandaré) e parte
do de Santa Felicidade. Conforme a divisão territo-
rial que esse Decreto-Lei fixou para vigorar no quin-
quênio 1944-1948, integram-no 4 distritos: Curitiba
(com os subdistritos de Curitiba, Portão e Taboão),
Santa Felicidade, Campo Comprido e Umbará.

3 — Formação Judiciária

A comarca de Curitiba, criada pela Lei Provincial n.
2 de 26 de Julho de 1854, conforme quadro da divisão
territorial datado de 31 de Dezembro de 1936, compõe-
se de três termos: da Sede, com os Municípios de
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Curitiba, Piraquara, Rio Branco e Tamandaré, o de Araucária e o de Colombo
com o Município desse nome e os de Bocaiúva e Campina Grande.
De conformidade com o quadro de divisão territorial datado de 31 de Dezembro
de 1937, e o anexo ao Decreto-Lei estadual n. 6.667, de 31 de Março de 1938, a

referida comarca compreende unicamente o têrmo-sede, a que, no entanto, se ju-
risdicionam 5 Municípios: Curitiba, Bocaiúva, Piraquara, Rio Branco e Taman-
daré.
Em cumprimento ao Decreto-Lei estadual n. 7.573, de 20 de Outubro de 1938, o
termo de Curitiba perdeu os Municípios de Rio Branco e Tamandaré, por terem

sido extintos, o primeiro incorporada ao Município de Cerro Azul, e o segundo
ao de Curitiba. A comarca de Curitiba, de acordo com o mencionado Decreto-Lei

n. 7.573, fixou para vigorar no qüinqüênio 1939-1943, forma-se de dois termos:

o da sede, abrangendo os Municípios de Curitiba, Bocaiúva e Piraquara e de
Araucáia, transferido da extinta comarca do mesmo nome.
Por determinação do Decreto-Lei estadual n. 199, de 30 de Dezembro de 1943,
que estabelece a divisão territorial do Estado para vigorar no qüinqüênio 1944
1948, instituiram-se na comarca de Curitiba, mais dois termos: o de lmbuial, for-
mado pelo Município desse nome e desmembrado do têrmo-sede, e o de Colombo.
com o Município de igual designação, restaurada. Desta forma, a comarca de
Curitiba, na citada divisão, possui quatro termos, a saber: o da sede, subdividido
nos Municípios de Curitiba e Piraquara, e os de Araucária, lmbuial (hoje Bo-
caiúva do Sul) e Colombo.

4. Evolução Sócio-Economia

O primeiro Recenseamento Geral realizado no Brasil, em 1872, encontrou cm
Curitiba uma população de 12.651 habitantes. Essa cifra, demonstrou ter-se ope-
rado um aumento de quase 7.000 habitantes desde 1920, isto é, em pouco mais de
50 anos.
Já em 1890 — dezoito anos após — o índice populacional de Curitiba se havia
elevado em 100%, atingindo o total de 24.553 habitantes.
A sua posição geográfica privilegiada, o seu clima salubérrimo e demais condi-
ções fisiográficas e sociográficas, contribuíram de maneira preponderante para a
concretização de seu progresso verificado concomitantemente em todos os setores
da atividade humana.
Por ocasião do segundo Recenseamento Geral da República, levado a efeito em
1900, foram registrados 49.755 habitantes em Curitiba, constatando-se mais uma
vez haver duplicado o seu índice populacional.
O Censo de 1920 encontrou o total de 78.986 almas, prosseguindo assim o ritmoevolutivo iniciado desde os pródromos do povoamento do território curitibano.
Quando, em 1940, executou-se o quarto Recenseamento Geral da República, já a
nossa população atingia o cômputo de 127.278 habitantes, dos quais 67.141, nazona urbana 34,344, na suburbana: e 25.790. na rural.
Em 1.° de Julho de 1950, o Recenseamento Geral encontrou 183.863 habitantes.
constatando um ponderável acréscimo de 56.585 habitantes, em apenas um de-eenio.
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Aspecto da praça Osório e avenida João Pessoa

Nessas condições, em menos de 80 anos, isto é, de 1872 a 1950, a população de
Curitiba aumentou 14 vezes.
Segundo o último Censo, a população curitibana estava assim distribuída: zonas
urbana e suburbana, 141.349 e zona rural 42.514 habitantes.
Passando do aspecto demográfico para o das edificações, concluiu-se que é esse
um dos setores em que mais se evidencia o sensível e vertiginoso progresso da
capital araucariana.
No curto espaço de 10 anos foram construídos em Curitiba 9.844 prédios, número
esse que corresponde a uma média anual de 984 construções novas.
Em 1939 existiam em Curitiba 17.694 edificações. Já no ano seguinte foram cons-
truidos mais 668. E da, em curva ascensional, verificando-se pequena baixa em
1948, quando apenas 981 novos prédios foram levantados.
Em 1950 contávamos com o total de 27.538 prédios, registrando-se, nesse ano,
1.603 novas construções, com a área coberta de 198.197 metros quadrados.
Nos anos de 1951 e 1952 registraram-se 1.685 e 1.816 prédios, respectivamente.
Por esses dados colhidos em estatísticas oficiais, depreende-se que em Dezembro

de 1952 existia em Curitiba o total de 32.442 prédios, entre os quais ressaltam
edifícios de 20 e mais andares.
A progressiva evolução e o rápido desenvolvimento da Capital paranaense, estão

intimamente ligados a três fases de primordial importância para a vida econômica

do Paraná: o ciclo do mate, o ciclo da macieira e mais recentemente, o ciclo
do café.
É indubitável que se deve ao café a tremenda metamorfose operada no Paraná,

de dois ou três decênios para cá.
A seguir, focalizaremos, sem pormenores, o movimento de passageiros nalguns

meios de transportes urbanos utilizados em Curitiba. Esse movimento apresenta

cifras das mais expressivas, e traduz, fielmente, uma das facetas da evolução so-

ciai de nossa capital.
Enquanto o número de passageiros transportados em carrís-urbanos decresceu de

18.117.407, em 1946, para 6.834.506, em 1950, o de passageiros transportados em

auto-ônibus. no mesmo período, elevou-se de 9.727.075 para 27.018.453.

A partir de 1947 a decadência dos bondes elétricos foi surpreendente, ao mesmo

passo que os auto-ônibus apresentavam progresso vertiginoso, permanente e as-
cencional.
Durante o ano de 1949 estiveram em atividade 14 empresas de auto-ônibus, total

esse elevado para 17, em 1950.
Nos anos seguintes o número de pessoas transportadas em bondes desceu de

6.834.506, em 1950. para 4.131.130 em 1952. queda aliás, experimentada em 1946

e não mais recuperada.
Ao contrário disso, o movimento de ônibus elevou-se de 27.018.453 em 1950. para

44.378.710 em 1952. ou seja. quase o dobro, num espaço de 3 anos.

Ainda no setor dos transportes assinalados que em 1949 existiam na capital pa-

ranaense 6.054 veículos a motor, já em 1950 esse número era elevado para 6.785

e em 1951 atingia o total de 8.931 veículos, tios quais 5.137 automóveis.

Os veículos a força animada somavam 8.912 em 1949, 10.717 em 1950 e 12.214
em 1951.
No que tange a melhoramentos urbanos cumpre ressaltar que Curitiba conta com
todos os recursos de que são dotadas as maiores metrópoles do País. Do total
de 582 logradouros públicos existentes em 1951. 180 eram beneficiados com o
serviço de abastecimento de água potável; 141 com o serviço de esgotos sanitá-
rios; 304 com iluminação pública; e 220 com o serviço de limpeza pública e re-
moção do lixo.

Relativamente ao consumo de energia elétrica, cujos dados estatísticos repre-
sentam índices de alta significação na evolução econômica-social curitibana, é
de assinalar-se que somente no consumo público esses dados atingiram a .. ..
55.461.382 KWH em 1950, para iluminação e força, contra 73.385.653 KWH
em 1952.
No consumo particular consignamos para luz e força, em 1950 o total de .. ..
45.371.575 KWH e já em 1952 alcançara-se o cômputo geral de 60.420.736
KWH.
A verdadeira revolução econômica operada no Paraná, particularmente no últi-
mo decênio constitui, de fato, fenômeno pouco comum nas demais Unidades da
Federação. E seus efeitos se refletiram de imediato em todos os setores de nossa
metrópole.
Em testemunho dessa assertiva citaremos mais alguns algarismos de nossas esta-
tísticas. O crescente aumento não só do preço dos imóveis como também do nú-

mero de transmissões de propriedade, figuram entre os mais importantes fatores

de nossa evolução, quer em decorrência da desvalorização da moeda, quer da

procura em face do progresso avassalador.

Se não vejamos: em 1950 foram efetuadas 4.210 transmissões de imóveis; em

1951, 5.132, e em 1952, 5.393. O valor que foi de Cr$ 114.494.065,10 em 1930.

atingiu Cr$ 396.457.266,00 em 1952. São números que dispensam comentários.

O movimento bancário verificado na praça de Curitiba no último ano foi o se-

guinte: Empréstimos CrS 1.178.948.156,60, depósitos CrS 1.294.568.188,10. dis-

ponível Cr$ 243.092.682,10, movimento geral Cr$ 5.228.639.974.00.

No que concerne a finanças públicas, vale a pena citar algumas cifras. No triênio

1950-52 a receita ordinária da Prefeitura da Capital foi a seguinte: 1950, CrS 
33.496.576,30; 1951, 35.188.027.80; 1952, CrS 59.648.371,40.

Por outro lado, arrecadou o Estado, no Município, através do seu imposto sobre

vendas e consignações o total de CrS 97.346.046.00 em 1950; CrS 133.959.317.50,

em 1951; e CrS 155.859.121,40. no último ano.
Fica aqui um rápido bosquejo da história, da vida e da evolução da "Cidade

Sorriso" nos seus quasi três séculos de existência.

Detentores tio dinamismo, da bravura e tia operosidade dos audazes bandeirantes

do século décimo-sétimo. somos. hoje. uma das mais importantes parcelas da

grandeza e da unidade da pátria.
Marco sublime tia nacionalidade. Curitiba é uma estrela cintilante tia constelação
brasileira.
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DA BAÍA DE PARANAGUÁ AO
1°. PLANALTO PARANAENSE

ROCHA POMBO

A 

nossa baía de Paranaguá é uma das mais vastas e

belas do mundo.

Quando se transpõe a barra, sente-se que se está

chegando a um país excepcional: como um pórtico imen-

so, um longo peristilo de gigantesca maravilha arquite-

tural, a baía se dilata a vossos olhos, até se confundir,

nos confins do horizonte, com a fita marítima da costa,

verde jante e sugestiva como um país encantado. Para o

fundo, a serrania se alonga, em massa colossal e informe.

Ao fundear na enseada da Cotinga, tem-se à frente a

magnífica planura do Rocio, coberta de palmeiras e ca-

juais; à direita a baía de Antonina, em cujo fundo se

acha a cidade, alvejando nos dias claros sobre o verde-

escuro dos montes, como um bando de garças pousadas
na praia; e para o lado oposto a foz do Itiberê, a cuja

margem, num plano elevado, se ergue Pa-

ranaguá, com a sua casaria quase vetus-

ta, com a sua floresta de mastros e velas junto
ao cais e com os coqueiros viridentes. E

então, volvendo para trás, a vossa vista per-
cebe mais clara e mais sensível a amplitu-

de da baía, que se vai perder muito ao

longe, mar fora.
E se quereis apanhar um cenário mais vasto,

mais variado e mais grandioso, chegai ao
alto da Atalaia, na ilha fronteira da Cotinga.
Dali devassareis, em torno, um círculo de

mais talvez de 60 quilômetros de raio: para
o ocidente e o noroeste a curva enorme de
montanhas; para o sul, planícies infinitas que
parecem abaixo do nível do mar; para leste
e nordeste, as duas baías, as três barras, a
fortaleza, e para além, muito para além., o
oceano indifenido, a atrair, a apavorar, a
suspender toda a vossa alma em tumulto.
Dentro de duas horas, podeis estar galgan-
do a serrania que há pouco vos fechava
num grande arco o horizonte para o nor-
deste. Ao sair de uma grande curva ascen-
dente, do mais alto ponto do flanco oriental
das montanhas, tereis o espetáculo da na-
tureza mais estupendo que é possível imagi-
nar. A planície, lá em baixo, como que cresce
aos vossos olhos, e tendes vontade de excla-
mar no vosso arrebatamento: "Como é grande
a terra!" O vale de Morrestes, que começa

junto ao Marumbí, amplia-se para além,
até Paranaguá de um lado e de outro até
Antonina. Nos confins desta várzea imensa,
apenas interropida de pequenos outeiros e

colinas, a baía de Paranaguá e a de Antonina,

aos trechos, como alvos lençóis numa campina sem fim,

pois que o mar já se perde no indefinido da distância. E se

a ascenção que fazeis coincide com uma tarde ou manhã

nublada, bem podereis ir para além, de certa altitude por
diante, rompendo a camada espessa de nuvens, e surgir

debaixo de um céu límpido e sereno, por cima do céu te-

nebroso que ficou lá no vale. E então tereis a sensação de

vogar sobre aquele oceano, branco e plácido como um

enorme estendal de algodão.
Transpusestes a Serra do Mar. A natureza mudou. Os

aspectos, os ares são outros. A vegetação sobretudo é
inteiramente diversa. Sem demora, começais a ver
campos, cada vez mais vastos, cada vez mais apra-

zíveis.

Vale do Ipiranga, na Serra do Mar,
vendo-se a esquerda o "Véu da Noiva",
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UM POUCO DA GEOGRAFIA DO PARANÁ
JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO
(Professor do Colégio Estadual do Paraná)

SITUAÇÃO

As 

coordenações dos pontos extremos do Paraná
são as seguintes:
Ponto extremo Norte: Situado na curva mais

setentrional do rio Paranapanema, coincidindo com
a confluência do rio Pirapó seu afluente, está na La-
titude SUL 22°31'30" e na Longitude de 52°38'
W.Gw.
Ponto extremo Sul: Situado no Morro do Capão
Doce, nas nascentes do rio Jangada, está na Latitude
Sul 26°42' e na Longitude 51°25' W.Gw.
Ponto extremo Leste: Situado na vila de Ararapira,
no vale do rio Varadouro, está na Latitude Sul
25°12'30" e na Longitude 48°01'15" W.Gw.
Ponto extremo Oeste: Situado na curva mais ociden-
tal do rio Paraná, em frente a Puerto Embalse, está
na Latitude Sul 25°22'30" e na Longitude 54°37'
W.Gw.
O Trópico do Capricórnio, que anteriormente passa
sobre a capital Paulista, atravessa o Paraná entrando
através do rio Itararé, passando pelas Serras Verme-
lha, Apucarana e Dourados e pelo norte da Ilha flu-
vial Grande ou das Sete Quedas, sai pelo Ocidente,
portanto pelo Norte do Estado, deduzindo-se cpie a
mór parte da superfície paranaense se encontra na
Zona Temperada do Sul e segundo as referências
geo-astronômicas acima, extendendo-se em latitude
por mais de quatro graus.

CONFIGURAÇÃO

O Paraná é figuradamente um heptágono irregular,
mais extenso a Ocidente e de estreito litoral.
A situação fisiográfica do Estado apresenta-o na Re-

gião Sul Brasileira, limitado a Leste pelo vale do rio
Paranapanema e o de seu afluente rio Itararé e pelo
afluente deste, rio Bandeirantes, Serra do Paraná-
piacaba, rio do Macaco afluente do Itapirapuã e este
afluente da Ribeira do Iguape e por este ultimo até
seu afluente rio Pardo e pelo afluente deste rio Par-
dinho e pelas Serras Negra do Cadeado e do Taquarí
e pelos morros do Bico Torto, do Gato, da Tijuca e
da Palha e o vale do rio Varadouro, estes acidentes
que o separam do Estado de S. Paulo e da foz do rio
Varadouro pelo litoral atlântico até a foz do rio Saí-
Guaçu; ao Sul, pelo rio Saí Guaçu, já mencionado,
pelo paralelo 25°58'15", a seguir por uma geodésica
que alcança o rio Negro e pelo leito deste até a sua
confluência no rio Iguaçu e pelo leito do mencionado
rio até União da Vitória a daí pela rodovia que a
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FaroZ rfa //Ao rfo MeZ, na enírada ia èarra
de Paranaguá.

une a Jangada do Sul e pelo rio Jangada que_ aí pas-
sa, até as suas nascentes no Morro do Capão Doce

e 
'daí 

pelo divisor de águas, formado pelos morros da
Espia, da Balisa, da Pederneira, da Balisa II, até a
Serra da Fartura e pelas nascentes dos arroios Bale,
Tigre, Tateto, Tamanduazinho, pelos braços (afluen-
tes) do Capanema até a localidade de Barracão —

estes acidentes até aqui descritos nos limites com o

Estado de Santa Catarina. Nos limites fronteiriços
com a República da Argentina, ao Sul do Estado, en-
contramos os seguintes acidentes: divisor de águas
onde tem nascimento o arroio Firmino, rio Lageado
e seu afluente rio das Antas e pelo curso do rio San-
to Antônio até a sua confluência no rio Iguaçu e

pelo curso deste até a sua confluência no rio Paraná.
A Oeste, pelo rio Paraná no trecho entre os afluen-
tes Paranapanema e Iguaçu. Ao Norte, pelo vale do
rio Paranapanema até a sua confluência com o no
Itararé.

A linda Paranaguá vive entre evocações do pas-
sado e os impulsos da renovação e do progresso.
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No cais do rio Itiberê, junto ao Mercado, em Pa-
ranaguá ainda se pode saber o que é fartura.

^A.

Os paredões seculares do Convento dos Jesuítas, de Para-
naguá, abrigarão daqui por diante um Museu Histórico e
Etnográfico, — uma das realizações comemorativas do
Centenário do Paraná.

DIMENSÕES

0 Paraná mede de Leste a Oeste cerca de 658 quilômetros (isto é entre os seusextremos: curva mais ocidental do rio Paraná e a vila de Ararapira no litoralatlântico) e de Norte a Sul 468 quilômetros, entre as nascentes do rio Jangadae a curva mais setentrional do rio Paranapanema.
0 litoral desde a foz do Varadouro até a do Saí-Guaçu tem aproximadamente 300
quilômetros incluindo as baías de Paranaguá (com 40 quilômetros de reentrân-cia por 20 quilômetros de largura) e a de Guará tuba, a linha envolvente deveter uns cento e oitenta quilômetros aproximadamente. O contorno do Estado apre-senta 2.560 quilômetros, dos quais, 220 quilômetros de linha de fronteira com aRepublica do Paraguai (Salto das Sete Quedas até Foz do Iguaçu) e 250 ouilÔ-metros na fronteira com a República da Argentina (Foz de Iguaçu a Barracão).A,superficie segundo dados oficiais 199.897 (cento e noventa e nove mil oito-centos e noventa e sete) quilômetros quadrados. Comparativamente o PARANÁe em superfície 1/42 da superfície brasileira, 1/4 da Região Sul Brasileira émenor do que os Estados de S. Paulo ou do Rio Grande do Sul e o dobro doJustado de Santa Catarina.
Altimètricamente, a sua maior altitude é o Pico Paraná com 1.979 metros aue sesitua no Sistema da Serra do Mar (parte que atravessa o Estado) nas proximi-dades do litoral baixo (Planície do Paranaguá) e o interior vai decrescendo emcotas de altitude do sentido geral de LESTE-OESTE até alcançar as barrancasdo no Paraná.

..A.-

FISIOGRAFIA
Afim de concatenarmos melhor o estudo fisiográfico do Estado, vamos dividi-loem quatro zonas, a saber: o Litoral; a Será; o Planalto
e o Vale do rio Paraná ou o Oeste Paranaense.
O LITORAL — Esta zona é uma faixa de terras varia-
vel quanto à largura de dez a vinte quilômetros, alcan-
çando um máximo na Baía de Paranaguá de uns cin-
quenta quilômetros, que pela linha de costa desde afoz do rio Varadouro até a do rio Saí-Guaçu mede maisou menos uns trezentos quilômetros. São numerosas asformações quaternárias, representadas pelas areias dis-
postas em lençóis praieiros, ou enformações dunosas
que alcançam ao máximo de uns sete metros de alturaou ainda em forma de restingas ou bancos submersosde areia que se assemelham a recifes. Nesta extensabaixada que vem desde o sopé da Serra até ao Marnumerosas são as formações cristalinas em forma demorros arredondados e isolados que a acidentam emmuitos ugares; muitas vezes estas formações aproxi-madas do Oceano, apresentam o aspecto de matacõe<-redundantes da intensa abrasão ali verificadas. Outrasvezes e a própria Serra que vem com seus esporões daro aspecto montanhoso que já se consagrou com a de-nominaçao de "Costas Altas Graníticas do Sul"

A igreja de Guaratuba, no litoral, vem dos tem-
pos coloniais e foi mandada construir pelo Mor-
gado de Mateus.

Dentre as formações quaternárias do litoral paranaense destacam-se os samba-
quis pela sua freqüência (Matinhos, Caiubá, Leste, lia do Mel) quase sempre
com tendências a fortalecer a teoria dos "kitchenmidden". Duas grandes baíasacidentam este litoral, a maior das quais é a de Paranaguá que envolve nume-rosas outras e na parte restante aparecem as extensas e belas praias onde tam-bem termina a planície aluvional terrigênea, coberta por manguesais antigos, decoloração amarelo-escura denominada pelos técnicos de Mangrovito e estes su-
bordinados aos depósitos arenosos. O aspecto é de impressionante beleza, pois ofundo destas paisagens praieiras é, em todo o seu horizonte, dominado pela Ser-ra. A nomenclatura do Litoral apresenta de Norte a Sul: a foz do rio Varadouroa extensa praia de Superaguí, que termina na Ponta Ignácio Dias, o Canal dèSuperagui a Ilha das Peças (extensa ilha montanhosa apresentando os morrosdos Sinos) na sua parte mais meridional limita o Canal do Norte, que aí iniciaa en rada da barra do Porto de Paranaguá, até as pequenas ilhas das Palmas,que iimi a o então Canal de Sueste até a Ilha do Mel, na sua Ponta de Conchase desta Ilha na Ponta da Calheta até o Pontal do Sul, limita o Canal de lbope-uba interrompido por numerosos bancos de areia e terminando aí a referidabarra. Internamente^ baía de Paranaguá que se extende por 46 quilômetros a10 de largura, uns 800 quilômetros quadrados de superfície" portanto a segundaem dimensões do Pais (a primeira é a de Todos os Santos, Bahia), na direçãoLeste-Oeste, ao fundo se localiza a baía de Antonina, onde está o porto do rhelmo nome, ao fundo do canal de Superaguí está a baía de Pinheiros, a parte nml
tTas ; pi 

a/aTS„P°r 
p H P°nta de Guajatuba dã0 entrada a baía de Laüjenas e alem da Ilha de Povoca apresenta a baía de Guaraqueçaba

Numerosas são as ilhas aí encontradas: Texeira, Cotinga, Raza da Cotinga, Pe-ças,. Cobras, que sao as principais, Pinto, Sul, Pilões, Itacolomí, Gaivota è ou-
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trás com menos importância: Benito, Corisco, Ponta Grossa, Gererê, Rosa, La-
ranjeira, Guará, Galheta, Coral, Valadares, Lamin, Pedras, Poruquara, Itapema,
Papagaios, Guararema, Biguá, Pontal Albano, Barbosa, Gonçalo, Ostras, Ber-
tioga, Gamelas, Ramos, Lessa, Rolim Guamiranga, entre estas as de Galheta, Fi-
gueira e Castilho se encontra na entrada da barra, além da Ilha do Mel e no
litoral do Superaguí.

A partir de Pontal do Sul, se extende a longa praia de Leste, ao largo da qual se
encontram as ilhas dos Currais e além do povoado do balneário de Leste com a
Pedra da Lace e a Ilha de Itacolomi, e dos outros em formação, Flórida etc, a
seguir a de Marinhos e mais adiante o de Caiubá, separado pelo morro do mesmo
nome e apresentando a Praia Mansa, dominada por bancos de areia afastados,
que funcionam como quebra-mares naturais. A seguir a Serra da Prata, vem di-
vidir este trecho litorâneo e depois da Ponta de Caiubá se extende a baía de Gua-
ratuba, com reentrância máxima de quinze quilômetros, onde estão as ilhas de
Sepultura, Pescaria, Rato, Capinzal, Estaleiro, Garças, Araçá, Capim, Palmei-
ras, Morro da Barra, Monte Alegre e outras, apresentando o célebre balneário
paranaense de Guaratuba. A seguir vem a Praia Grande do Saí, terminando o
litoral na embocadura do rio Saí-Guaçu.

HIDROGRAFIA

A Hidrografia apresenta numerosos rios de regime mais ou menos regular, su-
bordinados as intensas chuvaradas, que nascem nas serras que constituem o Siste-
ma da Serra do Mar e vão desaguar no Oceano diretamente ou não: O Vara-
douro que vem de S. Paulo e recebe das altitudes do Superaguaí o Varadouro
Velho, desaguando conjuntamente numa zona de mangues que serve de limite lito-
râneo com o Estado Bandeirante; tributários da baía de Laranjeiras: o Guará-
queçaba, que vem da Serra do Taquarí e recebe o Morato; o Serra Negra que
vem da Serra do mesmo nome e recebe o Assunguí o Tagaçaba que vem da Serra
da Virgem Maria e recebe o Potinga e o Itaquí que recebe o Itiberê, — tributa-
rio da baía dé Ahtbriina, d Cachoeira, que vem da Serra do Capivarí e recebe o
Turvo — tributário da baía de Paranaguá: o Nhundiaquara, que vem da Serra
da Graciosa, formado pelo S. João e Mãi Catira e recebe o Marumbi os rios
Guaraguaçu e o Boguaçu que vem da Serra da Prata; tributários da Praia de
Leste o Perequê e o Olho d'Água, e finalmente tributário da baía de Guaratuba
o Cubatão, que vem da Serra do Araçatuba recebe o Cubatãozinho, Arraial e
Castelhanos e ainda no final da costa paranaense para o Sul, o Saí-Guaçu.
Sobre estes rios lembro as afirmações do Dr. J. J. Bigarela (in Arquivos de Bio-
logia e Tecnologia, Vol. I, art. 7, pg. 77). "Os rios que cortam o litoral têm as
nascentes na parte montanhosa do complexo cristalino, ou nas baixadas panta-
nosas. O curso superior encachoeirado situa-se sobre o complexo cristalino, e sua
direção está subordinada a estrutura geológica. As suas águas são límpidas em
contraste com as águas do curso inferior. Os riachos menores correm por entre
blocos e matações e abaixo dos detritos que enchem os vales .Os rios ao atingi-
rem a planície tornam-se meandrantes com aspecto de senilidade. Através das
regiões pantanosas, sua água é escura em conseqüência da presença de matéria
orgânica e tem sua velocidade muito reduzida. Os rios da planície sofrem a in-
fluência das marés, muitas vezes até algumas dezenas de quilômetros acima da
foz".

A antiga igreja do outrora faustoso Porto da Cima
é aspectadora tranqüila das esplêndidas mutações
em que se apresenta, cada dia, o Marumbi.
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Depois da faixa litorânea, galgado o contraforte da
Serra do Mar, vêm os três planaltos. Em todos os iti-
nerários que cortam os duzentos e tantos metros km2.
do Paraná, o deslumbramento acompanha o visitante,
que fica obrigado às mutações mais contraditórias no
seu estado de alma. Praias que se perdem de vista, ei-
dades coloniais, montanhas cujos abismos são transpor-
tos por uma. notável ferrovia, e, depois, a ampliação dos
campos e dos pinheirais cortados de rios caudalosos,
cujos saltos e caprichos se fundam, muito além, na or-
questração terrífera das cataratas do Iguaçu e do Pa-
raná. Entre tudo isso a civilização semeou cidades e es-
palhou todos os requisitos do conforto moderno. Den-
tre as imperecíveis recordações que ficam de um pas-
seio pelo Paraná, a viagem Curitiba-Paranaguá têm lu-
gar de destaque. O clichê mostra um aspecto dessa fer-
rovia de cento e poucos kms., com 41 pontes metálicas,
14 túneis e vários viadutos, vendo-se ao fundo o decan-
tado Marumbi, cujo ponto culminante mede 1563 ms.

Ponte de São João, na via-férrea Curiti-
ba-Paranaguá.
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O CLIMA

0 clima do litoral está subordinado a isohigra de 2.000 e ao isotermo de 21°, limitado as iso-
talantosas de 7o e 8o do Clima Tropical-Iso-Super-úmido (TiU) da Classificação do Dr. Saio-
mão Serebrenick. As máximas aproximam-se de 40° de temperatura centigrada e as mínimas
vão abaixo de zero graus, acontecendo as vezes o aparecimento da geada, com prejuízos para
a lavoura. As chuvas são distribuídas durante o ano porém nos meses de setembro e abril elas
são mais intensas. O litoral paranaense está subordinado aos Alíseos de Sueste e conseqüente-
mente as ondas de frio que vem do Sul desta parte continental, porém no Verão sopram os Ali-
seos de Nordeste. O clima é marítimo, isto é, mais ou menos constante, apesar das isotalanto-
sas aproximadas de sete graus.

A ZONA DA SERRA

A zona da Serra, está subordinada ao chamado Sistema da Serra do Mar, que apresenta neste
trecho as duas orlas: marítima e interior. Esta região montanhosa, que para alguns fisiógrafos
não passa dum "bordo erodido do planalto cristalino brasileiro", é de estrutura cristalina, onde
são abundantes os granitos e os gneisses, os quais muitas vezes atacados pela unidade marinha
apresentam-se em estado de desagregação, dificultando aos geólogos a sua verdadeira classifica-
ção. Na orla marítima aparece acidentando o Sul da Ilha do Mel, nos Morros de Nha Pina, Meio,
Joaquim, Conchas e Baleia, em Caiubá, no morrinho do mesmo nome, e na Serra da Prata. A

orla interior é formada por numerosas serras, que se extendem desde as divisas com o Estado
de S. Paulo ali representadas pelas chamadas serras do Taquari, Cadeado e Negra, e seguindo-
se com os nomes de Virgem Maria, Cabrestante e Órgãos, que limitam ao Norte os Municípios,
de Guaraqueçaba e Antonina; Serras da Graciosa e Marumbí, que limitam ao Norte o Mu-
nicípio de Morretes; Serras da Igreja e Canavieiras que limitam o Município de Guaratuba
e se ligam a já referida Serra da Prata e com a designação genérica de Serra do Mar vai
terminar nas Serras de Araçatuba e de Araraquara e do Morro Redondo que fica na fronteiracom o Estado de Santa Catarina.

As altitudes que merecem referência são as seguintes : Pico da Prata na Serra da Prata,1.467 mts., Pico do Marumbí na Serra do Marumbi, 1.547 mts.; Pico Paraná, o maior, 1979mts. e o, de Guaricana com 1970 mts. ambos na Serra dos Órgãos. Sob o ponto de vista topo-
graüco, esta zona quase despovoada, apresenta verdadeiro obstáculo a ser vencido, quer dolado da marinha quer do lado do planalto, é uma zona de passagem, muito acidentada, ondeos terrenos apresentam, às vezes, declives íngremes ou, devido às chuvas, numerosos pântanose densas florestas, quando não as serranias desnudas são de acesso mais difícil ou quasemaccessiveis.

O aspecto montanhoso é mais impressionante, quando observado do litoral, porém do pia-nalto, pode-se ve-lo, à distância, como por exemplo é o caso da vista dos arredores de Curitiba,na direção do Mar, em que a parte do horizonte é obstada pelas extensas serranias.
Estas Serras formam uma linha de divortium- acguarum, entre os tributários da vertente àtlân-tica e os da vertente interior, aqui representada pela bacia do rio Paraná. O clima é temperadoe úmido pois os mmbus que não se condensam do lado da planície, descarregam parte dasua umidade nas serras (chuvas de relevo) aí tem os afluentes do extenso Capivarí, o rio Pira-quara e os afluentes do rio Miringuava e os do rio da Várzea
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Ao escalarem Marumbí, os "marumbinistas" po-
dem assistir o serpentear da via férrea.

O viaduto Carvalho é algo de fantástico e parecedesafiar as leis do equilíbrio.
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O PLANALTO

A zona do Planalto, realmente é um terreno acidentado, que járecebeu a classificação (extensiva aos outros Estados sulinos) deSistema dos Degraus e Patamares Meridionais". Formam-no umasucessão de 'cuestas" ou anticlinos, que envolvem as depressões
que receberam os nomes de planaltos: Curitiba, Campos Gerais eGuarapuava. Consultando o mapa geológico do Dr. ReinhardtMaack, existem terrenos desde o Período Siluriano, Devoniano,que se compõem de extensas camadas de arenitos, shistos argilo-sos cacareos; dispostos horizontalmente parecem se exténdefnuma faixa que partindo de Sengés e tendo como centro PontaGrossa, vai terminar em Antônio Olinto, o devoniano paranaenseapresenta apitos e folhelhos de Barreiro, Ponta Grossa e H-toagi, os de Ponta Grossa ricos em fosseis marinhos. O Carboní-
2íSm vara? 

Cm CamadaS 
íaCÍal marinha e continental éconstituído de varvitos e arenitos tilitos.

Considerado como um dos mais importantes na geologia brasilei-
numa tSPf- 

eXtende *?** ° N°rte até ° Sul d° Estado
Sas de carvãnXd ^A ^ ,econômico acorre das extensas
nflas nní^ V P^*^™** ^é o presente conhecidasno Fais, pois se depositam desde S. Paulo até ao Rio Grande doSjj£parecem se ex.ender desde Carlopolis, Wenceslau Bra" Im-
Na Era Secundária, o Período Triássico foi o mais imnortante

dane dê,?. P >A "^f, do mundo' «ão no planalto redun-
Íega ão dos di2 

' & CelT^ tCrra r°Xa ** Provém ^ desa-gregaçao dos diabases e os Trapps, serranias da Serra Geral.
ternaTr1oC1aard0enne ^T í 

fratU1'aS da Serra do M^r e ao Qua-£SPS5íí-rf - -* -»=
o TrTpp muTto resLenteaSflentre-° ^^ C IgUa^" Alias seildo
capiamento de Inll er°Sa° f°rm0U na borda «dental do
None a sil da nSàFSFT 

"T CSCarpa que se extendendo dea bul da Região Mendional, originou a nome de Serra Geral.

Essa e a escoada para os planaltos, por meiode uma ferrovia gue constitui legítima glóra daengenharia brasileira "
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O Marumbinista domina a Serra do Mar

HIDROGRAFIA

A Hidrografia apreenta os numerosos rios tributários do grande
rio Paraná. São os seguintes: o rio Paranapanema que divide o
Estado de S. Paulo onde nasce na Serra de Paranapiacaba e
vem desde a confluência do rio Itararé até a sua confluência no
Paraná, se extende por uns quatrocentos e vinte quilômetros e
recebe pela margem esquerda: o Jaguariaiva, com noventa qui-
lômetros de curso; o das Cinzas que nasce na Serra das Furnas,
com trezentos quilômetros forma o Salto Presidente Cavalcanti; o
Tibagí, com 530 quilômetros, 80 navegáveis, desde a sua conflu-
ência até a localidade de Jatai, é um rio de considerável largura
e profundidade formando os Saltos de Aparados, Agudos e a Ca-
choeira das Sete Ilhas; o Pirapó, o rio do Diabo e outros de me-
nor importância. O rio Ivaí, tributário paranaense nasce na Serra
da Bôa Esperança, com o nome de rio dos Patos, tem um curso
de oitocentos e cinqüenta quilômetros, dos quais 146 navegáveis,
desde a sua confluência até a Corredeira do Ferro e forma os Sal-
tos Visconde de Rio Branco, com 45 metros de alt.,Ubá e Arira-
nha, e as cachoeiras das Abóboras, Bufadeiras, Pindauba, Jara-
raça, Cobre, Bulha e Bananeiras e recebe pela margem esquerda,
os rios das Antas, dos índios, Ligeiro, Corumbataí, Marrequinhas,
Bonito, e pela margem estreita numerosos ribeirões, como os da
Paixão, do Pacote, dos Bandeirantes do Sul etc. O rio Piquiri,
também afluente paranaense, que nasce na Serra do Cantuí, ou
Cantu e deságua a sete quilômetros acima do Salto das Sete
Quedas, com cento e quarenta metros de largura por cinco de
profundidade, navegável da foz até à Corredeira de Nha Barbara
e se extende por quatrocentos quilômetros, recebe pela margem
direita: os rios Gôio-Erê e o dos Macacos e pela margem esquer-
da: o Melissa o Sapucaí ou Rebouças, o Tourinho, o Baroaquá, o
Cascudo, o S. Francisco e o do Cobre. E o rio Iguaçu, cuja deno-
minação quer dizer "grandes águas", nasce nas proximidades da
capital paranaense, formado pelos riozinhos Ivo e Belém, tem um
curso de 1.320 quilômetros, dos quais mais de trezentos e cin-
quenta navegáveis, desde a localidade de Porto Amazonas até a
de União da Vitória, recebe, entre outros, pela margem direita os
rios afluentes Vargem, Turvo, Putinga, da Prata, Palmital, Areia,
Jordão que forma o salto da Carucaca, Cavernoso e Cobras e pela
margem direita o rio Negro, que nasce na Serra do Mar, servindo
em todo o seu percurso de limites entre o Parauá e Santa Cata
rina; os rios Jangada, onde se encontram o ponto extremo sul do
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Uma das terríveis gargantas do rio Paraná, junto aos saltos
do Guaíra ou das 7 Quedas.
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Estado, o Iratí, o Chopim, que forma o Salto Osório, o Branco, o Capanema e o Santo Antônio,
que serve de fronteira com a República da Argentina desde o lando de Cleveland. Em seu longo
percurso, forma, o Iguaçu, o Salto Grande de Santa Maria, com 62 metros de queda, situado na
fronteira já referida. Pertencendo a margem esquerda à Argentina e a direita ao Brasil, está
esse Salto a uns treze quilômetros da Foz do Iguaçu e se tem estimado o seu potencial hidro-
elétrico em dez ou catorze milhões de H. P. Vale lembrar as palavras de Prates da Fonseca:"A Natureza caprichosa quis reunir nesse anfiteatro portentoso e inegualável no Mundo, todas
as formas de quedas, cujo o conjunto forma a catarata de Santa Maria do Iguaçu. Lá no fundo
da Garganta do Diabo, reunem-se as águas todas, que, num turbilhonar sem fim, formando bor-
botões apavorantes, forçam a passagem num batalhar sempre crescente para extravassar-se pelo
leito do baixo Iguaçu. O solo em derredor do salto treme ao baque das águas, cujo ribombo re-
boa numa estralada estrepitosa a mais de duas léguas de distância".
A parte brasileira do Salto é mais bela e imponente do que a outra.

O CLIMA

0 Clima, desta Zona apresenta os isotérmos de 12, 14 e 16 graus, sendo os meses mais quentes
janeiro e fevereiro, e o mais frio o de junho. As máximas sobem a mais de trinta e cinco gráos
e as mínimas geralmente decem a cinco graus abaixo de zero, excepcionalmente a menos —
10°,1 em Palmas.
O fenômeno meteorológico da geada, granizo ou nevoeiro é comum nos invernos porém o das
neves parece ser esporádico. Apesar de algumas observações em contrário, nevou em Palmas e
em Curitiba no ano de 1928 num espetáculo deslumbrante, que empolgou a população de então.
A unidade está acondicionada às isohigras de 1.500 a 2.000, com chuvas distribuidas, chovendo
mais nos meses de janeiro, maio e outubro. O tipo da Classificação Serebrenick é Temperado-
Iso-Úmido (TiU). Os ventos geralmente predominam do quadrante de S. W. (Sudoeste) e no
inverno as ondas de frio são freqüentes.

O VALE DO RIO PARANÁ

A Zona do Vale do Paraná, que o geógrafo Aroldo de Azevedo tem denominado de calha do Pa-
raná a limitar o planalto ao Oeste, ou mais genericamente tem se chamado de OESTE PARA-
NAENSE, é dominada geològimente, segundo o mapa de Reinhardt Maack, pelos terrenos se-
cundários o Jurássico, com arenitos eólicos e o Triassico com derrames eruptivos básicos (Dia-
básios). Ao Jurássico se referem as intensas atividades vulcânicas com erupções de rochas cris-
talinas e ao Triassico as erupções de basaltos formando nesta Zona espécie de paredes basalti-
cas (Dique) que hoje se encontra nas numerosas quedas dágua do vale paranaense.
As altitudes aí decrecem para menos de 400 metros e formam as altas barancas do rio Paraná.
Os terrenos são de grande fertilidade como decorrência das intensas florestas que o cobrem.
O rio Paraná, desde a confluência do Paranapanema até a do Iguaçu, tem uma extensão de uns
quatrocentos quilômetros, dos quais cento e sessenta navegáveis (Guaira a Foz de Iguaçu), e o
seu curso apresenta entre numerosas ilhas fluviais a Ilha Grande ou das Setes Quedas. Sua lar-
gura média vai de 800 à 1.000 metros e sua profundidade é de vinte metros. Ao formar o Salto
das Sete Quedas ou Guaíra, se alarga por cerca de quatro quilômetros para se estreitar brusca-
mente por sessenta metros e formar sete braços que dão origem ao seu nome, caindo numa altura
de setenta metros, isto quando atravessa a Serra de Maracujá.
Calcula-se o seu volume dágua em 18.000 mets3/s. e o barulho é ouvido a mais de trinta quilo-
metros de distância. Está situado na fronteira com o Paraguai, cuja linha coincide com a 5.a
queda. O regime do rio Paraná está subordinado as intensas chuvaradas que caem na zona cita-
da, predominando em dezembro e julho de cada ano, o que acarreta as suas enchentes.
O Clima é o Temperado Isso Super-Úmido da Classificação Serebrenick, explicando-se a super
unidade pela condensação dos nimbus que descem em latitude ao encontro dos ventos frescos do
Sul; os isotérmos ficam entre 15 e 18 graus e a isohigra é de 2.000

Ponta Grossa,^ a "Princesa dos Campos", é a segunda cidade do Estado e tem merecido, com
justiça, também o título de "Cidade oficina", pois é um centro de extraordinário progresso.
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Bem 
posta sobre um planalto enfeitado de pinheiros, Curitiba

vai ampliando com rapidez os seus atributos de metrópole.
Goza de clima sub-tropical, nos seus 900 ms. de altitude, &

apresenta atrativos que justificam o título de "Cidade Sorriso", comi
que todos a festejam. Surgiu no início da segunda metade do sé-
culo XVII. O predicamento de vila, obteve-o em 1693, quando osl
próprios moradores do rústico povoado pediram a criação da jus-
tiça, para que houvesse "paz, quietação e bem do povo".
Alcançou foros de cidade em "1842 

e, devido à sua localização, me-
receu preferência para ser a capital, quando o conselheiro Zacarias
de Góis e Vasconcelos foi na Corte instalar a Província. Contava
Curitiba, então, 5.819 habitantes e 308 casas. Agora, no ano de
Io Centenário da Província, apresenta-se de tal modo ampliada e
dinâmica, que o confronto de quanto se fez, empolga as mais frias;
sensibilidades. Duplicam-se, de ano para ano, os investimentos e oa
negócios, as construções residenciais fascinam pelo apuriado gosto,
enquanto as vigas de concreto tentam galgar as nuvens, formiando
a ossatura de edifícios com dezenas de andares. Em meio ?\ uma
população de 200.000 habitantes, há o continuo revezar de nume-
rosos itinerantes do interior do Estado e de outros pontos do país.Coroando toda essa vertiginosa faina em que se traduz uma éra de'
decisivo progresso, enche-se Curitiba com a vibração dos seus mi-
lhares de estudantes e professores, sob a cúpula da Universidade el
ao influxo de centenas de outros estabelecimentos de ensino.

Panorama de Curitiba em 1875

CURITIBA
DE ONTEM

E DE HOJE

Curitiba dos nossos dias
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*^,i_iBa&fc-m*Wmmmm\-mm ~~~z flE bk ¦ ^^^^Px _!__u.^íJ^^MbB BbmCa mjB BMP'] bEhWÍ H b^hÍIh hB flBffl^ fl^l'dW^^^wBC :^»-B BP9) %__— •*mmmW'lL.'' "flflKzflE ^—*— ___i*_ "rm • ™\ t JMHÉBLmBI Bfli^iBflrBI Q^B ^bi^fl IhH Br^flBBfl B^^flflfllifl I flB-..flflfl-J^Bt^mr ' rBawSmmmmmmlLwmmmir^mi ^jJBBfljÉB^ft^SSLr^UflHff B —— Br- . _td?tflf«JF*IHI^HHH P*^Haa m fl^iQ BB BBnHflBjvPBI BSBp^Bfl^fl flffrK.':tíiuB B*fl í F^*- n—"Bfl£S!,tf*>* ^w™! Hflrff.. ,IKME HQg ^y-IWxBg -— flr* .:; JBHBhtÃI^ ^QBBhB IMÉMflfau JHC^*yffflí«2BflBBHfl C!f8^r^BBL«<flM Bfl^lVBRLXBBflHinBaB^^flBBflB^ I F" "li_^P..*iflfl IflrBBflrfJ
mwL-Jx^ my^iamfmwjF^mmíB «Ja—¦¦ F«ww»'#ai FKT-m* t — B), ••• 9H ______ * rfl^nB Bp^BBW-^íBé^'"^ flUflK^fli ¦,,fiflflP'Vl B ***_____________ ^_W ^IB> BH I r ** ^JflflflKl^^IflP^B flfl^flflflflrLaiBHBHwiMH3Bi^Bfl^MÍflfHBBB5ti5BiflBBBÍ l *~^"»/* -WflMH -Ipt »VvãM9cflMB9EüHfli'• BF"fl^5H H^^mjBP^H j K^^«U:¦ | ¦ké^^-i mi ¦¦ ¦¦
^/"^' HHB^ÜBkÃifir^^^jPBBBflB flB^t^^^B^^yflB I flBflflCi í 1 _ _\\\___\\\__\_______m f» '~m>5aBBW fli- A«tflfl PWssBfcJflB hbhBW ifl li IB jBflB l'fl í ^^^B '•! flW MK 11^1HV BfiKaKcm flflBBBA>a<fc - Tj»^a»Bw**»'T|g'«MMwin , -L'4Ésfl BB flflCJCs • * mém J*^JW1.'.B?S- ^^^i.» .^— affiSfATB^BJ^fl/^lBry i*1 ^^BíHHttflB J ¦T^^flBA BB / II «I flB Hfl^BB* ¦^^T^íMc^^flflflflB3J» t8q.*.Mjm:l A^-aBBSCSi.iuBFtIH I i-jH: . ^^JwPMv» : Bfltf ¦•¦ Blit^Tw^nr^Bin ii^^ftiy fcdO^-3"B ^^BflT-T^H BLB I - ¦ I H H laaflL£-i**-^ I
EjwMpflBfS? HttSFy_^ftf flgittSüffi^^^ll^^^f^Br^^zF'rfTHWB^BHBBTTf^fl ^B^^T * PflF'JáB ^^TjflF^^^íijflfliflB BBBBBBBBBBBB BB^^Sfl B^l^fBB flfl I flfl ¦ -I BB^^BBBBB^BF" ^^ÉÉÉ**^flTZ£iuh3BSkU«Ol4 ¦*»  am^m^Bu • •***^HHV IJWr74-iH BFWMfll^^fl • Ç ^Br ¦BflPflBB¦• * * LBftiiimJflfl PB^^flB fli?-'»!!»! Bflf^-BflááBflflB^^fl^^Bflfll / flflflflB fl IflJMBWliBVk^Ht-HHKJÉJ» g^B#— -r^S^B aííüí^B^BF^*—¦i-ln : TlCL^yyall«áÉiWHi"B HHZuaB BPH iB.^ai H*^ :f-.'—U4IB •/ _^EmmTmM mmnmrl

m^Ê^W^^^^mmmmtã^i^J flflBSJ EM^jflÍ%LjBl B^B iSÜfl WflJJ Bffiflfl
BMflflBfc^flV^BBBBBá^Wfl! flfl KrjEflBMi ifl C^^ ^| BElUiB Bfl flflin1 flflflfBI ^flt3i flfflta^flHl fl^L^^fl PfBfl^flflr^BB flffl^^Bfl Baé*^ ^flfB
gjW^^l^^bSffl ™^fl Kl fl'!Íi.-t:^rtfl BBfl flryBvt^W WamWimmummmmmmW'-fl flflB ^J^r:::TT*:BP!^-lBW». m- .-'---í^BmfÉff^tBnffSlMlW^r^^W^B *vm RÜAmíI Et* II CJ II l| luHUi BIIU liK""i''HyLJluy|ii<

¦ViT^^^mIÍB fftfl •! Br11*^^^ ^Blfl^flBWl^*jfl IflFB^BBa flByr^->|WBl BB K flflfl BflflflInJ flBflBáBfll flWBflflfl—B^BB BjCT Bfl^lB BflMBflB^i_^-iA.^BV J» ^^nflflnl o'¦ i¦fflrPVtff 1 •y^ a-BflflaM^J^X^^A^BJhfly^^^S^^JMBKBfl^^^flflflflWWCWB flflffahflflfHi^n flflWflS BTJBPWflBBBB jéB I. !üfl Bfl H BH BJI flMTfl Bit^fll^^^B
-m&mmmmW^ ' £3flWíflHrf^ ^áHH flflr^ »BWTÍflfl]' i n. 4aám»flK*<<»^y/.Z-TflHB ^Bf t IflflflBBi «Bf Btft\Êm >I^^^TflB BL7 flP^flfl^afl BI^hV-^^lIB_________wju_\__B_\.:jj_______a__m___\______w i fl ^^^s^^^tSSjtfflESifli KSfl^flBJ HflfcHPlRF'f^p^^SS BP*fl flPtflfl^^^^l B^l

wflfll IvkJhk^'JI P^z^l mCjthT'1!*'! lm hiiI PB fl^9l [^^¦M
flwfl Wmmtimmé^ 18^3 %"W^ fT^T^^T^mml |1 fm'.ijTD fljfl **fl flflB Bjflfll Bo¦P'^fl4Bfcfci BS "" 'aiu.fl MBn Ifli ¦ ^ m___________________m H^^HIflflUto^SB^fl HJflfll vpr^fl flu

Wmmmammm**tmW*9 BV^WPB B ; IéJ i^^flSM flníifllíTiFfl

km "*!l<NBB£llJg§™BBÍBBsfl flJhJjJi flLáfi fl^jfl C^ flL-H BjBBAuJmhI
P»^ ^^ flL. '¦ ~3i Há c-mmwtiSmUf FSV£_t.7í'_^_S__WmWmWÊSmmWíim __t_______'_______T%^m^mmmlmm mmKmW^mtmm^ !•> nit7^^^mmMmm mwmmmmim BÉSfl

&>>jS v. *-.¦•: Is^8^- BB '-V-í""" • - S»''**--yl^S.; ••¦ Iw PVfl BflflBil^flMS MB ilnflKajBl'-ít ' ti*?*?' ^- -Mbb% ¦¦ B——-IbBESk'''^ .41/ ,ií ?x«i. K>*n .1 1.^.^1 titmí Bi**M^^^y^É HUU! BvH^l !• ><.«¦

^"""•«Ç^ '¦'• ^' ^*S fc fc^,' IVfluõi !fll ^^^^Bflflfll^ãKJ B^5B?%1"^8 [-^ fl flklfll mJHMBBKPMMBW8^nBBBMMMfa-3B^B^aiiag&?^MH^^ :^iflBBÜ^K3flfe^^^H3t !i**MflBflj^»^ ^j^^SSflflfjp^Cy^^ *S PS^^^^^^^'' ^^^^^™c^^™,*a^^^"^^^^fl^^^^^^BfcM*»3BBflBBfli^. .BI..!!B]flwhJflifliHftM Vi
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A Capital do Paraná em 1900
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¦RiBBflMflWiSli Iflfl (31 HflP^í! ¦ flHflflflH flBflflMfl^^ 7 i^í^jsi .^fljJflflflaflBJJMHB^y^-^S A - r :M^Bflfl^BflMB^^^BSíflBKwBBMMÉB^^^^^S^im * ^SHflaSfc^^^KA.* * ** * *r i^TH?iiÉflflflMBflr ffiifflraF'" Iflfl'¦'¦¦'Ift mu .flj Hflflfl^fl afl KflPJ|rfl IvVJ Br^ * ^^^flflflj Z.J ^^^^^^M m ¦TflLI — ¦ » VJ*"-—.— *M».ibflfl flfl^^^^^tf^^Bl BBBfl BBB^^1 *?¦>'?¦*<•'¦¦'¦ ^ * * _ ^flflflflfltflflMW ^^^ ^* n
BB ""^flifÉ! BWiflA , 

^jPilip 
13**^^*^^ ijBflflBflfl^M- "*flBfl^^r_ sflífltefeí^^flW *BJí b* st -a,

t I^^^^t^a**^^^ AV-vÁ1'^ A?^'1. il* ^•JuJí^'^' i^1'.'' *flNL^5i2C LSfJBMKnBHW^^^^^Br""*" ^" ^^flU mmmâwdimk flF^V^flfl ftflflflflflH. B .*ÜhM hwik SBfl n

-^^^^^^^^¦¦¦""^flflteàiiJ1^^»*:..^.-^ tj&m^^* ***^flB flfl ¦SaiflBflWflK^' S»^!flBfe. ¦"*

£ ra 19 2 5
ií^::'-,'.íi;|iii?i

A:'A-í"A::i;7-í'::s'-:A:A7'i;vA7Avtt77
7P«:7v7:-:V:;-:?..;,;^^

r^ra£¥w flíWi^^ "!í* ; ^Hr^ffl Hflr^ti^i^^^wl 8&Jfl| |Si§iíCflB^™^ÍCflfl ^JÊÍÊ^mw ^.W-flfl Iff^^S^B^^^E^^^^B^^^^^^w^J^-^iP^y^^^i^^ »m'Ma^ ^^^jÉjfllfA^A i^^> 
"^w^^S^Bftti 

<•* --í- *** *\ *** 
*»>

^ ( fljflfflflp*' y ™iSP 
Hfla^fl^^BSB^^^^NflB T^H^fl^^afll Hafl^Ht flfl V dflflUflfffl Uflfl flflfli J' ***¦ ^^ BMf^^M^^t^^J*frT*UArTfltoflB^^Mttfl1flsMfc^ VBBflfl^Lfl Bfl^flflr~ 

^^^Bh • 1* *m(-*^jL^mm * * '*'.—-£ «jQflV i V

(^BK-flfl^giyPflffSB^ 7 jál" '^u****-4! "^JT^^E^t^^^^^A^A . *«fc ^"^^V-^flfl HhbW ¦-' fll flV./4fll Hflflflpflf i^Bflfl^^V^QRSjSC^^* ^1 flr flT ^flk. wk flk flk flt^ flfl^flflflfl* _flH>¦¦ B fls' ^B^v vji^^HtflVfl HflL^dP" í '^ L .^y^-^^^-"-.": v' "-^l^^^^fl\::^ *^Av.:.-.. ¦ ->™^3BÇT\^ ^^ „* ^^ ^^^ ^ ^^W(^^^ t^v^. isá^HMÉHBI e * ^íljç*-.^* flflfl HVflk7^'^nflflfl HflffMHE SVHVfl^^

VB1 Dfl—^ w^Bi HflBfli m^kmm^Lu^L\—mm fll Hk • flflp? r^i-* ~ ^flflflflflfl Hk « tjÃ£** Bfl^flk. T3 é3C% ^B7 av ~_^ HVflMnflfliiflvflflBfl flfll*f*"3| ^^P"Mk Sá',™i!HHfl> flB HHrflfll HflP^-' fl BMB^ffM^PSÍrs *BB B^^BBhí ,-^1. .^Hflfl BflEflBflfl^^^fli B^B **fljEBTOr ¦'¦¦ l^^Bfl flflW^íflflfli-..' A-^vflBf^^^B Hk£?

^EV^ Safl* ¦. flflfll flflflw .^Bfl WmmJmW ^¦JWr ^™**t-*» fl| IA; * •' ítf^^í' ** - »^fl Bfl^ u.^r ^—V/^^WJ PB^MH|^H ^B> fl/flk.^ Hfl* iBl B^? BflBl

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^flflflflBBBBBBBI^^^Bfl^fl^W^^^^^^1^^1^^™^™^^^^!^^ ¦ w^ t^ líxflflÇ

£"m 19 5 3 (Foto de Antônio V i d a l )

BflR Bl^v tflt^b^^:]\X 7.>:'^.. 7jSH(rS^L^í'^iL:.' ^ -'''.?-' ^^-7. íí ; ^ o"^ V" :>^flL?fl^^^HDflf^flflflflViflflflflBflr ^4flu'' W *ttL JtttíS^ ' iua^L.:^^ ^^Jv- ^flflflr TMÉftl¥lT>mni*a il , n i ¦¦ t*^''^^ - ^--.'^P^ÍAM^HHBHHm¦kk. Hp^v . ''^js^y ¦ *_j ¦"¦¦¦ iflfl^HV .' flfll flfl HflrSfl, ^^^^^âEflflflflflflflf^flfl gfljfl^^^*^- " "'*^l'*7>f'7 .^ i. rfiifry*¥?flfl

•&^F^*m*" íifr<' •$* flpfl Bflflfl ^HICHflfc fltr | ^^T^HBS^I^^if*^y^ySi^F^^Bflh^y^

A Praça Municipal
em 1910.

O mesmo local noa
nossos dias, vendo-
se o Paço da Liber-
dade, sede da Pre-
feitura e da Co-¦marca, e o monu-

mento de
Rio Branco

¥?m í*Wff^ÊFA';7^^'•¦''''"-'A MâfllflHVH* • t2
, f 1 Btfl^y s ^A4" AA>flwSfl»^ Jg
yj-AflKv-, -,--j\ 

• '^flflfl^í^fl Jü&sSpi
W*m\mV tWS '•A->'v/ ' "fllLfll L^VáflflhAfl'

Vfr*%- \ ^KaBflflkBBlBP
sSmT '* *"—^ V -^CSÉbI BflrflMk^Bl

JPt_J. 
'..¦ 

&T-—-— "^BÍHBfl«fll*^!
MJk^F^ y~ ^Miíflf^Lfl¦W§fl1^¦¦»w'',

jfflBn ¦¦¦¦ 4 i<v^.^Hfl 
AHE*JMHSWfl -j- -- . yflgflfl BBB^ aflr^^IA A Am I^P^

fly ' ¦¦'A^AmL\ mmWSmmui

K^--^flBFS^- ^'iflB
Kr a»#3B *vj <_j. ^ ; ^flflBB
fl¥ - JJffflMfl "^ 

As^Éw^Sflfl
Ba" PBWíA 13013
¦L"^-WflPilr B1EIH IflflflWJLAflfli bp fllc n ,•' 71 —¦ - ~^fl D

L 'fl<ftBHflmTB6flW|L m^AmmJir ""'i^ l^flL^ujlhy
'í^SiSflK^^SroBóHfflr^*S^ *twito*liniii..i v-'
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^AMw^mmm mmWWàmJÊ mt, mWm.m

Eljèfr ***®m%m' " '" ü^ÉH 9JS1I HflBlH I
Íi»flflBM«W^illÍ«É^-__i^^ r" ' "#. g^s» 

^^^j^^l ^^^^^^P^^^^.-^^^^lÍ^Pj\^^^^Kv^B^^^^^» ;^1 ^1 I^^Bl^l B|9aüpPI Íí^é9wN^^^B9hÍIÜÜíéík i- '-.»í":-. ¦'.".' aJft -.IèsIS bobík^^hWIB'9.< 9 9 9
ma '^^Z^jRn9fli^55''' i*i»uiiiit Mm. 

m -__• > I^K^a Ji 9b 9 9 9 9999999999991

fe*^ * ^^^^^^__^M_fl_^_^Tl**Wflí ¦JtllTv^ KlRI * II IIBél.ii I BB *« SnMH il i ¦¦ Bp-%B *<¦ fl I BI^"¦«¦^^^^^H99T^^fl9llOMFn5y ^^^^^^^^^^^^^^^^BPiff^^^^^MF^T^fllWwTBB • - ¦ ¦ HE9 8**9^9^'K'fl
I III [liai IIuÍ''<b9p ¦ m: ^iWmrmmnmmmm^^m^^mimt^tl^^mfa \mmmmuu\\*lT^^MmM mwmawmi mm\a mXmmmmtZkmm u*mm.

k^fl-A ¦ 99 9} MM 9 91H ^B ti I] W_% ^__l^K_í_^m_^_^CT1H ^^^^^^^^^^^H^^l ^B^*tt^B r^^^^9 99jl__^^9 19 m * ¦ ik9 n_9 ^¦b3*^V.' • ^¦ lll lin InII4§>*S^3Byl 99^^9 LtT^fci 9::>¦'¦ «&:.;'•;• *^^^^^^^^^^^M^^Hyr^^M^gmzWWSmmmmt

Ü^Efü^B' ^¦Ís^BkB^^^^^^MKIIImíIé^^^^^^^I^bI^^

: m 9 fl ^pt'»" ^JMsra&IEâlffHSM^
^^H _mmmr^ ¦ o*9m • •**mm? 1 ÀM *^ "lUfWTKiMífJ^^B^B^^^tfi ^¦¥^MflMl*^^Bi^flMhl^MÍBB^^WflB^Í^S^MM^^B^^^^^^^^F^^^BB^^^^^^^^^M^^MMl

99B«|jr ^il ~< .^M999Ku* *^tj*^^-—^*^ ;;-j^mb^^m^^^^e.t ±iM?. ^Hi^H99I^H^r^HE^-^* «^rfÍ^999B^ ..^JiiMlIBR-JWBM^it^^ffi^fiMKiMà^iK^WW ^K3i^B ^^^M PKJKaBMWHIM... ^ **¦* 4éI Hfe'i-fTSn*"^^?^ m*4f AH PVS1 VK&Ji ^^teíflv^n«^tf?M4SPBVMnipHl H''Vi.íK' JâM^^ft.- *A..^^^^2 ^P^^M^ ' *'^. m^^mmuummummwM^Í^Ba «^lh-T^B^M*99 Bfc^fMÜ^^WW^^^^^^P^^i IP^IB ÉÉÍ^BBiWflPfl^BB B^^I*^^^ *»» í^^"íi«» %^+^ ¦ VKft iK#^^^^^i ^K^E
W i^: **¦ 'HviiiÉfl QB^fl ^Bflf »¦*¦ '_ jAtt^flfcy^BiP^r*IL^w'^ Pl^^fcBlÉn^áil -^idáflL^l ^B£« ^Bflrsá. */M Hiflfcifa^. !J jfllA9Ér .*-. . . .^ - 

^«f^^^^^^^l
AuVtifl BmH IP* Joamm m**m ilmmM^-mu mmmMm^Mmmmtarmmm éIímí EMP|^9 ^B^F^B ^99Z^^JÉ1 mMmm^^mrmm mTSmy^f9ÊWmmtJL*»^m*j\Aj^ *».^L.49_9__|feijMfl

JM ^^^^*Mmmm mWW+A «t a . .mJMmm\mm9Ímmmlmm^^Dimw,a^ OMm^^nm mmmm^^

- -^mW \r^ '-¦ '' ~'lí$TfuU^h\fâ

^^fljPfll HRSSji **M& ^"***t?\2^0fli i^^^fl^^^^f' í s ^' ^^S^^^^l^fflíl99999fllflflHl^^^^^^^li^^^9^^^^fli^^'4^ ?^N 4if<:>'5i'"' '^ í*

Í3 í" imêaHlti/tifmmmmm \mmwmm
ffftf \ ^Y^^A'^*^^-mmuuummm\ mS^

v*'*'ji\«é>'' '; InWff^^^yfllMgBHÉfl

tim, ^mmrS% ^m\m\.' fffl K.jfe _^_F_ií^L 3H

(^^¦^wBMÉMriMMjAMMMMMDMtfttlKSbtÉ^lflflPBV iBk \ i^il i 1 mj 'fl 9B ^^B ¦ *Í^_^_B.^Â ^Bn^^K**^!

m*JrJmiVÍm>''àml~v * **9- **' »'*¦¦¦¦ ¦ '^¦ '___bB«EL J^t** ^ = c*** ^^kt i^^ '¦ j^flfl flfl«¦* w -_. <"^v^9í~ ^^^^^^^^H ^. víhSBlipB "^¦fl^mflro^^P^J 9, vvw'i-M^ '^^^^^fl^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^H^l^^M^

A rua das Flores, — hoje rua 15
de Novembro, nos tempos da Pro-
víncia.

A Rua 15, cm 1915

¦ TmWcM KÉh *'"$¦ il- JÊÊ f W é i Wx y 9if.-'t 11 l
^wfl ' 'MwkVvWrA Ar* '¦¦ ¦ IH; Wli JktlPBI1 I ;;^P^r^«llJr:«Lilll

4áM ÉáMll" í-Ü <.-5l l^* 
' 

ÉÉÉ 1 I r: - :jB.-S'fllllB' 1

««^•.^«fc ;• MWS.niiÍl..lJB lli-!L'^"t9i ^j.lflrS IIlll¦fe^ " ^f¥l-íiâfilí«lmÍlW: UniL-BtlUli
BIhHh s«*«íf~* * \z'<'<w^lMmWMxlÊk IflnLn InHCÜS 11«fc.5^^^" w i f^ --^Hibèíi¦9991 ^.B. , « -'.^í,c S^HM I PMf MDHlSSâlr^ *m^ÊwÈÊkW%WL t J* i^Tfl Fl 9i "1 • 'r-trrS nfinBI ™*a't-ffT nflnf iriiiitf^BrÍÍBÍM^i^"Mh m^^^I ^kíufl ¦< 'J| *, , li' Jfll *i3t*l m99'*^^^^tfJ1<l_.^^te^9sffey****,*»-flLl9Miy* já\mémm\v ^MÊá m\m^^mmmt

mmt3 m HHTI I a^l Mf«< • <il&ç. Hi TãlfaiiiCTTÉHÜ l^i WÜ^ B^>^K -___Mtf -^.rfA—2—«I
9' I' flP" V I HvilmlHPWnHW Rtfê39l 9 Jc=^ri na lü H

BnlnH '"i 1"^ ^^^ Khí- -fV^jyy <,*íjS B^^Hlín Eri^ wc4 II l^U
¦|9i WaI 9*_liÃy_9__l_Ri_BP 9BfA*' • -j' ík-'!* "W^^ídPicJ^BSv x-^,xJ'fB^ -mm -~* mÊÈm
H ÉÍEt^Jl 9rfnÜ9KV B^fl 1^«?*>£aH™ L3l9k. 701 ir^=^w^^_M. Ã >l*Bfr>i>';wraÉ^' ' ílpffíl S 'ZÊxÂmfr
3M ^Ã- H| ¦ 3B fl ^^^^T tKlnmrr-'mnmTmiml^fmããM x.*:iX&^£?*,*'^*^^B^Êlitímmmm\^^mmmm 

'm' mhJSmmm 5^ ^^fiBHLai**-""^*™-":"'^ • ^
'I

O mesmo local aciip.a nos
dias de hoje.
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OS PROPÓSITOS DA ATUAL ADMI-
NISTRACÃO DA UNIVERSIDADE

Durante um período adverso, houve a desestruturação, mas "lá fi-
cou repintado ei retociado sempre, no alto do portal que ia reco-
lhendo cada vez mais numerosos alunos, o título que era um impe-
rativo de honra, uma convocação para indormida e pugnaz bata-
lha". A vitória foi a federalizacão.

I

A 

administração universitária, na atual fase de vida
da Universidade do Paraná, está animada dos se-
guintes propósitos:

Fazer da Universidade o centro de cristalização de uma
consciência paranaense. Criar uma cúpula de unidade do
espírito e de pensamento, ligando aqueles que, pelas Fa-
culdades congregadas, forem preparados para as profis-
soes liberais.
Recolher e espalhar conhecimentos sobre a terna para-
naense, esmiuçar-lhe a sua formação e o seu aproveita-
mento, estudar o novo homem do Faíaná que desponta
em nossos dias, num soberbo caldeamento de raças, e
orientá-lo para que aproveite o seu destino, levantando
o seu espírito acima das pequenas paixões, dos pirecon-
ceitos e dos vícios.
Preparar a mocidade robustecendo-a para as pugnas do
amanhã, forjando^a para o exercício das profissões e
para a profissão universal, que a de ser Homem; o se a
espírito com a soma de conhecimentos científicos que ela
precisa sedümehtar, especializando-se sem deshumani-
zar-se.
Conclamar o Brasil a que melhor conheça o Paraná,
crela na sua gente e no seu futuro.

FLÁVIO SUPLICY DE LACERDA
Reitor da Universidade do Paraná

UNIVERSIDADE DO PARANÁ
ARROJADO EMPREENDIMENTO QUE HONRA A CIVILIZAÇÃO NACIONAL

Os 

seus quarenta e um anos, a Universidade do Paraná os com-
pleta como padrão do ensino superior no país. Um nada de
tempo e um infinito de significação. E' preciso atentar-se

bem para êsse fato, pois coloca o homem paranaense em culmi-
nâncias de exceção perante a cultura nacional. Os Estatutos
aqui elaborados, marcarão diretrizes às escolas do Brasil. Isso pa-
rece não deixar1 mais dúvidas quanto à condição de piioneiros, aue,
cabe aos paranaenses em mais êssei ângulo, — que é o máximo !
Simboliza, o conjunto dias escolas superiores do Paraná, um esforço
pensado e inelutável, que marcava o nosso destino. Creio, nosso;
Estado sem o sonho e a realização da sua Universidade, não se sen-
tiria digno de existir. Foi uma aspiração que madrugou com a Curi-
tiba ainda descalça e plena de sapos. "Em um dado momento excep-
cional de liberdade de ensino, — refere algures o agora jubilado
professor Pereira de Macedo, — a idéia que pairava no ar como'
uma asoiração e uma necessidade pôde enfim ser concretizada na
Universidade do Paraná, que, como toda criação, maximé de ta-
mianho vulto, que exige semprei sacrifício, custou um esforço im-
possível de ser repetido em qualquer tempo".
O estoicismo dos nossos primeiros heróis êle assim o exalta, fa-
zendo o contrastei! com a negligência oficial: "A Universidade, não:
obstante nascida num meio material e intelectual acanhado como>
era o de Curitiba em 1912, teria vencido as dificuldades da insufi-
ciência da época, como venceram as Faculdades que a compunham.
Mas, a luta da Universidade não foi a mesma luta dyas suas Facul-
dades, Se a vida destas dependia da boa vontade, da dedicação, do
esforço e do sacrifício do pugilo de bravos, professores improvisa-
dos e alunos oue as escoravam ror todos os lados, a daquela depen-
dia apenas do Governo Federal, que apenas não quis e não con-
sentiu que a Universidade vivesse". Todavia, ao gigantesco, ao tei-
merário empreendimento estava ligado o nosso futuro. Era como
que uma condição de vida, — e aí está o maior elogio quei se nos
piossa fazer. "Ó nome de Universidade foi apagado oficialmente, —
acentua o professor Macedo, — mas ficou no coração e na alma do*
povo, que não mudou a denominação que os seus lábios se habitua-
ram a articular para designação do grupo das nossas Faculdades
de ensino superior".

Enche-nos do miais virtuoso orgulho, essa luta de salvação e de'
reestruturação, como depois a que tornou federalizada a nossa
Universalidade. Jamais o Paraná deixou cair os braços, em desâ-
nimo. Existia, continuava a existir a Universidade ! Lá ficou re-
pintado e retocado sempre, no alto do portal que ia recolhendoi
cada vez mais numerosos alunos, o título que era um imperativo'
de honra, uma convocação para indormida e pugnaz empreitada.
Primeiro foi o reconhecimento das três Faculdades tornadas auto-
nomas. Não pôde o governo federal resistir à evidência de quanto
valiam, já em eficiência de ensino, os nossos cursos de Medicina,
Direito, Engenharia, Odontologia e Farmácia. Estava fincado um
passo magnífico. Foi-se, logo mais;, à luta pela restauração. O fa-
moso memorial e o respectivo projeto do saudoso professor João Ri-
beiro de Macedo Filho, em 1922, que seriam apresentados e justifi-cados pelo então deputado federal dr. Afonso Alves de Camargo,
a_ despeito do parecer favorável da Comissão de Justiça e Instru-
ção, da Câmara, não tiveram acolhida pelo governo central.
Nenhuma oportunidade, porém, escaparia. Quando do Congresso
de Ensino Superior, por ocasião do centenário dos cursos jurídicosno Brasil, é feito novo ataque infrutífero. Chega-se, finalmente, ao"rvHo d«s Universidades", do ministro Ernesto rie Sousa Campos.
En^ão aí estavn a obra oue os naran^erpes Viovi°m mantido eaperfeiçoado. F teve de vir, como providência de comezinha jus-tiça, a reestruturação.
Faltaya. ror-m, federalizar. A 19 de Dezembro de 1949, o professorFlavio Sunlicy de Lacerda, já investido das funções de reitor, con-clama a todos r?ara a nova etapa. Isso sem ficar num belo discurso.Encarnou, c^lm0 e imnlacável, o febricitante anelo dos parsma-enses. A sua incômoda teimosia, aos seus decisivos empurrões, fica-mos devendo o coroamento dessa obra em aue se condensam os so-nhos de várias gerações, inclusive o de Rocha Pombo em 1892.Cortou o recortou os ares que nos separam dos ouvidos do governofederal. Quando não iam os documentos exaustivamente certos, iaele próprio, incansavelmente meticuloso. Foi o amolante, foi o ad-vogado de que o Paraná necessitava. E venceu com todos e paratodos.
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VIII1 AMARAL. I
Aí funciona a Faculdade de Engenharia do Paraná

S FUNDADORES IA Il#
(i A 

19 de dezembro de 1913' — um ano aPÓs a instalação da Universidade, — oUjl prof. Vitor Ferreira do Amaral e Silva apresentava circunstanciado rela-tório à Assembléia Geral. Está fixada nesse importantíssimo documento aexata história da fundação do hoje notável conjunto de escolas superiores doParaná. O acontecimento foi um dos mais impressionantes e expressivos que re-
Sistra a crônica da evolução cultural do Brasil, dadas as condições incipientes
do meio, quando a idéia eclodiu. Na verdade, a instituição de cultura com quea Terra das* Araucárias já se apresenta ao Brasil neste seu 1.° Centenário, éconsagrador atestado de capacidade realizadora e de insuperável clarividência.
Conheçamos a história desse feito magnífico — narrativa que é como que umaherança de glória, deixada pelo seu ilustre e venerando autor, o qual faleceu em1952, como Reitor Jubilado e Grande Benemérito do instituto que ajudou afundar e que dirigiu durante vários decênios:

I* Â Universidade do Paraná, surgiu quase:
^\^ 

"ex-abrupto", sem grande período dej
incufclação: .— foi o produto de um

gesto quase impulsivo, uma obra de audá-
-icia, —"sudentes fortuna juvat".

À prematura tentativa da fundação de uma- Universidade feita pelo ilustre historiógraiòi
-Jéi;feçundo jornalista .paranaense, Sr. José
:FranciácQ da Rocha Pombo, epi 1892, seguiu-'
se mh largo .períqdo,^em- que ninguém, quése saiba, ,cogitojijia fundação; de uma Uni-7

.'¦v:erj5idade ^em ¦ terras; do" Paraná"; '-
.Entretanto, os-e^lraordinár^os progressos!-.
: que-tem feito este-futuroso"departamento da-
Federação Brasileira, determinaram, nestes
últimos anos a necessidade da criação dei
institutos de ensino superior, para desse-
dentar a nossa mocidade inteligente e ávi-
da de saber.
Dia a dia, se impunha, pois, a necessidade
da fundação de academias, para a integra-
ção do ensino no Estado do Paraná.• Tal necessidade foi entrando, de há mui-
to, em minhas lucubrações, aguardando
apenas o momento oportuno para tentar a
sua realização, até que a 12 de Junho da
1912, conforme noticia inserta, no dia ime-
diato, no jornal "Correio do Sul", que então
se publicava nesta capital, convoquei, no
escritório do Sr. Miranda Rosa, diretor do1
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Banco de Curitiba, um pequeno grupo decidiadãos, piara tratarmos da fundação deuma Universidade.
Pui então comissionado, com o Sr. Dr. Pam-
philo de Assumpção, para elaborar as basesde um projeto, a fim de ser submetido aumia; assembléia mais numerosa, que convo-cariamos oportunamente, composta dos maisdestacados elementos da edite intelectual
paranaense. ¦

;;Em fins -de. Julho seguinte, parti para São!. FaUVo; e.Rio. de Janeiro, no intuito de estu-dár7 organizações similares, para lançar osfundamentos da.Universidade do Paraná, deconformidade com as franquias outorgadas
pela Lei Orgânica do Ensino, referendada
pelo Sr. Dr. Rivadavia Correia, então Mi-nistro do Interior.
De regresso do Rio de Janeiro entreguei os,apontamentos, que trazia, a0 Dr. Pamphilode Assumpção, para, após meditado estudoorganizarmos o projeto definitivo da Uni-versidade; mas o ilustre conterrâneo, porsuas inúmeras e afanosas ocupações de en-tão, demorou-se a dar solução.
Dois meses depois, tive a fortunla de serprocurado pelo Sr. D. Nilo Cairo da Silvacuja enorme capacidade de trabalho era en-tao por mim desconhecida, o qual, julgandofracassada a minha tentativa de organiza-

ção, vinha me convidar para lente da ca-
deira de Obstetrícia de uma Universidade,
cujo plano êle estava elaborando.
Vendo que o trabalho de organização do
Dr. Nilo Cairo estava mais adiantado queo meu, e não estando eu agindo por senti-
mentos subalternos de primasia, acedi debom grado ao convite que me era feito, cer -
to de que assim atingiria mais facilmente
ao fim por mim colimado, — a fundação da
Universidade do Paraná.
Incorpiorando-me aos companheiros do Dr.
Nilo Cairo, constituímos a comissão organi-
aadora da Universidade, da qual me confe-riram a imerecida honra de ser presidente.Dessa comissão, que se reunia diariamente
no escritório do Dr. Nilo Cairo, folgo em'lembrar os nomes do Dr. Manoel de Cer-
queira Daltro Filho, que pelo seu talento ecaráter tem sido ainda hoje um dos susten-táculos da Universidade, do Dr. Flávio Luz,
que por falta absoluta de tempo renunciouo cargo que tinha na Diretoria (Tesourei-ro) ; do Desembargador Dr. Euclides Be vi-lacqua, atual Vice-deretor da Universidade;do Paraná, e do Dr. Hugo Gutierrez Simas,
que depois tomou a seu cargo a organizaçãoda nossa nascente biblioteca.
Após um rápido e afanoso trabalho de com-bmaçoes preliminares, foram concluídos osiEstatutos da Universidade, aprovados em
cessão de Assembléia Geral de 19 de Dezem-bro do ano passado, sendo na mesma data,a noite, feita a instalação solene da Uni-versidade do Paraná, no edifício do Con-gresso Legislativo do Estado, sob a presi-aencia do seu diretor honorário Sr DrCarlos Cavalcanti de Albuquerque, dignoFresidente do Estado, que tanto nos temauxiliado nesta obra ingenteSó não fostes feliz na escolha do diretoreletivo, cumulando-me de tão elevada quãoimerecida distinção, que mal posso susterem meus frágeis ombros.
Felizmente os meus esforçados companhei-ros de diretoria, estimulados pelo incansá-
S e°Per°s° Secretário, Dr. Nilo Cairo,tem me prestado a mais eficaz e indefessa
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coadjuvação, bem como os afone-
gados catedráticos que constiuem
o numeroso corpo docente da Uni-
versidade.
Os poderes públicos do Estado, da
União e do Município, não têm,
regateado apoio moral e material
à nascente instituição, conforme
vereis detalhamente pelo relato-
rio do Sr. D. Secretário, não po-
dendo eu todavia me eximir de
citar, com profunda gratidão, os
nomes do Sr. Dr. Carlos Cavai-
canti, como Presidente do Estado,
do Sr. Deputado Luiz Bartholo-
meu, por seus valiosos esforços!
empregados junto do benemérito
Governo Federal, e do Sr. Dr.
Cândido Ferreira de Abreu, como
Prefeito Municipal desta Capital.
A meta que colimiamos era e con-
tinua a ser ministrar um ensino
.sólido e proveitoso, relegando pa-ra plano secundário a concessão
de diplomas acadêmicos, a fim
de não confundir a nossa Univer-
sidade com os estabelecimentos
adrede fundados para o comer-
cio ilícito da mercânciia de títulos
acadêmicos rotulando os pobresde espírito e ocas fatuidades, que
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Eis um flagrante comum na "Coimbra Brasileira'
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à instrução profíqua e ao saber, que eno-brece, preferem as lantejoulas de arlequim,compradas na almoeda do mais sórdido eimoral mercantilismo, que a complacência
das leis penais tem tolerado.
No meio da derrocada em que baqueara o en-sino secundário, mesquinhado pela sordícia
da maior parte dos colégios equipiarados, e

na frouxidão que avassalava o ensino su-
perior, pela falta de preparo propedêutico,indispensável aos estudos acadêmicos, nas-
ceu a Universidade do Paraná.
Cercava-a uma atmosfera pouco propíciade _dúvidas e desconfianças, sobre a orien-tação que ela se propunha a rotear. Houve
mesmo incrédulos que custaram a dela afãs-

tar os maus augúrios, os lugúfctres vaticí-
nios.
O que ela foi e o que ela fez no ciclo de seu
primeiro ano de existência, vereis logo adi-
ante. Em Fevereiro do corrente ano, com 03
poucos recursos pecuniários oriundos do«|
modestos emolumentos de cada título denomeação por mim expedido ao pessoal do-

Assim ficará, depois das reformas que estão sendo feitas.
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Amplia-se de tal forma\ a Universidade, que novos edifícios estão sen do providenciados: Em Janeiro de 1954 terá início êsse conjunto, des-tinaão à Reitoria, à Faculdade de Filosofia, Ciências ei Letras, e à Fa culdade de Ciências Econômicas O projeto é da prof Davi Azamoujaparanaense que ocupa a cátedra de Arquitetura, na Universidade do Brasil. >

í¦ ¦ i

cente, instalou-se a Secretaria da Universi-
dade, em um prédio alugado; em seguida,
aberta a incrição para os diversos cursos,
procedeu-se aos exames de admissão.
Terminados esses exames, foram matricula-
dos no Curso de Engenharia 32 alunos, no
de de Ciências Jurídicas e Sociais 29; no de
Odontologia 13; no de Farmácia 10; no de
Comércio 13. Para o Curso de Obstetrícia,
também organizado, não se inscreveu nin-
guém..
As diversas contribuições dos alunos foram
entrando para o nosso modesto mealheiros,
donde foram em seguida emignado, para fa-zer fiace às novas despesas de instalação,
inclusive mobiliário, gabinetes de ensino
prático e biblioteca, esta tendo recebida1
logo um bom contingente com generosas dá-divas de preciosas obras cintifícas.
As aulas se iniciaram na última quinzena deMarço, com o total de 97 alunos matricula-
dos, número que excedeu às mais otimistas
previsões.
De acordo com os Estatutos, exigiu-se comtodo o rigor a freqüência obrigatória comsabatinas mensais.
Permiti, Srs. Lentes, que eu, aproveitando
a oportunidade, deixe consignadas nestas
páginas os nossos votos de reconhecimento
aos alunos que confiaram na ação dos fun->dadores da Universidade e acreditaram emseu sucesso, arriscando tempo e dinheiro em,umia instituição que a muitos se afiguravauma utopia.
A mocidade paranaense acorreu pressurosaa0 nosso apelo, demonstrando que a sêmen-¦te por nós plantada não foi em terreno sá-faro; que não havia sido em vão que, su-
perando mil dificuldades, lhe erigimos estemodesto templo de instrução, que, se afeorte continuar a nos não ser adversa, nu-trimos a fagueim esperança de que, dentrode poucos lustros, a Universidade do Paranánao temerá o confronto com os institutoscongêneres de ensino superior mais repu-tados desta grande Nação.

A amenidade do clima de Curitiba e o seuincessante progresso entram como elemento
primordial nos nossos lisongeiros vaticínios.Com o auspicioso incremento que tem tido
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a Universidade do Paraná, vai se tornando
cada vez mais acanhado o prédio em quo
.ela está provisoriamente instalada, o qual
se tornará absolutamente insuficiente,
quando, no próximo ano começar a funcio-
nar o curso de preparatórios anexo, já cria-
do e regulamentado.
Ante a dificuldade de se encontrar prédio
mais espaçoso que o atual, para alugar, a
Diretoria cogitou de construir um edifício
próprio, dispondo embora de poucosi re-l
cursos. i
Tendo o patriótico governo do Estado fei-
to doação da quantia de 80:000$000 para pa-trimônio da Universidade, a Diretoria ad-
quiriu, pior compra, um vasto terreno porvinte e nove contos de réis, à rua Carlos de:
Carvalho, para iniciar a construção do pré-dio.
Estava já contratada, por concorrência pú-blica, a) construção da parte central da ala
principal do projetado edifício, quando a
benemérita Câmara Municipal de Curitiba
fez doação, para a edificação do prédio uni-
versitário, de um terreno, em ponto maiscentral, com uma das faces para a rua
Quinze de Novembro, onde logo depois, a 24de Agosto, foi lançada a pedra fundamental
do edifício. A construção vai sendo feitacom a máxima rapidez, a fim. de poder, emAbril próximo futuro, dar os cursos da Uni-versidade, embora mesmo não estejam ain-da ultimadas as obras.
Os recursos pecuniários de que dispõe aUniversidade, para tão monumental cons-trução, não são muito avultados, não obsntante a subvenção de cinqüenta contos deiréis, patrióticamente dada pelo governo fe-deral, com aplicação determinada ao Cursade Engenharia; mas a Diretoria e o Conse-lho Econômico esperam da abnegação dosiSrs. docentes e da proteção, até hoje nãodesmentida, dos poderes públicos e do povoparanaense em geral, poder levar avante aconstrução desse palácio, que será o mais

importante da cidade de Curitiba Srs Len-tes da Universidade do Paraná. —Como ve-reis pelos relatórios anexos que piasso às!vossas mãos, especialmente o do Sr Secre-tano, Dr. Nilo Cairo, as condições da Uni-versidade d0 Paraná são as de relativa prós-pendade.

Basta dizer-vos que os valores arrecadador
durante o ano decorrido de 1913 elevam-se
a 273:161$750 e que a despesa total andoii
em 257:026$340, restando-nos no "London
and Braziiian Bank Ltd." um saldo de 
16:135$410, e que o nosso patrimônio se ele-
va presentemente a 223:447$649.
Nesse patrimônio, existe um terreno, sito àrua Carlos de Carvalho, esquina da de Vis-conde de N|acar, que vos peço me autorizeis
a vender em lotes e transformar assim emdinheiro, a fim de empregá-lo na constru-
ção do nosso prédio. Essa operação trará
reais vantagens: é que a vendarem lotes
desse terreno talvez nos permita apurar
mais dinheiro do que êle custou, quando ocomprámos por inteiro, e assim aumentar
o nosso patrimônio, transformando o exce-dente em obras do nosso edifício.
A Diretooria espera, além disso que, no pró-ximo ano, só as taxas escolares produzamuni rendimento superior a cem contos dereis. Não poderá, entretanto, o corpo do^cente ser remunerado no exercício de seu;trabalho, proporcionalmente a êsse rendi-mento: é que teremos ainda, no ano vin-
douro, despesas extraordinárias de instala-çao e montagem de novos gabinetes e labo-ratonos, que hão de mesmo, por mais umano, consumir as energias da nossa caixa,e o nosso primeiro dever, se quisermos ver
consolidada a reputação do nosso estabele-cimento, é nos sacrificarmos um pouco nocomeço a fim de permitir a organizaçãocompleta do nosso ensino.
Nos relatórios anexos a este, podereis veri-
Si? fí ° moviment0 didático, admi-mstitiyo e financeiro da Universidade do
«S2XSn° COrrer d0 seu Primeiro ano doexistência ; supérfluo seria aqui resumir ês-tes dados Basta-me apenas dizer-vos quaa Universidade já habilitou um médico es-trangeiro está para examinar um flarma-ceutico italiano já inscrito, e deve, nos pri-meiros dias d0 mês de Janeiro, colar o graua cmco alunos do Curso de Comércio queconquistaram, este ano, o diploma de Guar-aa-Livros; sao os primeiros resultados da

í(Continua no fim do número)
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DESDE 
1919, pugnaram os paranaenses pela re-

estruturação da sua Universidade, cujas Fa-
culdades haviam sido tornadas autônomas, em vir-
tude de empecilhos criados pela legislação federal
sobrevinda às franquias da organização do ensino
superior. Refletiu-se, intensamente, na imprensa do
Paraná, aquele prodigioso esforço, e é na coleção
do vibrante e tradicional matutino "Gazeta do
Povo", de Curitiba, que vamos encontrar, no exem-
plar de 15 de março de 1946, a entrevista obtida do
prof. João Ribeiro de Macedo Filho, o qual foi sem-
pre um dos mais ativos batalhadores da causa da
Universidade.
Publicava a "Gazeta do Povo", em grande desta-
que:
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Flagrante apanhado no salão nobre da Universidade do Paraná em 19-12-50, por ocasião da
entrega do título de "Doutor Honoris Causa" ao então presidente da República, general Eurico
Gaspar Dutra, Vê-se, da esquerda para a direita, o ministro da Educação, sr. Clemente Mariani,
o reitor prof. Flávio Suplicy de Lacerda e o sr. Moisés Lupion, então governador do Estado, e
também mais tarde, homenageado com o título de "Grande benemérito da Universidade", pelosrelevantes serviços a ela prestado.

RELEMBRANDO
DA U N I V E

A LUTA PELA RESTAURAÇÃO
RSIDADE DO PARAN

A 
notícia divulgada há dias, segundo a qual a bancada paranaense à Cons-
tituinte desempenhava esforços, a fim de obter a restauração da nossa
Universidade, teve a mais viva e simpática repercussão entre nós.

Velho anseio da nossa gente, ao ser novamente colocado em equação o problema,
sentiu-se favorável reação nos nossos círculos culturais, com manifestações de
justificado júbilo pela feliz iniciativa.

UM VELHO BATALHADOR

GAZETA DO POVO, considerando a importância do assunto, deliberou, tão logo
foi tornada conhecida a boa nova, ouvir o dr. João Ribeiro de Macedo Filho, um
velho batalhador em favor dessa restauração, o qual por nós procurado e intei-
rado dos nossos propósitos, colocou-se à nossa inteira disposição. Lançamos, en-
tão, a nossa primeira pergunta:"Agita-se a questão da Universidade e V. S. que tem sido, sem dúvida um dos
batalhadores por essa realização, certo nos dirá alguma coisa a respeito desse
assunto que diz de perto com a grandeza do Paraná."

MOVIMENTO EMPOLGANTE

"Pois não, e com muito agrado. Devo dizer-lhe, antes de mais nada, que estou
empolgado pelo movimento que se opera nesse sentido."Quando em 1919 foi nos negado reconhecimento pelo Governo Federal, à Uni-
versidade do Paraná, fundada em 1912, graças à ação benemérita de um punha-
do de paranaenses, alegando-se, para a recusa, que não houve no País, nenhuma
Universidde, que servisse de padrão para a equiparação, era eu Secretário da
Faculdade de Direito. Não desanimámos e tratámos, conforme exigência do mi-
nistro da Justiça de então, de separar as três faculdades, Direito, Engenharia e
Medicina. Lembro-me do enorme trabalho que isso demandou. Encarregados o
Dr. Tibúrcio Carvalho de Oliveira e eu, dessa separação, puzemo-nos à obra e
conseguimos atribuir a cada uma das faculdades os bens que deveriam constituir
o seu patrimônio próprio, sendo então lavrada a escritura respectiva pelos Dire-
tores das três Faculdades da Universidade.
"Como era natural, isso contrariava de frente as nossas aspirações e se levámos
a efeito tal separação, o fazíamos sob protesto íntimo, com o compromisso de tra-
balhar, um dia, que pensávamos próximo, para reunir novamente as escolas, em
Universidade.

UMA IDÉIA NUNCA ABANDONADA

"Obtido o reconhecimento federal de cada uma das Faculdades, eu nunca deixei
a idéia da Universidade. Agitei a questão sempre que uma oportunidade se me
oferecia. No Congresso de Ensino Superior, reunido no Rio, em 1922, defendi a
tese com calor, provando a conveniência da localização das Universidades em cen-
tros de pequena população e apontando a pequena Curitiba, como o ideal para
um centro universitário de primeira grandeza. Depois disso, por lei, erigiu-se para
a possibilidade de reconhecimento de uma Universidade, o patrimônio mínimo
de trinta mil contos. Juntamente com o Desembargador Vieira Cavalcanti, sau-
doso Diretor da Faculdade de que era Secretário, fui ter com o Presidente do Es-
tado, o benemérito paranaense Dr. Affonso Camargo. Expus-lhe a minha idéia,
mostrei-lhe a prática segunida pelos americanos, de fazerem os Governos, largas
dotações territoriais às Universidades e demonstrei-lhe a verdade de que, dar à
Universidade era dar ao próprio Estado, cujo progresso se fazia pelos seus ele-
mentos de cultura, especialmente nos centros de ensino superior. Fácil foi con-
vencer o eminente Presidente e êle recomendou que obtivéssemos do Congresso
uma lei de autorização em tal sentido e êle a sancionaria. Diriginmo-nos ao Con-
gresso e, argumentando com os Deputados, um a um, fomos vencendo os menos
favoráveis, contando com a boa vontade de muitos e, em poucos dias, era votada
a autorização para concederem-se — nos 25.000 alqueires de terras, que quedamos
localizadas na área antes concedida à Cia. Marcondes, no Norte do Estado. Logo
depois, sancionada a Lei, estávamos aparelhados para provar ao Governo Federal,
a capacidade legal de que dispúnhamos para sermos Universidade. Entretanto,
não foi avante o empreendimento, por motivo que não vem a pelo revelar. E per-

ciemos esse grande patrimônio, com o qual seriamos hoje, sem nenhuma dúvida,
uma das primeiras Universidades do Brasil, em grandeza, nós que tivéramos a
primeira Universidade fundada em terras brasileiras.
Não recordemos, porém".

NOVAMENTE AGITADA A QUESTÃO
"Anos atrás, agitou-se novamente a questão. Teríamos a nossa Universidade. Dis-
cutimos os estatutos, sob a base de plena autonomia econômica-financeira, guar-dados pelos Institutos os seus patrimônios e orçamentos próprios. Dias e dias es-
tudámos o assunto. Levados os estatutos às Congregações, foram estes aprovados
por várias delas.
"Aqui^ vindo o sr. ministro Capanema, em discurso proferido na Universidade.
disse êle que isto já não era uma aspiração e, sim, uma realização. Fundadas espe-
ranças tivemos nessa afirmativa e, entregando-lhe eu o projeto de estatutos, aguar-
damos a solução. Nada se fez, porém."E no Governo do Des. Clotário Portugal, não se cogitou do assunto"?"Sim, cogitámos e com grande interesse. Combináramos até, com o secretário de
Viação e Obras, Dr. Antônio Ribas, com aprovação plena do Interventor, a con-
cessão, para patrimônio da Universidade que se formasse, de uma área de 50.000
alqueires de terras devolutas, a serem colonizadas. Muito curto porém, foi o pe-ríodo de governo daquele eminente Magistrado, não havendo possibilidade de
realizar tal intento, para o qual, como é de ver, tinham de ser preenchidas for-
malidades diversas.
Conseguimos apenas, elevar as subvenções às Faculdades de Direito, Engenharia
e Medicina, que eram ínfimas até ali"."E agora, novamente em foco a realização da Universidade"?

RESSURGE A QUESTÃO
"Ressurge a questão e trabalhamos todos em conjunto, na satisfação do ideal,
que sempre acalentei, desde 1920.
"Estando em Curitiba o eminente professor Dr. Pedro Calmon, Vice-Reitor da
Universidade do Brasil, manifestou êle o seu interesse pelo problema universitá-
rio, isto em conversa com os professores Ernani Guarita Cartaxo, Secretário da
Faculdade de Direito e Oliveira Franco Sobrinho."Procurei-o a seguir e informou-me êle que estava encarregado pelo Sr. Reitor
da Universidade do Brasil, de observar os nossos Institutos superiores de ensino,
para aquilatar da sua capacidade para reunirem-se em Universidade. Disse-lhe
eu então, que, em tal sentido, estávamos já muito adiantados, provando que pde-mos, em nenhuma dificuldade, satisfazer todas as exigências do Decreto-Lei n.
8.457, de 26 de Dezembro de 1945, que regula as condições a reunir uma uni-
versidade brasileira. Mostrei-lhe o projeto de estatutos que já tínhamos, anteri-
ormente discutido e aprovado pelas diversas congregações. Lemos juntamente o
mesmo projeto e observámos a conveniência de pequenas'modificações a serem
introduzidas, inclusive a retirada de toda a matéria propriamente de Regimento
Interno dos Institutos."Logo após, por ocasião do banquete oferecido ao Des. Clotário Portugal, porseus auxiliares, troquei idéias com o Sr. Interventor Prof. Brasil Pinheiro' Ma-
chado, e dele ouvi que encarregara o Dr. Homero de Barros, de entender-se com
os Diretores das Faculdades, para tratar do assunto referente à retauração daUniversidade do Paraná, conforme fora lembrado no Rio de Janeiro, em comum
com a Bancada Paranaense, no Parlamento, a qual se achava disposta a empe-
nhar todos os seus esforços na grande realização. Manifestou, então, o Sr. Inter-ventor, o seu entusiasmo pela idéia e o seu empenho decidido em que fosse alçam
çado pleno êxito no empreendimento, para o que. não faltaria o apoio moral ematerial do Governo do Estado.
"Refundido o projeto de Estatutos, entreguei um exemplar a cada um dos Direto-
res dos Institutos a serem congregados, inclusive ao Dr. Brasil Pinheiro Macha-
do, Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, marcando-se para hoje,

(Continua no fim do numero)

Dezembro — 1953 87



Na presente página, de autoria do prof. MILTON CARNEIRO,
catedrático da Faculdade de Medicina, está magistralmente evo-
cada uma das fases decisivas da vida da Universidade.

$$

Neste 

ano de 1953, nossa Universidade,
federalizada e com boas verbas dispo-
níveis, completará 41 anos de idade.

Tudo indica não ser mais possível a parada
ou o retrocesso do Ensino Superior em nos-
sa terra.
E por que as coisas universitárias por este
Paraná vão de vento em popa, pensamos
não haverá mal nenhum em recordar, hoje
um capítulo dramático da vida de nossa
Faculdade de Medicina. De recordar a fase
da história do ensino médico a que se refe-
riu há tempos, em artigo de jornal, nosso
prezado professor de Anatomia, Dr. José
Pereira de Macedo, nestas palavras. "A Fa-
culdade de Medicina do Paraná, na fase cri-
tica de sua existência, quando tudo lhe pre-
nunciava a derrocada, a queda fatal, des-
cansou todo o peso de sua cúpula nos ombros
dos três heróis desse trágico momento: Vitor
do Amaral, Assis Gonsalves e Pet Carneiro.
O que foi a odisséia da resistência da nossa
Faculdade, ultrapassa as raias do verossi-
mil". Vimos nós, bem de perto, e todos os
estudantes de medicina daquele tempo (1918
e 1919) viram também, que dois enormes
obstáculos — escassez muito grande de alu-
nos e falta quase absoluta de professores —
entravavam, seriamente, a marcha do ensi-
no de medicina em nosso meio.
Diante dos dois enormes obstáculos (como
haver aulas sem alunos e sem professores ?),
não era dificil fazer, e muitos profetas, de
então, o fizeram, o prognóstico sombrio da
falência do Ensino Superior no Paraná, do
desabamento fatal de grande parte do nosso
edifício universitário ainda em plena infân-
cia. Falência e desabamento, com todos os
seus corolários comerciais e jurídicos: venda
do prédio e leilão dos móveis, laboratórios,
museus e livros, para pagamento de pesadas
dívidas.
Nesse tempo, Nilo Cairo, o glorioso fundador
principal da nossa Universidade, e, ao que
parece, autor desanimado do palpite da ven-
da e do leilão, não se encontrava mais em
Curitiba.
Convencido de que as coisas de nossa alta
e incipiente pedagogia, do ponto a que ti-
nham chegado não poderiam ir para frente,
tinham que dar com os burros nágua, ha-
viam de fracassar, muito certo de que todo
seu nobre e gigantesco esforço se reduziria
a nada, de que era demasiado estreito nosso
meio cultural para a efetivação do seu so-
nho generoso, já tinha trocado, de modo de-
finitivo, seu entusiasmo de criador de coisas
da inteligência, pelo desespero dos que con-
sideram iminente o naufrágio total de um
plano civilizador. Angustiado, mas dispondo
ainda de vagos pendores pecuaristas, estava
êle criando porcos de raça em Mogí das Cru-
zes, esperando, em outras e distantes plagas,
que o monumento que plantara com desvê-
los de verdadeiro apóstolo, se desfizesse sò-
zinho, longe de suas vistas amarguradas.
Sabemos, hoje, que felizmente não houve fa-
lência nem leilão, que as aulas, meio de
qualquer jeito, continuaram a ser dadas,
que nossa Faculdade de Medicina está cada

vez mais viva e progressista, que a Univer-
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sidade, desintegrada para efeito de equipa-
ração de suas Faculdades às congêneres do
Brasil, se encontra, agora, perfeitamente res-
tabelecida e federalizada.
As dificuldades, que pareciam irremovíveis,
foram removidas.

Justamente quando mais se fazia sentir o pri-
meiro dos obstáculos —- a falta de alunos —
foi êle afastado com a transferência, para cá,
de precioso lote de mais de uma centena de
estudantes de uma Universidade que, em S.
Paulo, acabava de fechar as portas, por de-
terminação governamental.
A vinda de toda essa gente para a Faculda-
de de Medicina do Paraná, foi a solução de
urgência da nossa primeira dificuldade, a
transposição feliz do primeiro e enorme obs-
táculo: falta de alunos.
O segundo enorme obstáculo, falta de pro-
fessores, muito maior que o primeiro, foi rè-
mediado, como era de esperar, mais custosa-
mente. Eram, então, os professores muito
mal pagos ou absolutamente nada pagos.
Não havia verbas para contratá-los, nem ha-
via mais professores, nas ruas de Curitiba,
para serem laçados. Nossa praça já tinha
sido esvaziada desse gênero de primeira ne-
cessidade espiritual: os "doadores de aulas".
Todos os médicos já tinham sido experimen-
tados no árduo mister de lecionar, de impro-
viso, anatomias e outras complicações. Não
obstante isso, a Diretoria da Faculdade de
Medicina estava disposta a lutar, a não en-
tregar os pontos, a manter em funcionamen-
to todas as aulas e estudava um método mi-
lagroso de fazer os elementos do seu min-
guado corpo docente darem tudo que pu-
dessem em matéria de ensinar. O Diretor
da Faculdade, Vitor Amaral, numa teimosia
que só merece aplausos, resolveu implorar
aos poucos docentes com que podia contar
na meritória tarefa de não deixar morrer
o ensino médico entre nós, que se multipli-
cassem o mais que pudessem, que se desdo-
brassem o mais possível, que dessem cinco,
seis ou mais matérias cada um.
Três homens, já falecidos, José CyprianojRo-
drigues Pinheiro, Alfredo de Assis Gònsal-
ves e Petit Carneiro, foram os professores
que, com mais dedicação e espírito de sacri-
fício se submeteram à operação pedagógica
multiplicadora, à alta cirurgia proposta porVitor do Amaral para salvar a vida da Facul-
dade de Medicina. Os três homens se com-
penetraram bem do seus papéis e cairam em
verdadeiro delírio de "aulação". Deram
tantas aulas, que pareciam não ter cuidado
nunca de outra coisa na vida. Trasformaram-
se, para assim dizer, de pobres professoresmonovalentes que até então, mal e mal,
tinham sido, em mágicos professores poli-valentes. Foram os mais desaplaudidos, es-
carnecidos e entusiasmados "auleiros" des-
sa época.
Interessante, descrevermos, agora, de forma
rápida e objetiva, o processo usado na ope-ração multiplicadora a que nos vimos re-ferindo. Era assim: estavam sem docente ascadeiras de Microbiologia, Higiene, Química

Biológica e Bromatologia do Curso de Far-
macia? As de Física, História Natural, Parasi-
tologia, Histologia, Anatomia l.a parte (Os-
teologia, Astrologia, Miologia e Angiologia),
Anatomia 2.a parte (Sistema Nervoso Es-
plancnologia), do curso de Medicina? Não
tinham ocupantes as cátedras de Micróbio-
logia, Histologia e Higiene, do curso de
Odontologia? Não havia professores, ninguém
queria ensinar de graça toda essa "cadeira-
ria ?".
Que fazia Vitor do Amaral, o Diretor? Fazia
isto: chamava Petit Carneiro e dizia-lhe:"Dê aulas de todas essas matérias, os alunos
estão esperando. Se você não der, fechare-
mos as portas".
O professor Petit Carneiro e seus dois com-
panheiros de ginástica "aulal", Assis Gonsal-
ves e Rodrigues Pinheiro, iam "enchendo"
de qualquer maneira as cadeiras vagas.
A um deles, ao Professor Petit Carneiro, ti-
vemos muitas ocasiões para lhe dizer do ri-
dículo em que costumam cair os falsos e im-
provisados enciclopedistas.
Êle, às nossas advertências bem intenciona-
der aulas de todos os modos, inclusive o pior,
dér aulas de todos os modos, inclusive o pior,
terei o remorso de haver concorrido, por fra-
queza, para o desaparecimento de nossa Fa-
culdade".
Respondia isso e continuava aulando, reale-
jando noções apressadas, mal digeridas, para
um grupo reduzido de ouvintes distraídos e
enjoados.
Dos nossos professores do 1.° e 2.° anos de
Medicina, Petit Carneiro poderia ser chama-
do, com justeza, nosso professoríssimo, por-
que das seis matérias lecionadas nessas duas
séries do curso, quatro nos foram ministra-
das por êle. Em virtude disso chegámos a
propor-lhe, muito razoavelmente, várias ve-
zes, visando à nossa comodidade, que a Es-
cola de Medicina mudasse de sede, fosse
transferida, por nossa conta, para a casa em
que morávamos, na rua Brigadeiro Fran-
co 61.
Êle achava graça na proposta de mudança
e não a levava em consideração. E foi assim
que por dois anos — 1918 e 1919 — todos
os dias, no "amarelinho" que passava pela
Comendador Araújo, esquina do Engenho do
Coronel Davi Carneiro, fomos juntos à Uni-
versidade onde êle lecionava e nós, filial-
mente, lhe agüentávamos a série de aulas,
fingindo toda boa vontade.
Aqui encerramos nossa descrição de um cá-
pítulo melancólico da vida da Faculdade de
Medicina do Paraná. Das incríveis proezasdidáticas praticadas por homens que, há 35
anos, receberam, de jornal curitibano, o so-
noro e perverso apelido de "gramofones uni-
versitários". Os pândegos daquele tempo
acharam engraçado e apropriado o apelido.
Os de hoje, não duvidamos, também vão
achar.
Repitamos: os anos mais fecundos da vida de
Petit Carneiro foram, não há negar, aqueles
vinte e oito de assídio exercício do magis-
tério superior. No magistério, como em ne-nhum outro setor de suas múltiplas ativida-
des, foi que êle deixou traços inapagáveis desua personalidade.
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Em 
comemoração do Centenário do Paraná, hoú-

ve em Curitiba, recentemente, o importante
conclave que reuniu, pela primeira vez, os Rei-

tores das Universidades Brasileiras.
Realizado de 15 a 21 de agosto último, dele fizeram
parte as seguintes entidades: Universidade do Brasil,
prof. Pedro Calmon e D. M. Bitencourt; Universidade
Católica de Pernambuco, prof. padre Francisco Tava-
res Bragança, S. J.; Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, prof. padre Pedro VelloSo, S. J.;
Pontitícia Universidade Católica do Rio Grande dó
Sul, prof. cônego Alberto Eages; Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo, prof. mons. Emílio José
Salin, Vice-Reitor; Universidade do Distrito Federal,
prof. Rolando Monteiro; Universidade Mackenzie^
prof. Henrique Pegado; Universidade de Minas Ge-
rais, prof. Pedro Paulo Penido; Universidade do Re-
cife, prof. Joaquim I. A. Amazonas; Universidade do
Rio Grande do Sul, prof. Elyseu Paglioli; Universi-
dade de São Paulo, prof. Ernesto Leme; Universidade
do Paraná, prof. Flávio Suplicy de Lacerda; Direto-
ria do Ensino Superior, prof. Jurandyr Lodi; Conse-
lho Nacional de Educação, prof. Jurandyr Lodi, prof.José Martins Rodrigues e prof. Antônio Almeida
Júnior. Y y
Durante este útil Congresso foi tratado o seguinte te-mário:

1
2

3

4 •

- Revisão das Conclusões da I Reunião de Rei-
tores.
Reestudo do projeto de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
Regulamentação dos artigos 168, item ÍI, e
169 da Constituição Federal.
Organização da autonomia universitária.
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É!Mesa çzíç presidiu à instalação solene do I Congresso Nacional dos Reitores das Universida-
des Brasileiras, em Curitiba, na Universidade do Paraná. Da esquerda para a direita: Dr.
José Luís Guerra Rego, Prefeito de Curitiba; senador Othon Muler; Governador Munhoz
da Rocha Neto; Ministro da Educação, prof. Antônio Balbino; General Valdetaro Amorim.
de Melo, comandante da 5.a Região Militar; D. Manoel da Silveira DElboux, arcebispo de
Curitiba; prof. Ernesto Leme, reitor da Universidade de São Paulo, e deputado federal Lau-
ro Lopes, benemérito da Universidade.

I CONGRESSO NACIONAL DE REITORES
DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, NA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

CONCLAVE DE ALTA EFICIÊNCIA PARA O DESENVOL
VIMENTO DA CULTURA NO BRASIL

— Problemas das Universidades equiparadas li-
vres.

— Colégio Universitário.
— Pesquisa.
— Assistência ao estudante e regulamentação do

artigo 172 da Constituição Federal.
— Intercâmbio bibliográfico.

10 — Re-exame da Lei n. 57.
11 — Revigoramento do Decreto-lei n. 7,082, de 27-

11-1944, revogado pelo Decreto-lei n. 8.688, de
16-1-1946.

12 — Outros assuntos.
* * *

Das resoluções tomadas, salienta-se como de interesse
para as classes, universitárias as seguintes:
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Na sessão de instalação, quando falava o governador
Bento Munhoz da Rocha Neto, também prof. da
Universidade.

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

As Universidades Brasileiras consideram essencial à
eficiência de suas atividades e à sua posição no qua-dro da cultura nacional, a autonomia didática, aclmi-
nistrativa e financeira.
São requisitos da autonomia:
1. Regime de livre determinação dos planos de tra-
jalho, de distribuição Curricular, de organização dos
estudos sistemáticos e da pesquisa, dos métodos de
ensino e do sistema de promoção, respeitadas as nor-
mas federais no que se referir às exigências mínimas
que asseguram o registro dos diplomas concernantes
aos cursos de formação.
2. Elaboração dos Estatutos pelo Conselho Universi-
tário e dos Regimentos das Escaolas ou Faculdades
pelas Congregações, homologados estes pelo Conse-
lho Universitário.
3^ Eletividade e periodicidade das funções de dire-
ção, sendo o Reitor escolhido em lista tríplice organi-
zada pelo Conselho Universitário, e os Diretores em
lista tríplice constituída pelas respectivas variantes
para as Universidades não federais.
4. Especificação estatutária dos órgãos jurisdicio--nais, deliberativos e administrativos; cabendo ao Con-
sélho Universitário decidir; sobre, os assuntos geraisatiiientes ao regime.universitário; e aos seus; ai tos inte-
rêsses ao Conselho.de Curadores,, ou equivalentes, to-
mar as contas à Reitoria; e ao Reitor dirigir e repre-

¦ sentar a-Universidade, oemô órgão.-.çxecutjvo.
.5.. Competência7para. iodos os atos administrativos
referentes a gestão 

"patrimonial 
à execução orçamen-

tária, ao contrato de professores e recrutamento de
pessoal auxiliar .
6. Distribuição interna de subvenção oficial para as
Universidades que a recebem como fonte de receita
concedida em verbas anuais, obrigatòrialmente glo-bais, constantes do orçamento organizado pelos órfãos
universitários competentes sob a presidência do Rei-
tor, revertendo os saldos de exercício ao Fundo Pa-
trimonial, com aplicação reservada a melhoria do seu
equipamento ou à ampliação de suas instalações, ou
a Fundos Especiais criados pelo Conselho Universi-
tário.
7. No Conselho Universitário, estarão representados
as Faculdades e Escolas por seus Diretores e Delega-
dos das respectivas Congregações, os livres docentes
por um delegado e o corpo discente também por um
delegado, além de outras delegações criadas nos Es-
tatutos tendo em visla a colaboração de diferentes en-
tidades.

EQUIPARAÇÃO DAS UNIVERSIDADES

No exame das condições exigidas para o reconheci-
mento de Universidade, o Ministério da Educação e
Cultura procurará certificar-se de que atende, preli-
minarmente, às seguintes condições:
a — recursos financeiros que a habilite em pessoal
e em material, para funcionar normalmente;
b — existência, pelo menos de três Escolas ou Fa-

culdades, uma das quais será obrigatoriamente
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a

. segunda de Direito, de Medicina ou de Enge-
nharia;
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O ministro Antônio Balbino congratula-se
com o Paraná, pela excepcional significação
da sua Universidade.
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[//ra aspecto da assistência, vendo-se numerosos catedráticos e docentes com as suas indumentárias características.

c — corpo docente que ofereça a garantia de pesquisas e ensino eficases;
d — instalações correspondentes às necessidades de pesquisa e ensino;
e — Estatutos e Regimentos em que a autonomia universitária esteja resguardada,
com a devida obediência aos mínimos da legislação federal.

* * *
Ao art. 39, n. II, substitua-se por:"II — Duração mínima dos cursos de graduação:
a) — Medicina, seis anos;
b) — Direito e Engenharia, cinco anos;
c) — Farmácia, Odontologia, Veterinária, Agronomia, Química Industrial, Cién-

cias Econômicas, Contábeis, Atuariais, Estatística, quatro anos;
d) — bacharelado em Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia,

História, Ciências Sociais, Filosofia, Letras, Pedagogia, Jornalismo, Curso
de Serviço Social e de Enfermagem, três anos.

Outros cursos de graduação e variantes dos acima indicados poderão ser estabele-
cidos pelos Conselhos Universitários, por iniciativa própria ou proposta das Con-
gregações, com aprovação do Conselho Nacional de Educação".

MOÇÕES APROVADAS
— OI Congresso dos Reitores das Universidades Brasileiras propõe a inclusão

obrigatória do exame de Português nos concursos de habilitação à matrícula eir
todas as Faculdades e Escolas Superiores do País, sendo esta disciplina incluída
na lista das matérias exigidas pela Diretoria do Ensino Superior.

— Considerando a imperiosa necessidade de intercâmbio de informações biblio-
gráficas entre as escolas superiores e, também entre estas e órgãos outros especia-
lizados;
considerando que a melhor forma de atender a essa necessidade seria a criação de
um órgão central, que se incumbiria de recolher as informações bibliográficas de
todas as escolas superiores e de divulgá-las, além de atender indagações específicas
das Bibliotecas das próprias escolas,
o I Congresso de Reitores das Universidades Brasileiras sugere ao Senhor Ministro
de Estado dos Negócios da Educação e Cultura a criação, por intermédio da Dire-
toria do Ensino Superior, do Centro de Informações Bibliográficas (C. I. B.) des-
tinado a manter:
a) — completo fichário de obras e publicações existentes nas Bibliotecas das es-
colas superiores, oficiais e reconhecidas;
b) — serviço de informações bibliográficas a todas as escolas de nível superior;
c) — serviço de microfilmes;
d) — boletim periódico de divulgação e informação;

* *
—a ° I Congresso de Reitores das Universidades Brasileiras decide solicitar do

Governo Federal, dos governadores dos Estados, do prefeito do Distrito Federal
e dos prefeitos dos Municípios em cuja sede funcionem estabelecimentos de en-sino superior, que, na distribuição da percentagem de que cogita o art. 169 daConstituição Federal, atendam, de modo equitativo em relação aos outros grausde ensino, às necesidades do Ensino Superior. Neste sentido sugere a regulamen-
tação daquele artigo da Constituição.

* *
— Considerando que já por duas Leis foi recentemente consagrado o princípioda separação dos cursos de Odontologia e de Farmácia das Faculdades de Medi-

cina;
considerando que isto já ocorreu com relação a tais escolas, que funcionam juntoàs Faculdades de Medicina das Universidades da Bahia e do Rio Grande do Sul-considerando que, muito embora ainda a medida se não tenha concretizado pordepender de outros atos legislativos, é certo que as Leis estão em fase de execução-considerando que somente três Universidades Federais formam distinguidas atéagora, com a criarão de tais escolas em unidades universitárias computada aUniversidade do Brasil;
O I Congresso de Reitores das Universidades Brasileiras sugere ao Senhor Ministrode Estado dos Negócios da Educação e Cultura que adote as providências porS>. Excia. julgadas cabíveis para que os cursos de Odontologia e de Farmáciaatualmente anexos às Faculdades de Medicina, venham a constituir unidades'universitárias autônomas. * * *
5 — Considerando os graves inconvenientes que decorrerem do ato de alunos doscursos supnores serem, praticamente, obrigados a aceitar sua classificação, nos cur-sos do CPOR, como oficiais combatentes, especialização alheia à sua carreira o
que nenhuma vantagem trás para a Reserva do Exército, da Marinha ou da Aero-náutica;
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considerando quanto se contém na Lei n. 1.842, de 13 de abril de 1953 que racio-
nalmente classificou na Reserva Militar os médicos, farmacêuticos e cirurgiões den-
tistas e os alunos desses cursos superiores,
o I Congresso de Reitores das Universidades Brasileiras sugere ao Senhor Minis-
tro de Estado dos Negócios da Educação e Cultura a promoção de medidas urgen-
tes junto às autoridades próprias, no sentido da conceituação dos diferentes cursos
superiores nas Reservas Militares, segundo os moldes constantes da Lei n. 1842. de
13 de abril de 1953.

— OI Congresso de Reitores das Universidades Brasileiras recomenda a criação,
nas Universidades (que ainda o não possuírem), de um serviço de assistência ao
Estudante, dotado de uma verba específica, e destinado a atender ao corpo discente,
quanto à saúde, à alimentação, à moradia e às bolsas de estudo, conforme as possi-
bilidades materiais de cada instituição. A assistência ao Estudante atenderá igual-
mente a formarão moral da mocidade.
A assistência ao estudante associará os Diretórios Acadêmicos, como órgãos de con-
peração direta e de informação, organizando as Universidades, sempre que possí-
vel, o seu quadro de assistentes sociais e o Fundo especial de auxílio aos alunos,
nos termos da presente recomendação.
Outrossim recomenda a regulamentação do art. 168, II, da Constituição Federal.

* *
— OI Congresso dos Reitores das Universidades Brasileiras recomenda que os

Congressos de estudantes e as Olimpíadas universitárias sejam realizadas somente
nos períodos de férias regulamentares, de modo a não prejudicarem, de nenhuma
maneira, o calendário escolar.

* *
— O deslocamento dos períodos, em que se realizam os atos escolares, constitui,

sem dúvida, grave perturbação no ritmo da vida escolar. Daí o haver o legislador,
ao tempo mesmo em que assegurou a possibilidade, condicioná-la à prática,"SOMENTE 

QUANDO CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS O ACONSELHA-

e, assim mesmo,
"COMO MEDIDA GERAL",
ressalvada a iniciativa aos estabelecimentos de ensino interessados e assim ao pró-
prio Ministério da Educação.
A prática, todavia, vem apontando que a medida tem sido adotada independente-
mente das causas que a lei consigna, o que, sobre não recomendável, importa des-
prestígio para as instituições e, o que é pior, prejuízo para a disciplina escolar.
O I Congresso dos Reitores das Universidades Brasileiras, considerando a con-ência da medida contida na Lei n. 57 de 6-8-
1947, sugere não seja a prerrogativa usada para
possibilitar a realização de atos escolares, quedeixaram de efetuar-se por motivo de atos de
indisciplina coletiva.

* * *
— As Universidades Brasileiras darão parti-cular atenção à pesquisa científica, que será

promovida por intermédio de pessoal especia-
lizado, e em instalações adequadas, sem pre-
juizo do ensino, e de acordo com planos de tra-
balho que o aperfeiçoem e projetem na cultura
nacional. Para a Pesquisa serão atribuídas, na
medida dos recursos de cada instituição, verbas
próprias. As Universidades federais criarão o
seu Fundo de Pesquisa, para os fins da presen-te recomendação.
O I Congresso dos Reitores das Universidades
Brasileiras faz votos para que o plano das pes-
quisas nas Universidades, mediante troca opor-
tuna de informações, atenda, quanto possível,aos interesses mais urgentes do País, na com-
plexidade dos problemas relacionados com asaúde e o bem estar do Povo. brasileiro.

* * *
O próximo Congresso dos Reitores das Univer- O prol Pedro Cn/n,n„ J„ TJ ¦
s.dades Brasileiras deverá se realizar en, Belo veSd do Bra7 ta ó
Srs°" 

°S aUSP'd0S dS a*""-* * P/oíeria hrüulcon^,
durante o Congresso.

convém-

fl flflUEfli
flflflflflflflflflflP-"_flflB£f> §fl
H Ky>v ^fl KSPSfeifl flv -,3fl_ flglgKffl

fl fl BI í *\
BflflHHHHi fl £.-.**.¦

W\WW\j//m/ A
flfl €p* JÜat* 'flB

mmT'Jr' WR' '' ^flVI iJGflí'"' íHMflfl/'''.' flj

¦fll Hfli 'A*~
fl BKj

lY.
£3i£&!_iSS3_3aH9$â_BHbgSS!«^^^



ag^g*»8»*»^» Ml IMH.IU» .,,. .p^...^,^

'v 
. 3M &S T04 be 20 be «Jlgâsto be IB53

k~~k&.

¦^ys~»s>!s^!k-~-

/>

£&. l.°

<M- 4."

<M. 5.° -

?0,« ?«&« ^cguníro, pot grafa Ür* ^cus
e unânime námnntüü Itus $0***, $mpttnb®t
Qptmstttitaatuil t p*f*.itsar ^erpéitto Òú
jSrastí: gPjnzcnws saber a toíiüs as naissais
subMhis, que a assembléia (ieral |£egisía~
*üta frerretam e £$és queremos a lei seguinte:

|V (Comarca be (Curitiba, na ^robincía be ^áo f aulo, fita eleuaba
a categoria be probíncia com a bcnominação be ^tútántm t*&
Paraná — JV sua cxtenção e limites, serão os mesmos ím
referiba cornarem
h «oba prouincia terá por capital * «&*&*, o* (Curitiba, enquanto aassembléia respectiva não decretar o contrário.
A $rouincia oo ^araná bará um senador e um bepatabo h assembléia(§eral: - sua assembléia $rouincial constará be 20 membros.© Sooèrno fica autorisabo para crear na mesma província as estações
fiscais inbispensátoeis para a arrecadação e abministração bas reiibas
gerais, submetenbo bepois o qne Ijottoer beterminabo, ao conliecimmto
ba assembléia (geral para bifinitifra aproiiaçáo.
<3Jtcam reuogabas as òxs^o&xtàts em contrário, ^lanbamos, .por tonta
a lobas as autoribabes a quem o conhecimento besta ?Eei pertencer,
que a cumpram e façam cumprir, e guarbar tão inteiramente como nela
se contém. (® Secretário be gstabo bos ^egórios bo Jmpério, a faca
imprimir, publicar t correr. Jíabo no palácio ba Mia be janeiro, aos
binte e noue be Agosto be mil oitocentos e cincoetíta e três, trigéssimo
segunbo ba Inbepenbència t ba Império.

oà€ esi^i/Zu C< .;.
com rubrica e guarba /
graneis» (Sünfalfres íHariins.

(Carta be *$t\ 
pela qual Possa #Iagestabc Imperial. maaba escutar o berreto ba

«assembléia (geral ^egislattba, que ^oube por bem saueiouar, eleuaabo a (Comarca be(Curitiba, tta ^robtaria be £'ão #aulo, à raiegaria be ^rubíaria, eomo aeima se berlara,
para Possa |«lagestabe Imperial fcer. pausei $osé ^imòes, a ber. $osè QJtiomnz jaburube JVraujo. ^elaba ua (Chancelaria tta Império, em 12 be Relembro be 1853. ^ntomo Ãlbesbe ^tiraaba Parajão, ©ficial^ator ftitürtuo. ^uWieaba ua ^errefarta be ^stabo òos £egóeiosòa Império em 12 be ^etemliro be IS53. ^a falta bo ©firial-^aior, Joaquim ^aüier(Sareia be ^Imeiba. gRegistraba ua mesma ^erretaria be ^stabo, a «3ÇI. 242 V bo liuro 0.» be
^ets, ^Htaras e (Cartas. #io be |laueiro, 13 be ^etembro be 1053.

^starto ciaria ba (Costa e JVbros
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O governador Bento Munhoz da Rocha Neto congratula-se com o povo parana-ense pelo transcurso do Centenário da lei que criou a Província.

Festividades 
com que foi comemorada, em Curitiba, a 29

de agosto último, o Centenário da Lei n.° 704, que
transformou a 5.a Comarca de Curitiba em Província

do Paraná.

6,30 hs. — Alvorada festiva pela banda de clarins da Po-
licia Militar, executada do alto de um dos tdi-
ficios do centro da cidade.

8, hs. — Hasteamento solene do pavilhão nacional e da
bandeira do Paraná, em a Praça Santos An-
drade. Prestou as honras de estilo uma Cia.
de Guardas da Polícia Militar e fez-se ouvir o
Coro Orfeônico do Instituto de Educação, com-
posto de 500 alunos, o qual cantou os hinos do
Paraná e do Centenário. Em seguida, promo-
veu-se uma revoada de pombos.
Fez o discurso oficial o prof. Laertes de Ma-
cedo Munhoz, presidente da Assembléia Le-
gislativa do Estado.

10, hs. — Solene missa oficiada na Catedral por S.
Excia. Rvma. Dom Manoel da Silveira Del-
boux, Arcebispo Metropolitano.
Cooperação do grande coro sacro do Congres-
so Eucarístico Provincial, num conjunto de 220
figuras.

15, hs. —

19,30 hs,

23, hs.

Sessão solene da Assembléia Legislativa do
Estado, inaugurando-se um bronze aluzivo à
efeméride e simbólico dos debates parlamenta-
res para a emancipação da então 5.a Comarca
de São Paulo, hoje Estado do Paraná. Nessa
oportunidade, o Dr. Laertes Munhoz e o go-

vernador Bento Munhoz da Rocha Netto pro-
feriram os discursos que vão transcritos nesta
publicação.

Grande concerto sinfônico, pela Banda de Mú-
sica da Polícia Militar, na Praça General Ozó-
rio, tendo sido executados programas de auto-
res brasileiros e paranaenses.

Baile de gala promovido pelo Clube Curitiba-
no, com a presença das autoridades e durante
o qual foram apresentados números de arte.

O CENTENÁRIO
DA LEI IMPERIAL N, 704.
DE 29-8-/853, QUE CRIOU
A PROVÍNCIA DO PARANÁ

DISCURSO DO GOVERNADOR
BENTO MUNHOZ DA ROCHA
NETTO NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

92 Ilustração Brasileira

"Senhor Presidente, Senhores Deputados:
Venho hoje a esta egrégia Assembléia, honrado pelo seu convite, trazer o apoio
do Governo do Estado à homenagem prestada aos homens que no parlamento
imperial venceram a batalha de nossa emancipação.
A luta parlamentar durou dez anos, indo do projeto do deputado paulista Car-
neiro de Campos à persistência inflexível do mineiro Cruz Machado.
Fizeram éco na sensibilidade dos representantes brasileiros, as velhas aspirações
da 5.a Comarca Paulista, com o seu primeiro clamor que, como deveria ser, tinha
de partir de Paranaguá, onde nasceu a civilização paranaense.
0 29 de agosto de 1853, com a promulgação da lei 704, é o remate de uma cara-
panha que mobilizou opiniões e energias, para a conquista de um objetivo há
muito consolidado na consciência de todos.
A vitória parlamentar era o que, acima de tudo, contava, e constituiu o marco
supremo da luta pela criação da nossa Província. O 29 de agosto nos deve ser
ainda mais grato que o 19 de dezembro, porque representa, na verdade o dia de
nossa vitória. Vitória cuja expressão cresce de significado quando se considera
que no longo período imperial, apesar de seu regime unitário, só se criaram duas
províncias, a do Amazonas e a do Paraná, permanecendo as demais com a estru-
tura quase idêntica à das capitanias, encontrada pelo 7 de Setembro.
As capitanias haviam esboçado as raízes da nossa organização federativa, crian-
do tradições regionais que teriam de florescer pelas próprias contingências do
vasto continente brasileiro.
Nossa fragilidade de há cem anos, couraçada pela persistência que obteve bons
advogados na Assembléia Geral, pôde conquistar a formação da Província. In-
cumbe à nossa geração dar-lhe o significado que, por todos os títulos, lhe cabe
nesta hora brasileira.
Trazemos de longe a consciência do nosso destino. Bandeirantes do planalto curi-tibano, herdando a vocação paulista da expansão imperial, em que se advinhava
a intuição de construir unia grande pátria, se derramaram até às fronteiras da
coroa castelhana, fixando definitivamente o contorno do Brasil, que amanhecia.
Vem deles o nosso apego ao chão brasileiro que a Providência nos reservou. Vem
deles a força de resistir nas horas mais difíceis, com a convicção, com a certeza
de vencer.
À nossa fragilidade de há cem anos sucede hoje um florescimento que surpre-ende o Brasil, pois só há pouco a Nação descobriu o Paraná em toda a sua pie-nitude, e está ajudando a sua expansão, está auxiliando a sua afirmação defini-
tiva com as correntes que para aqui convergem como para um mundo novo, dopioneinsmo irresistível.
Estamos apenas no começo da nossa própria realização, que os nossos maioresnao apenas sonharam, mas tornaram possível, equacionando e planejando os nos-
sos grandes problemas, de que tinham perfeita consciência. Estamos hoje no cõ-
mêço de uma escalada, que velhos paranaenses anteviram e por cujo acesso reu-mram esforços e travaram batalhas.
A época do centenário de nossa Província coincide com o início de uma fase au-rea da vida do Paraná, cuja escala de crescimento vai diferençar-se de tudo
quanto até agora se consagrou como grande progresso.

toÍrntt0í°S T 
r-Ca-t0S dü PíUl'Ía grande' marcaram eilC0»tr° "o Paraná.Adotam o nosso amado rincão como o seu próprio.

Amam-no como nós o amamos, lutando e sofrendo por êle.
0 Paraná tornou-se nesta altura de sua evolução, em esperança e aspiração dobrasil. K pela primeira vez, os seus problemas, os nossos problemas paranaen-
aeNac?o.aC1Ula 

^ '^ Pr°blemaS brasÍleiros< repercutindo intensamente em toda
Tenho consciência desta hora. Tenho consciência do que o Brasil espera do Pa-

eobHnaH 
n°Vl e-C3la COm qUC deVem°S tratar 110#SaS tlUestÕes fundamentais, des-bnndo 8„luS0eS „ue „ao envelheçam rapidamente, euja escolha seria uma trai-çao atirada ao nosso destino e um atentado cometido contra nosso futuro
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Atingimos em nossa vida de coletividade, uma fase de que é preciso sacudir earejar as velhas rotinas e o velho ranço personalista para corresponder às novasexigências que nos chamam.
Somos hoje um Estado movido pelo espírito de pioneirismo, pelo arrojo dos des-bravamentos em que se consagra o esforço próprio.
E não existe pioneirismo sem fé.
0 que realizamos em cem anos, constitui um acervo brasileiro de que nos pode-mos orgulhar.
A nossa expressão econômica nos situa na vanguarda nacional, mas não encerra
a grandeza do que fizemos.
Incorporamos ao núcleo nacional brasileiro, europeus de quase todas as origens
numa sensível tradição de convivência assimiladora, das culturas mais afastadas'
Consolidamos para o patrimônio territorial da nacionalidade, faixas fronteiriças
em que o caboclo paranaense se fixou com suas heranças sociológicas e sobre
tudo, com a consciência do que estava realizando ante a proximidade de povosde língua castelhana.
Antes de mais nada, podemo-nos orgulhar do cenário humano aqui construído
riíntese do Brasil pela poderosa e trepidante contribuição nacional do momento'
cenário humano em que se caldeiam todas as culturas do século para aqui con-
duzidas por todas as raças, cenário humano que está enriquecendo a civilização
brasileira.
Podemos afirmar, neste momento em que o Estado rende o preito do seu reco-
nhecimento e do seu respeito aos que batalharam pelo ideal paranaense, quemantemos a mais perfeita fidelidade aos seus princípios.
Estamos hoje, nas condições do nosso tempo, perpetuando o mesmo ideal queos animou.

DISCURSO DO DR. LAERTES MUNHOZ, PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Ê com emoção que me ergo neste momento para, como interprete da Assembléia
Legislativa do Estado, exprimir o júbilo dos representantes do povo paranaense
pela data que hoje comemoramos.
Sou grato aos Srs. Deputados pela honrosa investidura que me conferiram, ele-
gendo-me seu porta-voz numa solenidade de tanta culminância, a qual se estabe-
lece em armistício das lutas sempre humanas, para assumir a dignidade de uma
verdadeiri vigília cívica.
Podemos dizer que o Paraná festeja hoje o Centenário da sua data máxima, a
data civil do seu nascimento como uma das Províncias que, por união perpétua
e indissolúvel, passaram a constituir, com a República federativa proclamada a
15 de novembro de 1889, os Estados Unidos do Brasil,

Teve numerosa assistência a sessão extraordinária da Assembléia Legislativa, emcomemoração do Centenário da lei imperial n, 704.
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0 PJjfente da Assembléia Legislativa, Dr. Laertes Macedo Munhoz, fala emnome dos representantes do povo. '

Aqui, hoje recebemos, na Casa do Poder Legislativo, o Sr. Governador do Es-tado como Chefe do Poder Executivo, o Sr. Presidente do Tribunal de Justiçacomo Chefe do Poder Judiciário, os quais, sobre nos honrarem com a sua pre-sença, vêm afirmar a organização política deste trecho da Pátria, no sentidoexato que lhe traça o estatuto fundamental do regime, quando lhe prescrevedentro da tnologia de Montesquieu, a harmonia e a independência dos poderes'na sua essência democrática, emanados da vontade soberana do povo.
Permiti, Srs., que evoque nesta hora, num halo de saudade, os parlamentares queintegraram a primeira Assembléia Legislativa, sob a presidência do deputado JoséJoaquim Pinto Bandeira, aqueles homens que, sem preocupações partidárias fo-ram os pioneiros da nossa legislação como nova unidade autonômica do ImpérioForam eles que votaram, no setor da justiça, a lei que dividiu a Província em

três Comarcas: Curitiba, Paranaguá e Castro; a que, no plano das vias de co-municação. autorizou o governo a construir a estrada da Graciosa, pela qual,mais tarde, em suas carruagens características, transitariam, de Antonina para a'Capital, o Imperador Pedro II e sua comitiva; a que, no campo da educação
tornou obrigatório o ensino primário, preceito que hoje se inscreve como dogmaimperecivel de uma conquista secular, no texto da Constituição do Estado.
Chamo-os pelos nomes, em homenagem comovida da Assembléia de hoje à velhaAssembléia Provincial, como numa verificação de quorum, para que comunguem
conosco nos mesmos e alevantados propósitos de servir ao Paraná: Manoel Gon-
çalves de Morais Roseira, José Matias Gonçalves Guimarães, Manoel AntônioFerreira, Manoel Francisco Corrêa Júnior, Jesuino Marcondes de Oliveira e SáManoe de Oliveira Franco, Antônio de Sá Camargo, Manoel Antônio Guimarães'Manoel Gonçalves Marques, José Lourenço de Sá Ribas, Francisco Corrêa Fran-'cisco de Paula Ferreira Ribas, David dos Santos Pecheco, Manoel Ignacio doCanto e Silva, Modesto Gonçalves Cordeiro, Antônio José de Faria. Fernando Antomo de Miranda, José Joaquim Marques de Souza e Manoel Leocádio de Oli-veira.

Eles aqui estão presentes em espírito, presentes pelo seu exemplo presente oehvirtude divinatória do futuro que sonhamos, erguendo-se majSíítícST ujSfria dos seus túmulos, orgulhosos da obra que iniciaram e que, engrandecida pelosseus sucessores de jornada, há de se transmitir, ainda maior, às gerações vindou-ras.

Por sem dúvida que foram compensadores os resultados da trajetória de idealis-mo, de -orifícios e de ambições, que culminou, em 1853, com a promulgação data rmper.al de 29 de agosto, mercê da qual surgiu o Paraná, para em ti poucotempo, crescer num impulso impressionante aos olhos maravilhosos da Naçãocomo um prodígio de exuberância, de inteligência e de riqueza.
Já não somos um dos chamados pequenos Estados, porque aqui se está formandoum angulo dtferente de encarar os problemas, através da mentalidade novase instala nos espíritos, por força das conquistas de sentido econômico
Depois da grandeza cultural de sua Universidade, o Paraná é uma sugestão econonuea As suas terras fecundas estão delirantes de euforia, ao Norte uTplanido café. como ao Sul, ao Litoral e ao Oeste, na demanda do espa o que v cofmar com as barrancas do Parauá, oude se escondem novos matizes n e „Zainda ímpenetrado da gleba ciaustro

sempre o símbolo do Brasil que triunfa Torno., 1" i

territorial e na sua vocação éJZCTZLTrT' f" 
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mais nobre sentido do trabalho e da lu a Do ra """"" °mta. Uo trabalho quase taumatúrgico para
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a realização de um monumento civilizador. Da luta sadia para a sedimentação
do mais lídimo espírito público, através de uma história fulgurante no Império
como na República.
Em tudo e por tudo podemos proclamar que a lei, hoje centenária, de 29 de agos-
to, despontou sob os melhores auspícios.
Mal decorrera uma semana sobre a promulgação desse ato legislativo, galgava o
poder o gabinete ministerial presidido pelo Visconde, mais tarde marquês do Pa-
raná, o qual trazia um programa de conciliação dos velhos partidos, após as lutas
intensas de 1842 em São Paulo e Minas, o recrudescimento, em 1843, da guerra
Farroupilha e a deflagração da revolta Pernambucana de 1848. Vencido o duro
período da organização política, com a cessação das lutas intestinas, impunha-se
ao segundo reinado a consolidação do Império, cujos destinos estavam a recla-
mar que se pusesse ordem nos partidos e modêrame nas paixões. A nação pre-
cisava congregar em seu governo os homens públicos de maior responsabilidade
moral e intelectual, qualquer que fosse o seu matiz partidário, para a jornada
pacífica e construtiva de uma obra administrativa fecunda e duradoura. Foi sob
a égide desse espírito de tolerância e confraternização que se constituirá o ga-
binete de 6 de setembro de 1853, poucos dias depois da criação da nova provín-
cia que, alguns meses após, viria a ser entregue ao pulso firme do Conselheiro
Zacarias de Góes e Vasconcelos, um dos mais conspícuos estadistas do Império.
Assim nasceu o Paraná, na amenidade desse clima de congraçamento político
que lhe acariciou o berço como uma predestinação de progresso, na suavidade
dessa aurora sem nuvens, que lhe permitiu, já aos primeiros dias de sua vida,
traçar os rumos de um provincialismo sem vassalagens, imune de outras influên-
cias que não fossem as inspiradas na presservação de sua autonomia, no prestí-
gio dos seus homens de bem, na grandeza do seu futuro, no adormecimento dos
ódios que vinham do passado. Não seria isso, porém, a condição de uma tole-
rância indiferente, nem o exemplo de uma tranqüilidade sem limites, porque nos
momentos em que a luta se fizesse necessária para temperar o aço das virtudes
cívicas e escaldar o ânimo dos cometimentos populares em benefícios do bem pú-
blico, da probidade política, da fidelidade às leis, do respeito às garantias indi-
viduais, enfim, de todos esses princípios que atestam, asseguram e fortalecem a
vocação democrática das nossas instituições, não haveria como deter a maré
montante dos protestos, dos comícios, dos revides, das competições perante as
urnas e até dos entreveros armados.
E a constante daquele clima conciliatório jamais se haveria de extinguir, permi-
tindo sempre que os homens e partidos se extendessem as mãos e enrolassem
as bandeiras, sem quebra da dignidade, quando o intersse geral assim o impe-
trasse.
Quis ainda o destino que a nova província fosse marcada como um pedaço in-disputável do Brasil, fazendo dela um verdadeiro traço de união no imenso ter-
ritório da Pátria. O Paraná, foi realmente, na sua lição histórica uma servidão
de passagem. Não nos poderia ser mais lisongeiro o conceito de Calmon, fomos
o caminho forçado das tropas e dos tropeiros que rasgavam os sertões entre Va-
caria e Sorocabana, e vice-versa, nas caminhadas do trabalho e do progresso. Fo-
mos um pouso acolhedor dos que descansaram as fadigas das viajadas nos ca-
pões de pinheiros, confraternizando em volta do fogo feito de sapé, sobre o qualfervia a chaleira para a cuia do chimarrão que passava de boca em boca. E pelamadrugada, quando a comitiva retomava a viagem, o brasileiro da sapecada alificava, como um sinal feito na terra, a indicar o lugar da lareira amiga.
Aqui haveriam de fixar-se atraídos pelo encanto irresistível da terra moça e gra-ciosa, os remanescentes das bandeiras destemidas e bom saldo humano das ca-
ravanas incansáveis.
A paisagem, os chapadÕes nos terraços do planalto erguido sobre a cordinheira
marítima, estava desafiando os mais fortes e aos mais corajosos. Aqueles pinhei-rais de verde sombrio eram alguma coisa que prendia. Tínhamos o encantamento
da meditação silenciosa, nostálgicos, sedutores, apolíneos, voltados para o altocomo se estivessem namorando as estrelas. ' '

Há por esses campos gerais em fora regiões que parecem situadas mais próxi*
mas do firmamento e que despertam a sensação de que seria bastante levantar
o braço para tocar nas constelações ali mais vivas e brilhantes.
E lá para o fundo, envolto num mistério de lendas, o El-Dourado, os campos.de
Guarapuava a incentivarem a epopéia das expedições de Lopes Cascais com Bru-
no Figueiras, de Silveira Peixoto com Teles Bitencourt, de San Pablo com Afon-
so Botelho, pioneiros das picadas que rasgariam, no ignoto das matarias agressi-
vas, as rotas .magnânimas da civilização.
O homem ficou para engrandecer a terra. E a terra lhe foi dadivosa na retri-
buição.
E aí está o Paraná dos nossos dias, uma expressão dos mais vivos impulsos do
progresso, na vitalidade de uma nova seiva para a grandeza do Brasil. Tudo nele
exprime riqueza e mocidade. As estradas que se abrem, as escolas que se er-
guem, os hospitais, as igrejas, os asilos, os quartéis, as fábricas, os monumentos,
os cafezais, as glebas semeadas, as cidades que surgem magníficas do dia para a
noite, as usinas, os laboratórios, a Universidade, tudo revela, por toda parte, a
presença de um povo que tem vontade, saúde e inteligência.
É a terra do futuro, na expressão sempre nova de Nestor Victor. Tudo nela dá
impressão de que marcha para a frente. As maravilhas do seu potencial eco-
nômico vão se desvendando como milagres de uma nova criação. Aos hervais do
vale do Iguaçu, aos pinheirais dos planaltos, às pastagens dos campos de esme-
ralda, juntam-se os cafeeiros do norte, os mais opulentos do Brasil. E virá o
trigo e virá o petróleo. Ao poente estão as reservas de um novo ciclo de fartura,
indicadas pela linha d'água do majestoso Iguaçu, que também de costas para a
Europa, como disse Marcondes Filho do Tietê, "continua mostrando o caminho
eterno para o oeste". "São rios que correm da costa para o sertão, escreveu Eu-
clides da Cunha, como se nascessem nos mares e canalizassem as suas energias
eternas para os recessos das matas opulentas".
Era esse o sentido de um outro rumo. Seríamos também na direção dessa cor-
renteza uma outra e grande servidão de passagem para estradas audaciosas dos
bandeirantes paulistas que destruíram as reduções de Guairá e as povoações es-
panholas de Vera na conquista definitiva das lindes geográficas do País, o iti-
nerário das bandeiras curitibanas do século XVIII, as quais, enfrentando a na-
tureza bravia e vencendo a aguerrido gentio, lhe iriam até os longes da foz, onde
se estremaria o território pátrio. Vilas e cidades ir-se-iam plantando como afir-
mação da posse que nos herdaram os comandos do bravo Diogo Pinto de Aze-
vedo Portugal. E foram sólidas as fronteiras nacionais de 1827, 64 e 65. As do
Rio Grande do Sul e Mato Grosso foram incursionadas e invadidas pelo inimigo.
As nossas ficaram intactas, não porque tivéssemos melhores armas, porque, sim-
plesmente, nos protegesse a agressividade da natureza. A resistência oferecida
pelos obstáculos naturais, se ajudaria dos valentes soldados da guarda nacional,
sob o comando paranaense do visconde de Guarapuava.
É possível que tais fatos ainda não representem uma história, muito menos uma
história heróica, mas revelam, todavia, uma existência a serviço do Brasil.
A província recém-nascida, que a 19 de dezembro de 1853 receberia o batismo
da sua instalação administrativa, seria, mal completado o seu primeiro centena-
rio, uma das mais risonhas expressões econômicas e culturais da União Federal.
Valeu-lhe, por certo, o signo benéfico daquele ambiente de tolerância e concilia-
ção, que unindo por igual os seus ideais, as suas energias, as suas vontades, os
seus anseios de trabalhar e progredir, realizou a convergência de todos os ele-
mentos de boa vontade, vindos de outros quadrantes do território nacional e de
outros países do globo, num caldeamento de raças e de esforços, em que se mis-
turam alemães, poloneses, holandeses, sírios, libaneses, espanhóis, portugueses,
homem68' 

ÍtaHan°S' niPônicos> na afirmação de uma nova terra e de um novo

Vai sempre nesse rumo, ó Paraná de hoje, ó Paraná de amanhã, ó Paraná dofuturo, que as bênçãos da Pátria mais te haverão de glorificar a grandeza !
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Detalhe da existência na sessão extraordinária do le-
gislativo paranaense em homenagem à lei 704. Vê-se,
no primeiro plano os srs. Renato Gurgel do Amaral
Valente, Secretário do Interior e Justiça; Engenio
José de Souza, Secretário da Fazenda; Lauro Por tu-
gal Tavares, Secretário de Educação e Cultura; e Ra-bens de Melo Braga, Secretário de Agricultura. Des-taca.se, ainda, Newton Carneiro, ex-Presidente da Co-missão de Comemorações do Centenário.



Em comemoração do Centenário da
Lei imperial que criou a Província,
foi naugurada uma placa no gabinete
do Presidente da Assembléia. No cli-
ché, vemos, antes do descerramen to, o
governador Munhoz da Rocha e o
deputado Laertes Munhoz, cercados
pelos srs. Arcebispo Metropolitano, D.
Manoel da Silveira D'Elboux, desem-
bargador José Munhoz de Melo, pre-sidente do Tribunal de Justiça, e ow
trás pessoas gradas.

Çy 
omemorando o Centenário da Lei Imperial n. 704, de 29 de agosto de 1853^ que criou a Província do Paraná, o Povo Paranaense, representado na As-sembleia Legislativa do Estado, exulta com a evolução da sua vida cultural e como progresso dos seus elementos de produção, pela grandeza do Brasil.

CÂMARA (1843)

Carlos Carneiro de Campos (Visconde de Caravelas)
Joaquim José Pacheco
Bernardino Jacinto Veiga

SENADO (1850)

Batista de Oliveira
Carneiro de Leão
Miguel Calmon du Pin e Almeida (Visconde de Abrantes)

CÂMARA (1853)

Antônio Cândido da Cruz Machado (Visconde do Cerro Frio)
Barreto Pedroso
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O laureado escultor, prof.
Leonardo Lima (à direita),
autor da placa, e o Dr. Vai-
frido Piloto, Secretário Exe-
cativo da Comissão de Co-
memorações do Centenário
diante do magnífico bronze
em que ficaram simboliza-
dos os debates parlamenta-
res pela criação da Provín-
cia do Paraná.
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PAULA GOMES,
O MÁXIMO PROPUGNADOR

DA PROVÍNCIA
ROMÁRIO MARTINS
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Em ninguém foi maior nem mais desintererssada do que no curiti-
bano Francisco de Paula e Silva Gomes, a dedicação pela causa da

elevação do extremo sul paulista à categoria de Província. Êle excedeu
a todos os pregadores da aspiração separatista, pela constante vibra-
ção do seu patriótico idealismo realizador.
Em todas as oportunidades, — nas suas relações políticas e sociais, no
Rio Grande, em São Paulo, no Rio de Janeiro sobretudo, ele trazia à
baila os seus argumentos sobre as necessidades da criação de uma nova
Província em Curitiba, necessidades nacionais de ordem política, eco-
nômica e militar.
Era conhecido em todo o sul e na capital do Império, e em toda a parte
conceituadas a integridade do seu caráter, a elevação do seu patriotis-
mo e a inteligência com que sabia seduzir simpatias para a causa de
que se fizera o movimentador magnífico, sem par do seu porte, em ne-
nhum tempo, entre os curitibanos.
Anos e anos a fio ele fez o comércio de gado entre as campanhas do Rio
Grande e as feiras de Sorocaba, varando, vezes sem conta, campos e ser-
toes gaúchos e paulistas, em imensuráveis distâncias.
Vendido o gado, transformada a indumentária do tropeiro na de ho-
mem de sociedade, afeiçoava a longa cabeleira (que diziam ser posti-
ças), sob as abas largas do chapéu do Chile e ia ter com os políticos da
Corte, de suas relações pessoais.
A esse tempo nenhuma tipografia havia na Comarca. Paula Gomes fa-
zia imprimir em avulsos os seus argumentos a pró do seu absorvente
ideal, no Rio de Janeiro, na "Tip. Franc. rua de S. José, 664" e os distri-
buia profusamente por toda a Comarca, por toda a Província, no Rio,
em Minas e no Rio Grande do Sul.
O ardoroso propagandista da elevação da 5.a Comarca de São Paulo à
categoria de Província, nasceu em Curitiba a 4 de Fevereiro de 1802 e
faleceu em Cruz Alta, R. G . S., a 9 de Abril de 1857, assassinado porum tapuio de 16 anos, que êle criara como filho e que era o piá das suas
tropas.
Viu, porém, realizado o seu sonho. Mas enquanto na nova Província
surgiam nomes sem nenhuma expressão galgando as posições políticas,êle prosseguiu na sua vida de tropeiro, sem ambições, sereno com a sua
consciência de patriota, — somente pretendendo refazer, pelo rude tra-
balho a que estava afeito, sua fortuna gasta na propaganda da causavitoriosa.
Não o conseguiu. Seu mais próximo parente o Sr. João de Paula Go-mes, pai do Sr. Major Antônio de França Gomes, dele herdou os seusbens avaliados em 36:000$000, dos quais o mais valioso era uma tropade muares. r
O violino de Paula Gomes foi entregue ao seu filho natural, "mestre"
Generoso, pai do Sr. Benedito dos Santos Dinis, ambos herdeiros do ta-lento musical do patriarca da constituição da Província.
A história, porém, lhe inscreve o nome em letras refulgentes nele resu-mindo todos quantos, de 1811 a 1853, tiveram parte na transformaçãopolítica da Comarca meridional paulista, na auspiciosa Província doParaná e na esplendida realidade do Estado de hoje
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O escudo do Estado do Paraná, em realização do artista Leopoldo
Haar, para a Exposição Internacional do Café, de Curitiba.
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PRIMEIROS TRÂBALH
SOS E PRIMEIROS MOVIM

PARANAENSES IMPRES
S LITERÁRIOS DO PARAN

HERBERT MUNHOZ VAN ERVEN

Seria 

recuar, na pesquisa das origens
históricas da literatura paranaense, à
república teocráta de Guaira, no sé-

culo XVII.
Existiu ali uma tipografia dos jesuítas, a
primeira montada em território brasileiro
le a segunda da América Latina. Deve não sa
ter limitado, — é natural, — à publicação de
ofctfas catequeticas.
Saiu dela, citemos para argumentar, nota-
vel gramática da lingua guarani, de que se
serviram os padres da Companhia de Jesus.
E' provável, dado o método educativo dos
filhos espirituais de Santo Inácio de Loiola,
que tenham sido ali impressos autos tea-
trais, cânticos e produções literárias con-
generes.
A influência exercida delimitou-se, certa-
mente, às treze cidades daquele população
indo-espanhola, no noroeste paranaense,
pouco chegando a salvar-se nesse aspecto.
Houve o exôdo em massa dos .guairanhos
para a outra margem do rio Paraná, —
aparaguaia, — após o ataque geral às redu-
ções desencadeado pelos bandeirantes de1
Antônio Raposo e Miguel Preto. E os livros,
bem como os demais impressos, acompa-
nharam, — é verossimel, — os emigrantes
em sua trágica retirada.

>k * ¦+

Façamos, n0 registro cronológico dos mais
recuados escritores, rápida menção aos quei
primeiro publicaram trabalhos paranaenses.
Localiza o cuidadoso cronista Alcebiades
Plaisant ("Cenário Paranaense", Curitibta,
1908) a primeira obra paranaense em 1772,
com o "Roteiro a Palmas", de Zacarias Dias.
Cabe, versando também uma excursão po-*
voadora, ao padre Francisco Chagas Lima,
a primazia da crônica. Escreveu a "Memó-
ria sobre a fundação de Guarapuava".
Teve o Paraná, pressumivelmente, os seus
mais antigos jornalistas políticos em dois
nomes históricos: Paula Gomes, que se fee
credor de uma estátua, e Correi Filho, d
fcegundo do nome. Arrazoaram plublicamente
no ardor da campanha para a eleição da
5.!l comarca paulista à categoria de provín-
cia, pelo "Jornal do Comércio", do Rio, ej
pelo "Farol Paulistano", dentre outros ór-
gãos de publicitários da época.
Os seus artigos e suas representações em-
basam, — é de crer, — a nossa primeira
atividade periodistica.
O primeiro habitante do território parana-ense a fazer crônica histórica foi, como é
sabido, Antônio Vieira dos Santos. São ina-
valiáveis suas "Memórias Históricas de Pa-
ranagua", "Genealogia da famíla Silva e
França" e "Memórias Históricas de Morre-
tes".
O cronista da descoberta e povoamento dos
campos de Palmas foi Joaquim Pinto Ban-
deira.
E' o senador Manuel Francisco Correia
(criador da primeira Escola Normal do Bra-
sil, no Ria de Janeiro) o nosso primeiro ro-mancista. Deixou o romance "Praia de Bo-tafogo" e o drama "Os dois Brunegald",
deixando também memórias e conferências.
Torna-se intransferível a reedição do ro-mance. Acontece o mesmo com a novela"Clara Maria", de José Gonçalves Morais.
São nomes registraveis ainda: Azevedo Mar-
quês, redator do "Correio Paulistano"; Ga-briel Prestes, jornalista e pedagogo; comen-.
dador Manuel Alves de Araújo, que publi-cou "Discursos Parlamentares"; Nestor
Borba, autor de "Excursão a Guaira", cô-nego Ildefonso Xavier e outros. Literatura
propriamente, pouco até ai, como se vê.
O teatro de clima local teve início em "Isa-
bel, a órfã paranaense", drama de Agosti-
nho Ermelino de Leão e os contos de fun-
do regional com "Amor Bucólico", de Júlio
Perneta, já na 2." geração literária,

A primeira, onera aqui produzida foi "Side-

ria", libreto de Jaime Balão e musica de
Augusto Stresser.
Presumimos que a primeira opereta escrita,
musicada e encenada por paranaenses te-
nha sido "Vovózinha", letra de Emiliano
Perneta, musicada pelo professor Benedito
Nicolau dos Santos, o genial criador da
"pauta Sintética", base de um novo sistema
de gráfica musical.
PRIMEIROS MOVIMENTOS LITERÁRIOS

DO PARANÁ
Rocha Pombo ("História do Paraná", resu-
mo didático. 1930) situa a 1." geração lite-
rária paranense até 1880. Diz textualmen-
te: "Podem delimitar-se quase precisamen-
te três gerações literárias na História do
Paraná. A primeira é a que vem até 1880 ou
85. Nesta figuram José de Morais, Gabriel
Pereira, dr. Leocádio Correia, Manuel Vi-
cente e talvez outro. Entre os predecessores
deste culmina Fernando Amaro".
Interessa notar que o grande historiador,
romancista e jornalista pertenceu a essa
geração.
Demarca a 2." geração entre 1880 e os pri-
meiros anos do século XX. E, autorizadís-
simo, dá-nos o início da 3." geração: "Por
volta de 1910 começa o vasto movimento que
;se faz brilhante em nossos dia". Nessa ge-
ração figuram os mais belos representantes
da nossa cultura literária e artística".

* * *
Há de haver sempre, em questões de prece-dência, controvérsias e mal-entendidos. E'
aqui lugar de fazer um reparo ao notável
crítico brasileiro do simbolismo e dos pri-mórdios do modernismo, uma das figuras
exponenciais da literatura paranaense: Nes-
tor Victor. Afirma êle, no magnifico prefá-cio em francês a "Dans LOmbre", da im-
pressionante poetisa Lucie Lavai, falecida
na capital do Estado em 1914:"Antes de 1895, quando o movimento destaescola (simbolista) começou a iniciar-se ali(Curitiba) não se dera naquela terra, tão
jovem, características intelectual alguma".
(Tradução em rodapé, do próprio prefacia-dor) o texto francês diz: "Aucune mani-festation intelectualle bien caracterisé"E' como está claro, um conceito radical emi-tido para 0 Brasil e para o mundo, sob aresponsabilidade de um nome justamentelaureado. Foder-se-ia interpretá-lo, torceu-do um pouco, a frase real batida- "Avant lesimbolisme, le deluge"...

Igual razão teriam os modernistas, em suafase futurista, fazendo tábua rasa de tudoque lhes precedeu. Não fora 0 atraente sim-bohsmo a raiz do modernismo hoje es-Plendidamente retificado pela volta ao sen-tido de equilíbrio.
A quanto levam os preconceitos de escolascorrentes e grupos escoiasE; preciso, antes de quaisquer £?eneralÍ7açoes, colocar-se a cavaleiro" de SSí

toeffí™^' 
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Coelho em 1880, comova iftMno gênero. Parece, todavia, que à "Trifp^ranaenee" cabe a glória de'ra lU& £**£os literatos da terra c<Q iti73<
"p-imeiros", cr^Xeam nY.T^L £>siva muitas vezes, no caso presente tem r^iimportância. As revistas literárias puJ?1e outras mais ("Vida Literária'4 ^on 

' f^flena Ilustrada", ips8 «rinVv -UY°4 Ga-
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nasianas, mormente, — mostram-nos cor
clareza que, depois de 1895, a corrente sim
bolista intensificou (e isso é inconteste)
vida literária, embora não tenha lhe expres
sado o motor não movido...
O escritor cearense Raimundo de Menezes
biógrafo emérito de "Emilio de Menezes
o último boêmio", trabalho documentada
simo, esclarece com perfeição este ponto da
História Literária do Paraná. Descreve :-g
atividades literárias de Emilio, ainda em
Curitiba, antes portanto de 1887:
"Anda de há muito, empolgado pelo movi-
mento literário encabeçado pelo futuro his-
toriador Rocha Pombo, que, sob a influén-
cia de José de Alencar, em pleno apogeu do
romantismo, escreveu a novela "A honra rio
Barão". Cabe, é claro, ao ilustre prosador
paranaense íque só aos 40 anos de idade
deixou o Paraná) a primazia de ter dado o
característico romântico do movimento, que
liderou, não lhe sendo, possivelmente, ex-
tranho, primórdios do próprio pai de Emi-
lio (o pernambucano Emilio Nunes Corrêa
de Menezes), vindo com o Presidente Za-
carias. Foi, pois romântico o primeiro mo-
vimento bem caracterizado das nossas le-
trás. Logo...
Acrescente-se as atividades beletristicas cie
José Gonçalves de Morais e Albino Silva,
nascidos ambos em 1845, mais velhos cerca
de um decênio que Rocha Pombo. Devem
ter influenciado, certamente, no despertar
da vocação deste nome exponencial. Gonçal-
ves de Morais, não deixando o romantismo,
foi um parnasiano no verso e, na prosa, um
naturalista.
Estão certos os críticos que resaltam o va-
lor pessoal, entre nós, como superior aos
movimentos de opinião artísticas. O sim-
bolismo foi, no Paraná, Emiliano Perneta,
Dario Velozo, Silveira Neto, precedidos do
João Itiberê e centralizando uma dúzia do
nomes ponderáveis, assim como Cruz e Sou-'za o foi no Brasil.
Pode-se, então, dizer, oaracterizando-o no-
minalmente, que movimento anterior ao
simbolismo paranaense (bem individualista,
como em toda parte) foi o grupo de Rocha
Pombo, Emílio de Menezes, Leôncio Correia,
etc. Convém ressalvar que, mais tarde, em"Poemas da morte" Emílio fez simbolismocomo Emiliano havia feito parnasianismo.Sairam do grupo citado, anterior à Revo-
ção Federalista os nossos simbolista, expi-ando todos os seus pecadinhos originais.A verdade deve ser essa. Oxalá tenha ai-
guma utilidade o reparo



1853-1903-o PARANÁ DA INSTALAÇÃO DA
PROVÍNCIA E O DE CINQÜENTA ANOS DEPOIS

A 19 de Dezembro de 1903, quando, portanto, o Paraná comemoraya o seu Ciquentenário, foi publicado no "Diário da Tarde" de Curttiba, o artigo que aqui reproduzimos. Traçou-o a pena de um dos expÒentes intelectuais da época, o snr. Jaime Ballão, cuia existência foí?e-pleta de bons serviços à terra paranaense, tanto no ornSismo como napolítica pois o signatário do artigo foi deputado ao antigo Congres"oEstadual durante várias legislaturas S congresso

o Paran! ^Ifn^mi™ ^ m°Stra' «* BtprM8lTO C°nfr0nt°'

Banhada de um lado pelo oceano, onde lhe não faltam portos, de outropelo majestoso Paraná, cortada de rios consideráveis, no gôso de um Hi-ma reconhecidamente saudável, com terrenos fertilíssimos, que se pres-tam aos mais abundantes e variados produtos, tinha a 5.a comarca da prn-vincia de S. Paulo direito e proporções para haver subido na escala dosmelhoramentos, que caracterizão a civilização moderna"

,1 a ssim fala o primeiro presidente da província do Paraná perante a primeira
t\ Assembléia Legislativa. No espírito clarividente do grande estadista dese-

nhava-se a nitida perspectiva do nosso futuro, que êle, na sua mensagem,
preconisava com entusiasmo.
Não lhe mentiu a profecia.
O seu relatório é a suma perfeita do estado mental, moral e material da província,ao assumir ele a administração.
A instrução primária limitava-se a um pequeno número de escolas, providas na
maior parte por professores interinos e também por efictivos, alguns dos quais semas precisas habilitações; a secundária consistia no ensino das línguas latina e fran-
ceza, no Liceu de Paranaguá.
O Conselheiro Zacarias aconselhava estas medidas: boa retribuição aos professo-res; escolas em casas próprias, inspeção e obrigatoriedade do ensino; escolas pró-
prias para o sexo feminino, etc.
Havia uma tipografia, trazida do Rio pelo tipógrafo Cândido Martins Lopes, fun-
dador do primeiro jornal, o semanário "DEZENOVE DE DEZEMBRO".
Esse o estado mental.
Do estado moral dá uma idéia a afirmação do presidente de que "o uso de armas
defesas era, por assim dizer, um direito consuetidiano neste país; o vasto poncho,de que se serve a maioria dos habitantes e as largas e estrepitosas chilenas, não
eram artigos mais essenciais ao trajar de um homem do povo do que a insepara-
vel cartucheira, a faca, as pistolas, não já em viagem, ou em seus trabalhos de
campo, mas em passeio à cidade, e (parece incrível) até nos templos do Senhor !
Contudo era benigna a índole do povo e bastava uma simples advertência paralevá-lo ao caminho do dever, como se deu com o conselho do vigário, oue, decla-
rando não "consentâneo com o respeito devido à casa de Deus", acabou com o uso
do poncho e das chinelas dentro dos templos.
As eleições de senador, um deputado geral e deputados à assembléia provinvcial
realizaram-se na mais perfeita ordem, tendo-se dado então "um fato, poucas vezes
ocorrido na história dos partidos", e é que na eleição de membros da Assembléia
Provincial, — fala o presidente, — estando em maioria a parcialidade "saquare-
ma", foram votados e tem assento na Assembléia, muitos cidadãos distintos do
lado "luzia", e na eleição de senador, achando-se os "luzias" com mais alguns
eleitores que os seu sadversários, compôs-se a lista tríplice, de modo que foram
nela contemplados membros de uma e outra crença política".
"Nao se deve, pois, acrescentava, — avaliar a civilização deste povo pelos tristes
acontecimentos de São José dos Pinhais, em 7 de novembro de 1852".
Da situação material:
A população orçava por 62.000 indivíduos. A receita da província era calculada
em 26.925S600 e a despesa do 1.° exercício, em 64.552$880.
Zacarias proclamou como primeira necessidade da província o melhoramento de suas
vias de comunicação.
Nao havia estrada de rodagem; as comunicações com o litoral faziam-se pelos ca-
minhos da Graciosa, do Itaipava e do Arraial, nos quais somente transitavam
cargueiros, pois que tinham declives até de 40%.
O valor em massa da importação, no exercício de 1852-1853, foi de 1.437.145$325
e o da exportação, 629.442$750.
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Zacarias de Góis e Vasconcelos
ao assumir êle a administração.

Os produtos que mais contribuíam para essa cifra eram

Erva mate com
Madeiras

Arroz

527.6191780

42.070$070

15.1301090

Duas tentativas de colonização se haviam feito ¦ o núclen A„ •ram colocadas 13 famílias e n ,I„ T Superagui, onde ío-
An,„„i„a fundou m 1828 no l T* 

™ C°ntan<l° "B ° qUe ° B™° dc
versos logares ° 

^ CUJ°S COl°MS Se dispersavam por di-

Zacarias preocupava-se já com a civilização dos índios e assim é que exclamava-E uma desgraça, mas a verdade obriga-me a dizcvos que, nesta província oLcoS< índios selvagens aos milhares, habitam o território de certos municípios nãoexiste um aldeiamento regular!" '"Pios, nao

A lavoura e as industrias estavam em estado rudimentar.
O comércio abastecia-se na praça \ do Rio, tendo-se feito, por essa época, o ori-meiro ensaio de importação da Europa.
Não havia telégrafo.
A Uuminação pública resumia-se a 4 lampiões en, Paranaguá c 2 em Curitiba,junto ao palácio do governo !
Tal era, em rápidos traços, a situação do Paraná no ano da instalação da pro-

O confronto dessa gloriosa fase inicial, com a atualidade, demonstra o progressorealizado em 50 anos de vida autônoma.
Já há longos anos a locomotiva transpôs a Serra do Mar, barreira com que anatureza parecia querer separar os povos do interior dos do litoral e que era apreocupação dos fundadores da província.
Partindo da marinha e galgando os planaltos de Curitiba e dos Campos Gerai,a estradade ferro, com a sua dupla fita de aço, de mais de 700 quilômetros'de extensão, estre.ta e aproxima belas e florescentes cidades. „ue eram outrorapobres arraiais perdidos no meio do Sertão !
A locomotiva e o telégrafo; a imprensa e a tribuna; o arado do colono estran-geiro e os nossos livros e composições artísticas; aqueles, como meios de maiscompeta rapules de comunicações, e estes eo„,„ instrumentos do nobre a„,a-nho da terra e do nobihssimo amanho das inteligências, atingiram ao grau deprogresso oue se observa. °
O grande certame, que hoje se inaugura, é o atestado mais eloqüente da nota-vel expansão da nossa produtividade, em todos os ramos da atividade
Não se iludiram os próceres da nossa separação e o benemérito presidente, quan-do vaticinavam o brilhante futuro da novel província!
Essa apoteose ao trabalho é ao mesmo tempo uma glorificação aos patriotasque levaram a cabo ingente da nossa autonomia"
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Estado do Paraná ufana-se do seu destino. E' o
mais novo da Federação Brasileira, e, no entanto,
vê-se hoje apontado como um dos padrões mais

impressionantes da capacidade realizadora da própria
Nação. Constituía uma parcela da antiga Província de
São Paulo.
Seus moradores, desde .18.11, no litoral começaram a as-
pirar a autonomia. Esta veio em 1853, instalando-se a
nova Província a 19 de Dezembro, com a Capital em
Curitiba.
O surto de progresso foi, desdei logo, extraordinariamente
acentuado, porá isso concorrendo, também, no fim do
século, as correntes imigratórias.
De uma população de 62.200 habitantes em 1853, iria
logo ao dobro em vinte anos, e daí por diante sempre'num ritmo que chegaria a tornar um seu índice de crês-
cimento demográfico o mais alto do país.
De 1.236.976 habitantes em 1940, passou para 2.149.509
em 1950. Essa marcha é também a da evolução do Paraná

em todos os setores.
Forma umia potência econômica e um modelo de civili-
zação. dentro da Pátria.

Contribui o Paraná com cerca de 20% da exportação na-
cional, e com 22% da produção total do país. A sua pro-
dução agrícola vai alcançando oito bilhões de cruzeiros.
Por outro lado, em 1340 possuía 2.265 fábricas, e em
1950 elas haviam subido a 20.431, ou seja um aumento
de 805%, enquanto no mesmo período o número de ope-
rários industriais passava de 3.762 a 38.243, isto é, 900%
acima.

Uma Universidade federalizada conta já com 40 anos
de existência, e é um Estado de febricitantes preocupa-
ções espirituais.

Esse o ambiente excepcional auspicioso do Centenário,
em cujo variado programa de comemorações avulta o
Congresso e a Exposição Internacionais do Café.
O FJaraná vive hoje o "Ciclo do Café" Nas terras do Norte,
as mais férteis do globo, brotam cidades que rapidamente
se consolidam em grandes centros econômicos e sociais.
E' o segundo Estado exportador daquele produto e os seus
cafezais somam 533.310.927 pés, dos quais 280.383.430
em produção.
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Londrina 
é a mais importante das chamadas "cidade do café"marcos prodigiosos da fecundidiade das terras roxas do Pa-

. T,_r0ana 
sao em ^rande número, hoje, essas pupilas da fortuna edo progresso, para as quais "as estatísticas já nascem velhas" Onderecentemente eram densas matas, agora se erguem arrojados etíi-ficios e se consolidam coletividades cultas e exigentesO grafico do progresso sobe espetacularmente, Londrina que em1938, era apenas um montão de troncos de figueiras e perobeirS

maravilhosa de cidades recém ShL 
movimentO- Nessa rede

todos os pontos co SüTSZÊSMí X^tlfí
100 Ilustração Brasileira

Centenário, estamos assumindo a liderança dnrflfp 1 
P

r^ePoSrb^re à — -o°c4t n°a ~LS

mento iAtenlivTd^llnlZS ,\T*U 
G Paranaen*e, pelo aproveita-

todos os pa ès do bras"e»'oS e de cidadãos vindos de
raiso de repouso e Z! 

' QUe' n°S procuram com« a um p,a-
contemporâneo SegllranSa. ™ angustiado e agitado mundo
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Londrina progride aceleradamente; novos o
modernos edifícios se erguem por toda parte.

Num. ponto, a
pouco ma.is dq
20 quilômetros
da margem es-
querda do Tiba-
Jgí, logo no li-
mite de suas ter-
ras, localizou a
sede de seus tra-
balhos, ao mes-
mo tempo quo
inicia.va o arrua-
mento e o lotea-
mento de um
núcleo urbano,

a partir de finsi
de 1929.
Esse núcleo crês-
>ceu de tal ma-
neir£, que tem
1934 ganho: forosi
de cidade, com a
criação do Mu-
nicípio de Lon-
ri riria.
Muitas outras
cidades surgi-

Figueira
branca,
do norte
do
Paraná,
símbolo da
terra fértil.

NORTE DO PARANÁ,-
ESSE ASSOMBRO DE RIQUEZA

E DE PROGRESSO!
•BARBOSA PUPO

A 
crença que que o_ café necessita, para o seu .desenvolvimentodo 'bafo do sertão" (crença essa que, felizmente está sendocombatida, sobretudo com fatos. Sota terra™ consideradas láesgotadas, no Estado de São Paulo, estão produzindo novamente)levou fazendeiros desse Estado e de Minas a procuraremTLrrasdo Setentriao paranaense, então cobertas por luxuriante mata vir-«em e completamente, ignoradas do próprio Estado Esse^fonS-ros", vindos de outras paragens, foram os verdadeiros "descobri-

abriranffa^bdas^JS?** 6m CUJaS terras r0XJS fertilíssimas,abriram fazendas e plantaram a árvore dladivosa do caféAs fazendas que aí se formavam eram do tipo tradicional naulistaisto e, grandes propriedades agrícolas comPceiítenas9 de mühare^
uU^ent^0S^ P6I0S faZendeir°5 6 *"<
Assim, em conseqüência do café ter atingido o Paraná no seuroteiro em busca do "bafo do sertão", foi,am-se criíndo à Noroeste
primeiramente, e depois ao Norte do Estado, vários centros urba-nos, entre os quais sobressaíram Jacarézinho e Cambará, que no
ZT^V^rÍel^êSte SéG^10 já ê°zavam dos foros da cidade, sedeque eram de municípios. O verdadeiro incremento do Norte do Pa-rana deu-se entretanto, no segundo quartel, quando graças àintensa publicidade em torno do solo ubérrimo e^o plano^e colo-nizaçao que a então Companhia de Terras Norte do Paraná puseraem pratica, para êle começou a afluir gente em quantidade, na
^t^^10^^'0^8 ZOnas' que ac*lü se tornaram pro-pnetanos. A constituição dessa grande empresa colonizadora, des-de 1944 pertencente a um grupo de capitalistas brasileiros e agoradenominada Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, deve-sea Lord Lovat, que, como integrante da "Missão Montagu" vieraem 1924. ao Norte do Paraná, estudar suas possibilidades Em
Anton!oaRnnvhnIa?fnda 

AgUa d° BlY?re"' de Propriedade do MajorAntônio Barbosa Ferraz, um pioneiro, Lord Lovat sentiu a pujança
ISl^f?^ De VOlta à InS'laterra, esse nobre inglês or-ganizou a Cia. de Terras, que tinha como principal acionista aParaná Plantation Ltda", constituída também por Lord Lovat emLondres, com o principal objetivo de financiar a colonizaçãoA Companhia de Terras, que adquirira em 1925, do Governo doEstado, 515.000 alqueires paulistas de terras devolutas, situadas
tm !I 

n?S ParaPanema> Ivaí e Tibagí, desde logoltratou de pôrem execução seu gigantesco plano. Para facilitar a colonização"
TuT%TY^TrtS Se ffPsf? e Penetrassem sua.s terras. Porsua vez, a Paraná Plantation Ltdia.» adquiriu a "Companhia Fer-
STouriX^n^XíA' V^"'™^ * fazendeiros, a qual li.gava Ourmhos, no Estado de Sao Paulo, a Cambará, numa exten-
SSi 29-quilômetros e construiu mais 240 quilômetros de linhaprolongando-se até Apucarana. quuomeiros ae nnna
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ram depois, nas terras colonizadas pela Companhia, desenvolven-
do-se rapidamente. Entre estas a mais notável é, sem dúvida,
Maringá, não só por se tratar de uma cidade planificada de acordo,
com a mais moderna concepção urbanítica., mas sobretudo, por
apresentar um Índice de desenvolvimento que espanta.
Derrubada a mata, a. venda das datas se iniciou em MJaio de 1947.
Com seis anos, Maringá possui cerca de 3.600 prédios urbanos ei
quase 20.000 habitantes na sede.
Costuma.-se designar a região colonizada pela Compania Melhora-mentos, como o "Norte Novo" em contraposição ao "Norte Velho",
denominação dada à primitiva zona oafeeira norte paranaense.
Há uma diferença essencial entre as duas zonas. No "Norte Velho",
como se sabá, predomina as grandes fazendas e nele a colonização
não foi planificada e dirigida como na. outra zona, desenvolvendo-se,
ao contrario, espontaneamente. Na zona nova, o regime, da pequena
propriedade, instituído pela empresa colonizadora, é o que predo-
mina. "Propriedaae supaividida e entrada à porta", foi o lema ado-
tado pela Companhia. Esse regime é o principal propulsor do ex-
traordinário incremento demográfico da região. Segundo dados
oficiais do Serviço Nacional de Recenseamento, a população do Pa-raná cresceu de 1.236.976 habitantes, em 1940, para 2.149.949 em
1950, registrando, com o incremento demográfico de 73,87% o maior
aumento de população de que se tem conhecimento na história dQ
Estado. A çafelândia paranaense, abrangendo principalmente a"Zona do Norte" e a "Zona do Ivaí", concorreu com 913.233 habi-
tantes, no aumento geral da população do Estado.
O advento do Norte com o aproveitamento de suas terras para acultura cafeeira, trouxe para o Estado, além da melhoria de finan-
ças, uma transformação radical na vida econômica do Paranápois que do antigo re(gime de economia de colheita, passou para ôregime de economia de plantação. Sua principal atividade, que an-
tes consistia na extração da madeira e; da erva mate, transformou-
se completamente, passando a ser a plantação do café
O Norte, como sua própria história^ explica, viveu por muitos anos,isolado do restante do Estado, tais as deficiências de comunicação;e o desconhecimento do verdadeiro valor da região, por parte da
gente do Sul. o incremento da aviação, neètes últimos anos, apro-ximou socialmente um pouco mais, o Norte do Sul. O plano Rodo-viano em execução, sem dúvida, completará esta tarefa, desempe-nhando importantíssimo papel no entrosamento do Norte com asdemais regiões do Estado. A par da sua função econômica, peTmltindo o transporte da producãci norte paranaense, esse plano tem
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Dirriçando o café, ei-la sadia e forte uma
jovem paranaense— Herondina Lopes — fi-lha do sr. João Lopes, na fazenda Primaverade propriedade do sr. Artur Tomás.

uma grande função política e social, poisieliminará os hiatos existentes nas comuni-
cações do Setentrião com a C/apital, com o-
mar e com as cidades sulina.s, facilitando
assim, o intercâmbio entre os habitantes de
todo o Paraná.
Apeziar disso, faz-se mister o estabelecimen-,
to de ligações ferroviárias entre o Norte e
Sul, como a, Estrada de Ferro Central do Pa-
raná, em construção, e a projetada Estrada
de Perro Monte Alegre-Cornélio Procópio.
Quanto ao aproveitamento agrícola da terra.,
não se piode dizer que no Norte do Paraná se
pratique a monocultura. Embora o café pre-domine sobrei os demais produtos há gran-des áreas em que se plantam ia cana de açú-
car, o algodão e a alfafa.
Nas própria.s áreas onde o café) predomina,há diversificação de produção, determinada
pelo sistema das culturas intercaladas decenais com os cafeeiros.

i

A RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO DO
NORTE DO PARANÁ PARA O PROGRESSO

E A RIQUEZA DO BRASIL
i

O transcurso do Centenário da emancipa-'
çao política do Paraná, convida-nos à me-difcação para o exame de certos aspectos davida econômica e social do Paraná, foi, sem;duvida, um dos fatos mais importantes navida da nova unidade da Federação

P
As conseqüências advindas de tal evento,
para a economia do Estado e da Nação, fo-
ram e continuam a ser as mais proveitosas,
possíveis, levando-se em conta que o Paraná
passou a ocupar destacada posição entre as
demais unidades federativas brasileiras.
O imenso potencial da terra roxa que cons-
tituia grande riqueza, até então inaprovei-
tada, passou a ser elemento ponderável na
vida econômica do Estado.
Hoje, os milhões de cafeeiros que atapetam
oi relevo suave das terras do Setentrião, dão
ao Brasil, graças as cinco milhões de sacasi
que produzem divisas no valor de 
325.000.000 de dólares, ou seijam Cr$ 
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Assim começam as estradas no norte do Paraná •
bada, depois as estradas que surgem magníficas,
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Transportando o café para os terreiros da
fazenda.

5.850.000.000,00, em nossa moeda, ao câm-
bio de Cr$ 18,00.
Com a disseminação da cultura cafeeira
Fielo Norte do Estado, o Paraná entrou, tam-
bém, no "Ciclo do Café", pois a erva-matei
e a madeira, seus principais artigos de ex-
portação até o advento do café, entregaram
seus postos ao produto que já fez a prospe-ridade de outros Estados, como faz agora ado nosso.
Neste "ano do Centenário", o Paraná se
apresenta pois, como força ponderável no

cenário eco-
nômico nacio-
nal.
Graças ainda ao
café, o Paraná
começa a ser
olhado pelos po-
deres federais,
que agora já lhe
reconheceu o di-
reito de partici-
par na adminis-
tração, como
prova a presen-
ça do coronel
Francisco
de Paula. Soaresi
Neto, em alto"cargo, na direção
do Instituto Bra-
Isileiro do Café.

Outro fato importante ocorrido na vida do
Paraná, desde que este se constituiu em
unidade independente, deu-se no setor de-
mográfico.
Ainda aqui, o Setentrião teve papel pre-
ponderante, como se pode verificar pelo*
exame da evolução demográfica do Estado.
Ao reia.lizar-se em 1872, o primeiro censo, o
Estado acusou uma população de 126.722
hatiitantes localizados no Sul.
Em 1900, sua população era de 327.136 ha-
bitantes, sendo que, nessa época, uma pe-
quena faixa no Norte já era ocupada pela
lavoura cafeeira.
No censo de 1920, o Paraná possuía 885.711
habitantes e 1.236.976, em 1940.
O café mais uma vez dirigiu os aconteci-
hientos. Nossa zona, antes revestida por
um imenso manto florístico, constituído de
árvores agigantadas, foi coberta por maisi
de trezentos milhões de cafeeiros.
Ali hoje vive quase metadei da população
do Estado. Em 10 anos apenas, entre o
'censo de 1940 e 1950, aquela região contri-
buiu com cerca de dois terços para o crês-
cimento efetivo da população, pois enquan-
to em todo o Estado houve um laumento de
913.233 habitantes, na cafelândia piarana-
ense esse aumento foi de mais de 600.000
habitantes.
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primeiro, a derru-

O braço feminino também muito contribuino beneficiamento do café.

Integrada na vida paranaense, essa massahumana que ali reside e labuta, está co-
laborando eficazmente para que o Paraná,ao comemorar o seu Primeiro Centenário,faça-o brilhantemente.
A principal atividade da zona, — a cafeei-cultura, — vai ser um dos elementos bá-sicos do programia das comemorações.

A Exposição e 0 Congresso Mundiais do Café,de Curitiba, confere ao Norte, um papelpreponderante, nessas comemorações.
Por outro lado, significam a presença do
Norte e de sua laboriosa gente, nas come-morações do Centenário.



O Presidente Getulio Var-
gas e o governador Munhoz
da Rocha saboreiam unia
chicara de café. Os dois
ilustres homens públicos
apreciam a rubiacea das
magníficas lavouras dos fe-
cundos campos do Parapa-
nema. L. ".i*aÍ
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PENETRAÇÃO
DE DETERMINAÇÃO

CAFEEIRA NO PABAHA
NECESSIDADE DE CRÉDITO BANCÁRIO NO NORTE DO ESTADO — OS BANCOS COOPE-
RATIVISTAS — O EFEITO DA GEADA — REDUÇÃO DA SAFRA — AMEAÇA DA BROCA —
IMPORTANTES DECLARAÇÕES DO CORONEL PAULA SOARES, DIRETOR DO I. B. C.

A 

projeção do Paraná no cenário caféeiro nacional se
acentua cada vez mais. A bôa cotação de que des-
fruta o produto no mercado é um alto estímulo para

os que labutam na lavoura, criando a riqueza do Brasil.
A propósito da contribuição do Paraná na economia caféei-
ra, ouvimos a palavra autorizada do coronel Francisco de
Paula Soares, diretor-representante do referido Estado no
Instituto Brasileiro do Café. Disse-nos o coronel Paula
Soares:

— "A penetração cafeeira no Paraná é um desses lances de
audácia e de determinação que só abona a capacidade de
ação da nossa gente.
Não houve nenhum plano de penetração organizada, ne-
nhum auxílio do governo, nenhuma base de garantia fi-
nanceira aos que vadearam o Paranapanema e foram subs-
tituindo, pelos cafézais, a selva derrubada. Só um ótimis-
mo muito sadio, só uma crença na pujança e na fertilidade
da terra sustentaram a grande empreitada.
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esforço, propiciado à custa do desgaste inevitável de suas
terras.
Acredito que o balanço dos resultados estatísticos não ai-
cançaria conclusões muito animadoras.
Tenho refletido mil e uma vezes nos problemas da região,
calculando as necessidades mínimas de equipamentos para
a sua lavoura, pensado no baixo padrão de vida de uma
bôa parte de sua gente, e estendido o orçamento dessas ne-
cessidades fundamentais com o prazo médio de fertilidade
da terra.

fAAAAA]AAAA-:
kYYYYYYYY-YY;

m w

má
•ífct

"»«

>,><

Mudo vigorosa de café recemplantado
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Agora, algumas dezenas de anos após, as últimas terras pro-
pícias ao cultivo do café vão sendo desbravadas. Nesse pe-ríodo todo, o norte paranaense produziu uns vinte milhões
de sacas de café, e talvez mais de oitenta milhões de sacas
de cereais e produtos agrícolas outros.
E nesse mesmo período sobe à casa dos bilhões de cruzeiros
o que a União e o Estado arrecadaram naquelas para-gens.
Mas, o que interessa realmente conhecer é o que o norte
paranaense aproveitou e sedimentou de todo esse imenso

Ramos de um cafeeiro com flores desabrochadas
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Cafeeiro adulto em franca produção

E tenho, por outro lado, examinado o número excessivo de
cidades que de vinte em vinte quilômetros, senão menosflorescem operando uma concentração imobiliária numa re-giao puramente agrícola.
E, não poucas vezes, relembrando as minhas sucessivas pre-senças no norte paranaense, descendo ao exame dos casosindividuais, acho logo quanto de valioso material humano
passou transitoriamente pelo norte sem se fixar amealhoufortuna e deixou a região.
E de todas essas reflexões, eu fixei algumas, como que pro-blemas fundamentais para o futuro e a consolidação daregião. *
Vejamos assim um desses aspectos, qual seja a gritante ne-cessidade de um crédito bancário que segure e aproveite nonorte, o grosso dos recursos oriundos de sua produção.Ate agora o norte do Paraná tem sido o ponto predileto para

k.
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a instalação de mais de centena de agências bancárias cuiasmatrizes estão fora da zona e mais ainda fora do Estado
Nessas agências se encontram todos os lucros das imensas
safras agrícolas da região. São bilhões de cruzeiros que secanalizam para os bancos tão logo o café se encaminha paraos portos.
Mas as operações bancarias não acompanham o ritmo do
crescimento dos depósitos e quando o País atravessa períodosde crise, então o crédito se restringe, o dinheiro como quefoge do norte paranaense, justamente na fase em que o
sitiante ou o fazendeiro se vêem às voltas com o custeio da
próxima safra.
Assim, reter na região o dinheiro que as suas safras produzi-ram, fazer com que êle lá circule para completar o seu equi-
pamento ainda deficiente, parece o grande, o maior proble-ma daquelas paragens. A criação de bancos regionais a quea população prestigie decididamente trará a solução do
problema.
Ainda agora, estou vendo com grande interesse a criação
de Bancos Cooperativistas em Arapongas e em Rolândia,
que nascem fortemente amparados.
Essas iniciativas, se souberem manter a direção idônea e se
se circunscreveram ao raio de ação municipal constitui-

Secagem do café: o operário procede à rodagem
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e as suas ruas erroneamente orientadas, morro abaixo.
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rao a chave de uma política financeira, capaz de se adaptar
as peculiaridades de crédito do septentrião paranaense.Acredito, ao aflorar pela rama um dos seus problemas mais
cruciantes, que sirvo melhor o norte paranaense do quelhe dedicando uma página de elogios baratos"
!

O EFEITO DA GEADA
Já antes, em entrevista concedida à imprensa, o coronelPaula Soares assim se referiu ao problema caféeiro noParaná:
— "De uma avaliação inicial de 4.300.000 sacas que poste-mormente foi retificada para 3.700.000, chegamos, agoracom a minuciosa investigação procedida pelo I.B C à con--clusao de que a safra paranaense de 53/54 apenas alcançará2.800.000 sacas, em números redondos.
Dessas, umas 700.000 ainda estão em mãos dos produtores500,000 em depósitos nas máquinas e armazéns das firmas'e o restante já foi encaminhado para os portos.Eis aí os resultados decepcionantes colhidos na safra atual
que, nao fora o remanescente anterior de 700 000 sacas'teria sido já insuficiente para cobrir as necessidades doconsumo. E isso se deveu à geada.Em conseqüência dessa situação e das novas resoluções daSUMOC, os preços no interior estão mais firmes e com ten-dencia clara de maior
alta. Assim, os preços de
café em coco, nas zonas
até Bandeirantes, já ul-
trapassam a 450 cruzei-
ros a saca, ao passo que
o beneficiado tende a ai-
cançar 1.400 cruzeiros
por saca, preço esse já
vigorante nas zonas no-
vas até Maringá.
O ponto fraco da resis-
tência do lavrador para-
naense à onda da expio-
ração baixista, que per-
siste em deprimir o pre-
ço do produto quando
clara está a sua escassez,
reside no deficiente cré-
dito bancário que atende
às regiões do Norte pa-
ranaense.

Armazém de café
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Creio que, agora, o levantamento dos ní-
veis do financiamento firmará aquela
resistência. Por outro lado, tão logo re-
gresse do Norte do País o diretor da Car-
teira de Crédito Agrícola e Industrial do
Banco do Brasil, sr. Loureiro da Silva,
será firmado um contrato pelo qual re-
cursos do I. B. C. serão mobilizados
para atender às lavouras atacadas pela
geada.
E outras providências de assistência fi-
nanceira estão no I. B. C. em fase final
de estudos e entendimentos com os
bancos".

A PRÓXIMA SAFRA

Terminando sua informação, o coronel
Paula Soares declarou:
— "Com referência à próxima safra, em
que pesem os danos consideráveis tra-
zidos pela geada, as condições meteoro-

lógicas favoráveis permitem calculá-la
em 2.500.000 sacas beneficiadas.
Chuvas regulares vêm contribuindo
para a bôa recuperação dos cafézais que
apresentam vigorosa brotação. Os ape-
nas crestados mostram estado vegetati-
vo excelente e mesmo os cafézais gran-
demente queimados, na maior parte,
ostentam intensa brotação na altura do
colo das plantas.
Em compensação, recebo más noticias
da broca do café que está atingindo zo-
nas até então indenes, aproveitando-se
das circunstâncias criadas pela geada.
O Escritório do I.B.C. no Paraná já
mobiliza seus agrônomos para melhor
orientação de um combate que o I. B. C.
praticará com energia".

ALISTAMENTO DE CAFÉICULTORES

A prorrogação do prazo para o alista-
mento de caféicultores também benefi-
ciou muito o Paraná. Assim é que, no
primeiro período, o número de inseri-
ções chegou apenas a 1.582. Com a
prorrogação, elevou-se o total a 3.624,
inscrevendo-se mais, portanto, 2.042 la-
vradores.
Esses 3.624 caféicultores elegerão, no dia
10 de dezembro próximo, três represen-
tantes que integrarão a Junta Adminis-
trativa do Institutp Brasileiro do Café,
participando assim a lavoura, ativamen-
te, da administração da importante au-
tarquia.
O município que ofereceu maior nume-
ro de alistados foi Londrina, com 197
caféicultores, seguindo-se Uraí com 196,
Cornélio Procopio com 166, Maringá
com 154, Bela Vista do Paraíso com 138,
Catugí com 135, Sertanópolis com 134
e assim por diante.

Ramos de um cafeeiro bastante carregados de frutosem diversos estágios de maturação.
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£ da exportação do café que se constitue grande parte do movimento do Porto
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PORTO DE PARANAGUÁ
PRINCIPAL ESCOADOURO DA PRODUÇÃO PARANAENSE

data do ano de 1926, o início das obras do
Cais do Porto de Paranaguá, obras essas
contratadas pelo então Governador Dr.
Caetano Munhoz da Rocha em termo ce-
lebrado, com a Companhia Nacional de
Construções Hidráulicas.
Após as instalações preliminares com es-
critórios, alojamentos, etc, atacou aquela

Companhia os serviços de limpeza para fácil acesso
á Pedreira da Ilha da Cotinga, época em que foram
também iniciados os trabalhos de sondagem geológi-ca, levantamento topográfico, alinhamento e demais
operações iniciais, isto por volta do mês de novembro
de 1926, prolongnado-se aqueles trabalhos até mea-
dos de 1927.
Executaram-se também naquela época os serviços de
terraplenagem e fundação para a construção de: usi-
na geradora de energia elétrica, oficina mecânica,
carpintaria, almoxarifado, etc.
Ainda de abril à dezembro de 1927, instalou-se na pe-dreira existente na Ilha da Cotinga, um possante bri-
bador com capacidade para 80m3 diários, quandotambém foi construído no Rossio um molhe de pedracom uma pequena área calcada em uma de suas ex-
tremidades, onde se assentou uma "carreira" providacom trilhos de bronze e acionada por um "guincho"
elétrico para a movimentação dos "caixões" de cimen-
to armado, que se constituíram na estrutura inicial
e principal do Cais em construção.

>5^

jBag :-'."-m^X ,X ¦BBt-í«í**^L,* ¦ "*¦¦¦¦-

^^^^¦*^<^^p!iísi'";. * /YYY': *".'' ¦'. ^'Y^-BBJIif

I

I I

.„,«*¥



-_; II __^_ BuiiiViti.'.,:-

íj| ¦ ¦¦¦.•¦¦¦ '* v ¦¦"_.'. '>'¦¦:¦ 
A

jj ... •:»i::':: -7 "';7.'7 " '', •, *-l 
". *¦>''.

Paranaguá recebe cimento ^c 'v v
j Roíyi a pavimentação das es- ^- **f . .¦'¦'• ' < v

tradas do Paraná. ?r*üp ••
;í ..,-"AA';\ ¦ A^AA-: .A AAA-r-y./ ' ¦ ¦.,. ¦

' '^^^fsPPP^l V^flflfc5''^- * ^'^^"s^^^^ ^^^^^^^^^il Iflí^í 1b" v flfl^flfl üüü^

.ffpj ^^^^'l'''A^^biMbSíPP^!SS^^^^^« • 'i<flA *^u^?^' fl üü&
i^^fl*^^n^vX^-'iW^*r^i^'Altt'-'ffPÍ«g^--^y --<^J9 flflfl BaaL\ -**flflfll tvt ¦ m%Mlli-!fffl^^flfl^#f%iÍlflflv' l^-flflflfcla^.íflmr^^ II ¦ ^'-flflV A^wr^^fl ^P^iflMI fll¦ fiem Bflk. kflflit^a IflP^ifll -- ¦***r fll flM2 flÉAJU flflfefcA^..Tre^&flg&flflflflgSflMfl E-flV^fll y:: .: ¦flJAX^A-'*7.*** **Ajfl ^HBfltv^r-tt-^ flfl ^^^rr ~ r"* "** ""^ fl.

ifllflK.; * flH^^I flfl flE^-^-íSflflk:¦*-¦¦ \ \ ¦** fll Iflfl flflfl SE Hfl «I ^m LuiAi 7 flflflfl fl*Wi h- - llkllfll l'Wn lU 1¦flfl flt^^flfl fl¥^ ~~*flfl flfl

v.S flWliiinifllifll flfl|fl9^'>ÍflWr^ÊflBfll fl.WWWsflflfc 'V Vj^Hãfll^fl Bflí. .flbfll ^V' - JH fl*ff»flflíllffilllflfl PB flflflflP™7^V' flfl IA
Wm flfll '¦^sflTfl Wr f JM flfl^3
vlNl ^PEi jífelfl* fl Bfl^S9^*4fe^HB fl^^^^

t ; v| ,,\flB] mmwmm flBHfe^*

AA'7 ¦.. A' • . :; '• f^ 411A
15 .777...'¦ %¦/.-'. ! ,-'/(¦ \"\

• • ¦. t .-;• '• 'aIx
I

<*~^ $ui»s

ÜSíte

Quase todo o movimento ae importação e
exportação paranaenses se condensa em
torno de Paranaguá

guimento aos serviços de concreti-
zação dos caixões. Dessa data até
fins de 1930, os trabalhos foram
atacados com morosidade culminan-
do por sua paralisação total e ten-
do como seqüência a rescisão do
contrato de construção celebrado
com o Governo do Estado, tendo
este após aquela rescisão, continua-
do por sua própria administração asobras do Cais até o mês de junho de1931, data em que paralizaram-setotalmente as obras. Em julho de1932 reiniciaram-se os serviços, nes-se ano, porém, contratados com a

[Cia. Christiani-Nielsen, Engenhei-
, A* A A*''^ AA";*^'?*-"
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SBüSS&í^ -1928 lane°u-se ao mar oprimeiro caixão construído com cimen-
^ma^°' Cujas dimensões eram de 20metros de comprimento, por 8 metrosde largura e 6 metros dé altura ecupeso total era de 600.000 quüos 

J
Neste mesmo ano, afim de atender anecessidade dos serviços, foram adqu*ridos pelo Governo do Estado, 5 guüí-dastes, sendo: 3 a vapor, 1 elétrico eia óleo cru; — uma cábrea equipadacom guincho para 40 toneladal e umguindaste pequeno para 6 toneladas; -um rebocador denominado "Guarapua-
"Paraná «o a motor den°minadas:
+im= * e • GuaraPuavinha" esta úl-toma denominada atualmente "Curi-
tioa , — quatro chatas de madeiradenominadas: "Acácia", "ComérdÓ"''Guarani" e "Guará", servindo estaultma para a equipagem do serviço deescafandros. Desse período até fins de1929, prosseguiram-se as obras de cons-truçoes de mais caixões com os respeetivos lançamentos e localizações. Atéo mes de julho de 1930, deu-se prosTe-

A madeira é outro fator vital à existênciado maior Porto do Paraná.
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do do início de seu funcionamento
como Porto organizado. Seguiram-lhe os Drs. Raul de Azevedo Macedode Souza Artigas, cuja gestão esten-deu-se até princípios do ano de 1951,ocasião em que ascendeu ao podero atual governador do Paraná, Dr.Bento Munhoz da Rocha Neto.Ao assumir as rédeas do governo pa-ranaense, trazia S. Excia., consigo,cemo um dos principais escopos, ode fazer situar nos altos postos demando de nosso Estado, pessoas re-almente a altura para o fiel desem-

penho das missões a si confiadas.
Chegada era a hora em que o Pa-raná "começava a ser espiado peloBrasil" na feliz expressão do ilus-tre Governador.
Iniciava-se a fastigiosa época danossa produção agrícola.
O nível de exportação de nossos pro-dutos, reclamava de nossos adminis-
tradores, se olhasse com mais cari-
nho para o Porto de Paranaguá,
principal escoadouro de nossas fon-
tes de produção.
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ros Construtores S/A.,
a qual efetivou a con-
clusão da obra projeta-da, e a entregou ao Go-
vêrno do Estado, queinaugurou-a em 18 de
março do ano de 1935.
Aquela realização cons-
tava de 500 metros de
cais acostável, sendo
quatrocentos com a
profundidade de 8 me-
tros, e 100 com a pro-fundidade de 5 metros;
2 armazéns, com plata-formas de ambos os
lados; 3 linhas férreas
internas sendo 2 com
bitola de 1 metro paravagões e uma com bi-
tola de 4 metros para
guindastes; uma linha externa com
a bitola de um metro; e mais o cal-
çamento de toda a faixa interna do
cais.
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AS DIVERSAS ADMINISTRAÇÕES

O Porto de Paranaguá, teve o seu
primeiro administrador na pessoa
do Dr. Américo Gorresen, de quan-

Detalhes dos grandesae café e
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madeira com que são

dotados o Porto.
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Necessessitava o Porto de um dirigente de alta envergadura
e este dirigente, foi encontrado na pessoa o Snr. Eugênio
José de Souza, atual Secretário dos Negócios da Fazenda do
Estado, valoroso paranaguára da "velha guarda", lídima re-
serva moral do Paraná. Político de outrora e nomeado Ad-
ministrador daquela Autarquia em 2 de Fevereiro de 1951.
Foi, pois, sob a égide desse grande administrador que o Porto
de Paranaguá, despertando do marasmo em que se encon-
trava, veio a galgar a invejável posição que ora ocupa entre
os grandes portos brasileiros.
Para se ter ligeira idéia do que se constituiu a "gestão" Eu-
gênio José de Souza, à frente da Administração do maior
Porto Paranaense, basta atentar-se para o que, a seguir
transcrevemos como realizações do biênio 1951-1952, duração
da sua profícua gestão em prol do engrandecimento de Para-
naguá e do Paraná.
Fazendo adi tar alguns contratos e rescindir outros S. Excia.,
realizou o que de melhor se poderia propiciar para a terra
punanguára, cujos empreendimentos, mercê de sua en verga-
dura, merecem sejam mencionados em seus detalhes mini-
mos, para que melhor se aquilate de seus significados. Senão
vejamos:

OBRAS EXECUTADAS NO BIÊNIO 1951-1952

1.° — Obras de ampliação do Cais do Porto.
De acordo com o parecer da Comissão nomeada pela Portaria
n.° 51 de 8 de março de 1951 da Secretária de Viação e Obras
Públicas, e constituída pelos Engenheiros: Ney Rebello Touri-
nho, Pedro Viriato Parigot de Souza, José de Freitas Saldanha
e Agostinho Schwab, foi firmado em 29 de setembro de 1951
com a Christiani-Nielsen, Engenheiros e Construtores S/A.,
o "Termo Aditivo" ao Contrato de 29 de novembro de 1951

para a construção do prolongamento de 500 metros de Cais,
Termo em que alterou o tipo de construção de cais de corti-
na de estacas pranchas de aço, com tirantes, por um sistema
executado totalmente em concreto armado, idêntico pois, ao
construído em 1935. O referido Termo Aditivo, estabeleceu
a seguinte modificação no contrato original:

CONTRATO ORIGIN/

3 guindastes elétricos de 1 y2 toneladas.
6 guindastes elétricos de 3 toneladas.
1 guindaste sobre pneus de 10 toneladas.

OAIUCIV OHH3J,

10 guindastes elétricos de 3 toneladas.
1 guindaste sobre pneus de 10 toneladas.

Iniciada a obra em 14 de dezembro de 1951, já em Janeiro
de 1953 estavam concluídos serviços num montante de
Cr§ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de cruzeiros) cor-
respondentes a 43,5% do valor contratual da obra.
2.° — Edifício para a instalação da Uzina Elétrica.
Afim de abrigar o motor Sulzer de 1.083 HP., com o respecti-
vo gerador, iniciou-se em fins de 1952, a construção de um
edifício com as dimensões de 13,30 x 14,70, obra atualmente
em sua fase complementar e definitiva, a qual o Snr. Eugênio
José de Souza, ao passar as funções de Superintendente do
Porto, ao seu sucessor, em 20 de janeiro de 1953, deixou com
50 % concluídas as suas fundações.
3.° — Obras da Vila da Madeira-Rossio (Atual Parque do
Rossio).
O Contrato da A.P.P. com a firma Mueller, Carón Ltda.,

Aspecto da moderna aparelhagem do Porto de Para-
naguá.
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datado de 28 de dezembro de 1948, previa a construção de
seis (6) armazéns abertos, com pilares de concreto armado
tesouras de madeira, cobertura dé cimento armado e piso dê
terra; o projeto fixou as dimensões de 20 metros x 22 metros
x 51 y2 metros, e o valor contratual atingiu a cifra de CrS
3.278.000,00 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil
cruzeiros).
Termo Aditivo de 10 de janeiro de 1951, previu a vedação, em
madeira de quatro (4) armazéns, e a execução do piso' em
concreto armado destes mesmos armazéns, no valor global
de Cr? 1.880.000,00 (Um milhão e oitocentos e oitenta mil
cruzeiros), plano este alterado pelo Termo Aditivo de 24 de
setv.nbro de 1952, previu a vedação em alvenaria e a confecção
de piso de concreto armado para 3 (três) armazéns, tudo no
valer de Cr$ 1.841.844,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta
e um mil, oitocentos e quarenta e quatro cruzeiros).
Pele contrato de 5 de maio de 1949, ficou a firma, Mueller,
Caron Ltda., obrigada à construção, dentre outras obras de
um muro de arrimo, e do assentamento de 10 km., de linhas
férreas, obras estas substituídas pelo Termo de Aditamento de
28-3-52, pela construção do piso de concreto de mais três arr
mazéns, tudo no valor de Cr$ 2.029.348,00 (Dois milhões,
vinte e nove mil, trezentos e quarenta e oito cruzeiros).
Nessa mesma época efetuaram-se os trabalhos de vedação de
3 armazéns situados no Parque do Rossio, trabalho esse exe-
cutado pela Firma Altair Bittencourt e que atingiu a soma
de Cr$ 420.613,20 (Quatrocentos e vinte mil, seissentos e treze
cruzeiros e vinte centavos).
4.° — Estaleiro Naval.
A efetivação da aquisição do Estaleiro Naval à firma Ivo San-
tos & Irmãos, deu-se em 11 de dezembro de 1951, data da res-
pectiva escritura, pela qual passou a ser propriedade do Esta-
do a área de 11.970 m2, com cinco (5) casas, 2 (dois) armazéns

e 3 (três) galpões, e uma carpintaria naval tudo no valor de
Cr$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros).
Todas as máquinas existentes foram desmontadas, revisadas
e postas em perfeito funcionamento.

DADOS ESTATÍSTICOS REFERENTES AO BIÊNIO 1951-952

1.° — Receita portuária:
Se atentarmos para a receita auferida pela A.P.P., em 1950
— Cr$ 14.052.432,90 (quartoze milhões, cinqüenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e dois cruzeiros e noventa centavos),
houve um acréscimo de 70% ou seja Cr$ 9.853.963,30 (nove
milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, novecentos e ses-
senta e três cruzeiros e trinta centavos), resultando pois, a
receita de Cr$ 23.906.396,40 (vinte e três milhões, novecen-
tos e seis mil, trezentos e noventa e seis cruzeiros e quarenta
centavos); no ano de 1952 a receita subiu para Cr$
24.278.897,60 (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e oi-
to mil, oitocentos e noventa e sete cruzeiros, e sessenta cen-
tavos).

2.° — Movimentação de mercadorias.
Como em 1950 a movimentação de mercadorias no Porto de
Paranaguá foi de 466.555.587 kgs., e em 1951 foi de
617.948.333 kgs. verifica-se que houve um incremento de 32%
em 1952 esse movimento foi de 617.611.321 kgs. Resulta,
portanto, que, enquanto o incremento da movimentação de
mercadorias foi de 32%, o aumento da receita foi de 70%, sem
que houvesse qualquer aumento de taxas.
3.° — Movimento do Pessoal.
Enquanto em 1950, para cada lote de 100.000 tons. de mer-
cadorias movimentadas, existiam 123 servidores, em 1951, fez-
se a mesma movimentação com apenas 97 servidores, ou seja,

Navios de grande calado aportam diariamente à
Paranaguá.
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cem uma economia de 23 servidores para cada 100.000 tonsae mercadorias.
Por outro lado, a despesa com a mão de obra, que em 1950absorveu 99 % da receita portuária, em 1951 baixou para95 -c e em 1952 para 83% da mesma receita.

A ATUAL ADMINISTRAÇÃO

Para sucessoi do Snr. Eugênio José de Souza, foi nomeado oEngenheiro Civil Ivo Arzúa Pereira, mentalidade moca e are-
jada, fifcl continuador das obras do seu antecessor, e que vemimprimindo um cunho de acertada direção, à base dos maisamplos e atuais sistemas administradores, em perfeita racio-nalização do regime burocrático.
Conservou, entretanto, S.S., nos vários lugares de Direção,

Ê da exportação do café que se constitui grande parte do movimento do porto
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os mesmos elementos com os quais contou com a colaboração
o seu ilustre antecessor, assim é que à frente da Secretaria
conservou-se o Dr. João Ribeiro de Castilho Pereira à frentedo serviço de administração o Snr. Joaquim Gonçalves- àfrente da Divisão de Conservação e Obras, o Dr. Ivo MacedoGutierrez, bem como os Snrs. Carlos Eugênio de Souza Filhoe Afonso Gama Júnior, dirigindo a Polícia Portuária e a Divi-sao do Tráfego respectivamente. Instituiu ainda o cargo deEng.o Encarregado da Div. Elet. Mecânica, onde é responsávelo Dr. Heinz Lippel.
Assumindo a Superintendência da Administração do Porto deParanasuá, em 20 de janeiro do corrente ano, com apenas 6(seis) meses de gestão portanto, S.S., já deu suficiente ecabal demonstração de sua real capacidade administradorasm que pesem considerações quanto às suas anteriores atri-

buições como engenheiro afeito aos mais diver-
sos e variados problemas rodoviários (Vaie aqui
lembrar, que o Dr. Arzúa Pereira, foi um dos
mais eficientes colaboradores do Coronel Luiz
Carlos Pereira Tourinho, no magno "Plano Ro-
doviário do Paraná", que tão soberbamente vem
sendo executado por aquele ilustre militar), sem
portanto, um maior elo de afinidade que o si-
tuasse de início a par das questões administra-
tivo-portuárias.
No entretanto, mercê de incomensurável boa
vontade com que veio imbuído, tão logo assumiu
aquele elevado cargo, conseguiu assenhorar-se
dos vários problemas do nosso Porto, ao pontode, hoje dominá-los plenamente, impondo-se as-
sim como autêntico administrador de escól, ora-
breando-se, por essa forma com os que mais osejam no setor portuário.
Melhor do que palavras contudo, falam os nú-meros em sua linguagem clara e objetiva, atra-ves os dados estatísticos que a seguir transcre-vemos:
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Detalhes mostrando o intenso movimento de importação ,importação e exportação do Porto deToneiagem movimentada pelo Porto h* -d
os meses de janeiro a junho de 1953 

Paranaguá durante

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março..
Abril ..
Maio ..
Junho..

EXPORTAÇÃO

Longo Curso
•• 18.125.252

18.060.556
•• 20.549.411
•• 13.507.240
•• 13.627.923
.. 18.020.297

I M P
Cabotagem Longo Curso

32.232.764

ORTACÃ O

2.464.882
2.953.505
1.903.362
3.814.054
4.678.336
2.520.196

Isso para
nível, qua
se poderá
MESES

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

21.983.899
21.346.078
24.966.901
29.597.535
27.579.999

Cabotagem
3.946.738
3.633.327
3.824.932
2.730.511
7.246.745

923.147
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56.769.636
46.631.287
47.623.783
45.018.706
55.150.539
49.043.639nao talarmos na receita nm-tnírío j

- „„, inalterado TSgSfê*^ ^T 
%^ ™M" « s™

ver pelo quadro demonstrativo, abaEo: a^arr,uia, como bem

IMPORTÂNCIASDESIGNAÇÃO ..
Receita:

Receita Portuária n c.Lr.1?
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Assim é que, não obstante o tremendo
descréscimo no movimento de importa-
Çao, por fenômenos outros, alheios a nos-sa vontade, a arrecadação da A.P.P., em
pouco ou quase nada se modificou, bastadizer-se que até o dia 24 de Julho corren-te, já haviam sido recolhidos aos cofres
daquela repartição nada menos queCr$ 10.122.500,00 (Dez milhões, cento evinte e dois mil, quinhentos cruzeiros),
soma bastante apreciável, se se conside-
rar que a exportação do café, a maior
fonte de arrecadação do Porto, ainda não
atingiu a sua plenitude do exercício
atual.
Como realizações marcantes da gestãoArzúa Pereira, podemos citar:

O A adoção do sistema de rodízio nos'argos de fielato de armazéns, medida
:^ssaz proveitosa, que visa além do mais,

criação de novas equipes funcionais,
; ponto de capacitar os encarregados de
nnazéns a situarem-se plenamente ao*ar das operações de carga e descargas
marítimas, tanto no que respeita à im-
ortação quanto a exportação, tanto na
abotagem quanto ao longo curso.

Cr$
Cr$
CrS
CrS
CrS

TOTAL CrS

1.543.972,50
1.244.894,20
1.479.356.80
1.339.187,80
1.522.769,50
1.828.666,90
8.958.847,70

Paranaguá.

2) A criação de o "Diário Portuário" órgão de divulgadoseventos que digam respeito ao Porto, onde diariamente sãopublicados os movimentos gerais registrados quanto à recei-certa, despesa, alterações do Pessoal; enfim toda e qualquernoticia que vise o interesse daquela Administração.

3) A criação de uma "Comissão Permanente de Tomadas deContas" órgão que periodicamente fiscaliza as escritas por-tuarias quer da divisão de Contabilidade, Cálculo, e Exação
quer da Divisão do Tráfego e respectivos armazéns
São também realizações da gestão de S.S., o revestimento emalvenaria e vedamento das paredes do Az. 10; a concretagemdo, solo do Az. 12 e respectivo equipamento, com plataformaslaterais; o prosseguimento às obras complementares dos três

Visita do moderno Cais de inflamáveis do Rossio
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restantes armazéns existentes no "Parque do RcssíaA
Ainda na gestão do Dr. Arzúa Pereira, temos a assinalar o
prosseguimento das obras atinentes à construção da üzina de
Emergência, onde já foi completada a base para o motor
Sulzer e iniciada a execução da estrutura de concreto ar-
mado.
Estão também em avançada fase de execução as fundações
em concreto armado para o Armazém 11 que, em recente
Termo de adiantamento teve alteradas as cláusulas que pre-
vêm a referida fundação da estrutura de madeira para a de
concerto armado.
Estão igualmente sendo executados os serviços de asfalta-
mento dos pisos dos armazéns D. E. e F. do Parque Rossio,
cujo valor será de CrS 600.000,00 (Seissentos mil cruzeiros).'
Foram ainda construídas três garagens situadas no Estaleiro
Naval e destinadas à abrigar os veículos da Superintendeu-
cia, Secretaria e Divisão de Conservação e Obras.
Adaptando uma casa já existente no quadro portuárioTfez^
o sr. Superintendente instalar-se ali o alojamento aos guar-da da Polícia Portuária, perfeitamente equipado com as ne-
cessárias instalações.
Por iniciativa do atual Superintendente, foram dados iní-
cios, aos trabalhos de reparos técnicos ao "pier" construídos
por Estacas Franki Ltda., ainda na gestão do governo passa-do e que, apresentava sérias deficiências de construrão, as
quais presentemente encontram-se quase que totalmente
sanadas.
Foram já batidas as primeiras estacas do primeiro armazém

a ser construído por Christiani-Nielsen, Engenheiros e Cons-
trutores SI, no prolongamento do Cais ora em sua fase fi-
nal de construção.
Também já foram recebidos pela Administração do Porto de
Paranaguá, nada menos de 20 vagões de 30 toneladas cons-
truídos pela Empresa Metalúrgica de Joinville, vagões estes
que compõem uma equipe a ser fornecida ao Porto na con-
formidade do Contrato firmado com a Christiani Nielsen,
Engenheiros e Construtores S/A., sendo cada vagão com ca-
pacidade global para 30 toneladas.
Do contrato firmado com a Companhia construtora do pro-
longamento do Cais, foram até o presente momento, pagos
(CrS 57.000.000,00 (Cinqüenta e sete milhões de cruzeiros),
que representam 63,5% da obra contratada.
Ainda na atual gestão temos a assinalar o início dos traba-
lhos de Dragagem da Barra, empreendimento realizado sob
a responsabilidade da Cia. Cobrazil, e às expensas do Governo
Federal, pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Ca-
nais, cujo 16.° Distrito, sediado em Paranaguá, supervisiona
aqueles serviços, que de muito favorecerão o acesso de navios
de grande calado ao nosso principal Porto.
Para tanto, já se encontram em Paranaguá a draga "Antuer-

pia II", e dois rebocadores auxiliares, sendo daquela draga os
clichês que estampamos nestas páginas.
Ao terminar, pois, estas notas, queremos deixar consignados
os nossos votos de congratulações ao bravo povo de Paraná-
guá, pelo sempre crescente progresso da sua organização por-
tuária, hoje considerada como uma das mais importantes do
País, nesta data em que a gloriosa terra de Fernando Amaro,
comemora o seu 305.° aniversário de fundação.

E uma nova tarde cai sobre o Porto,..
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VILA VELHA,
UMA HISTÓRIA
DRAMÁTICA DO
LIVRO DA NATUREZA -\» »%¦

REINHARD MAACK
(Do Instituto de Biologia e Pesquisas Ter-

nológicas elo Paraná)

t!Í\

Afastada 

da^grande rodovia que, vinda de Curitiba, atravessa o Es-lado ,lo 1 arana, ergue-se na grande solidão dos Campos Gerais,a 20 km a sudeste ce Ponta Crossa e 8 km a leste ela pequena es-laçao ferroviária do Desvio Ribas", uma singular formação rochosa dearenitos vermelhos com cabeços cinza-esbranquiçados. Se da distânciano seio dos amplos campos, deixa-se correr a vista em direção às eleva-
çoes, o grupo de rochas não faz supor coisas excepcionais. Vê-se umafrente em degrau de blocos de rochas paralelos, algumas árvores e intrin-cados arbustos nas tendas; isto é tudo (foto 1).
Assim mesmo, esta massa rochosa logrou, um dia. particular importamcia quando, por vez primeira, homens sensíveis por lá passaram, quemostraram possuir olhos capazes de perceberem as curiosidades e belezascia natureza. Desde então, estas rochas arenosas exercem sobre muitosviajantes mágica atração, assim como também chamam a si amigos danatureza e pesquisadores, a cujos ouvidos chegaram o relato de que,atras dos insignificantes blocos rochosos, a natureza teria esculpido, gra-ças a uma engenhosa modelação. formas que permitem à fantasia umvoo mas. que, nao obstante, oferecem particular surpresa dada a suadisposição regular (foto 2).
Exatamente a regularidade na disposição, segundo a qual as linhas prin-cipais da erosão recortaram os blocos, determinou o nome da massa ro-ctiosa. A erosão produziu becos, ruas e largos com estranhos monumen-tos, tal como se em algum esconderijo repousasse a "Bela Adormecida"a espera do príncipe amoroso. Tudo faz lembrar uma cidade em ruínas, de tem-
Velh?' 

°S' ° nome p0r que ° vulg0 conhece esta formação de rochas: "Vila

Vila Velha é realmente um singular monumento natural, documento de um gran-«lioso acontecimento. Não obstante, a maioria dos visitantes deste ponto dos.ampos berais nao pressente um tal espetáculo. Em verdade é Vila Velha umaorna aliena no diano das ocorrências de nossa Terra, unia página da história«io desenvolvimento dos Campos Cerais. Muitas destas páginas se encontramno pedestal das rochas de Vila Velha e amplamente distribuídas, na paisagemoos campos, interessantíssimas para quem as sabe ler.

na|naif°r í8lânci* desta massa rochosa, particularmente desde a grande rodovia,a taz desconfiar das maravilhas da natureza que tanto surpreendem os visi-antes. Assim mesmo depara-se, sob a cobertura vegetal dos campos, nos cor-es tias estradas e dos vales fluviais, instrutivas linhas do diário do nosso pia-
ua e o homem que por ventura supõe que o seu caminho cruza as páginas"'l as de um livro, no qual a natureza inscreveu os seus feitos, quando o seu"'"nove corre sobre a empoeirada estrada entre Purunã e Ponta Grossa? A

;^oiia do prodigioso acontecimento, narrada nestas páginas, está fadada a aba-lomens sensíveis ou enchê-los de profundo respeito, sempre que tiveremapacidade de perceber tudo aquilo que a natureza nos narra através dos do-mentos pétreos. Infelizmente, a grande maioria dos homens não pode ler ês-documentos, pois, para interpretar os sinais gráficos deste livro, faz-se ne-«ana uma ciência especial.
¦»". os homens irrequietos e impelidos pela labuta quotidiana, que o destino
,;a.raVC'' l"'sta Parte do mundo, apenas vêm as infindas nuvens de pó que

,. 'i-v espaJui por sobre uma paisagem de relevante amplidão e tocante soli-
V PTj^c_':tao, observam apenas o véu cinzento da chuva que cai de pesadas
Hf ?£curas> fazendo que tudo se desvaneça numa vastidão irreal.1 auto, eni ''ia* claros de verão ou inverno, o sol banha a amplidão da

;.JJ| ItL.í¦¦'Çyeroente ondulada, dilata-se o peito do viandante, num sentimento
j'^"7?7vel 

de ilimitada liberdade. A vista desliza, sem encontrar obstáculo,
• tapete de vegetação dos campos, com seus capões escuros, aqui e acolá.

estreitas faixas das matas de galeria ou arbustivas ou sobre mesetas• i na distancia, se diluem num azul suave; a vista atinge até onde a terra
7Çuna so|, a8 nvi(|as jeig tJa matemática.ximando-se a hora, em que as escuras sombras das nuvens, prenhes de tem-

> estendem-se sobre a paisagem, então o mundo lôbrego ao redor exala
«o, pairando uma melancolia palpável sobre as copas das majestojas arau-

»

* % ' y\% ^¦'ft

Sí ¦ 'L. 
' :.

Alfredo Andersen, o grande artista norueguês
quase radicado no Paraná, transportou ma-
gistralmente para este quadro de vastas pro-
porções, a empolgante beleza de Vila Velha.

TtlZrZ 
C!0S.Ca?5eS- A chuva> ^ aos i^-ros cai, é a ferramenta com a quala na uieza continua incessantemente a modelar a paisagem. O que o vento nãoarrastou, dos fimssimos grãos de areia desagregados, a água caida das nuvens lavaagora das rochas de Vila Velha e de toda a região; lava a superfície das ochas e

s,;jrrcLproduz,,,do assim a contínua d™^- ¦ p»**. „a:
Entretanto, também se acontecer que a enorme amplitude dos campos se perca du-rante dias e mesmo semanas inteiras numa exalação cinza-azulad^impenetrávelE a época em que, ao fim do inverno, as nuvens de fumaça das queimas de campos e matas encobrem a terra. Então o ar, antes límpido e transparenS, envolvetoda a paisagem num turvo véu que permite apenas reconhecer as suas formas nlscores mais suaves de um pastel maravilhoso. São dias em que o viajante proezaatingir o seu destino rapidamente, locomovendo-se sobre as estradas empoeiradassem lançar os olhos sobre a encarvoada solidão das planícies de grani as queimadas. Nao lhe ocorre a idéia de parar na estrada cheia de pó e fumaja par nenetrar nos campos e tecer uma conversa com a natureza e com a Term kncar perguntas e conseguir respostas através do diário de nosso planeta. Pron o Wm oviajante esqueceria po e atropelo, o importante e o insignificante quotidiano sese resolvesse a escutar o majestoso silêncio da paisagem Talvez cedesse ao 1v.te para sonhar quando o vento canta suavemente no"arvoredou „oTêmulo câ-'Pim. Mas o vento nao vira as páginas da história da Terra e não as leva 

"i
assim como a chuva nao leva a escrita e as nuvens de fumaça não podem ocEo conteúdo das paginas. 1UUC1U ocuuai
Em qualquer ponto da estrada, à direita ou à esquerda, pode-se começar a leiturado diano. Cada fina camada rochosa representa uma página especial um Snde estratos freqüentemente corresponde a um capítulo fnteiroTô^se^s "paT
na se capítulos abrangem tempos infindos que não podem ser medidos e compreend dos pela escala do pensamento quotidiano. Na época em que foram escrhTa-«CdTS^^^
espaSos de ternpo ,„ais tarde. S.'.^ I V £%>' r^Tolu™ft £sa: Smdad^ri^.isisi-u: r hdZ tzv^
vida. de perceber e compreender acrigeT da Terr'^TY^^ 

^ 
t™da extensão do tempo. Não é este por acasum n il-, l i 

' " 
T-° 

* m£m-
„.;,„¦? \r. - p acabo um milagre divino, que obriea ao res-r^.o^n: fer skís ^;^:>m curta «^L ^
0 primeiro capítulo, referente à formação dos amplos Campos Gerais tem iníciocom os bancos de um arenito branco que aparece na serra São Luiz! constituindo
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Chapa quadrangular da parte superior do arenito flávio-glacial do tipo de Vila Ve-
lha em "Fortaleza", descansando sobre um toco de pedestal mais rapidamente de-
composto. Ao fundo observa-se a paisagem típica, suavemente ondulada, da região
das camadas da série Itararé

."j^i^^^i^^^ç,"-."'. ~n—....... ¦. - -~^^~r ""sfHHHHHHHHWIMBBiliMinii^^ .fwi
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Í7,tó <fa "Caóeça rfe Came/o" 0tt "Machado de bagre", cuja forma é constituída
por um resto ainda sobressalente de cabeça. A esquerda, escavação côncova daparte do blico conservado de Vila Velha.

aí mesmo uma cuesta e a base da paisagem de Vila
Velha.
Devido aos profundos caldeirões de desabamento
carstiformes e às longas fendas de estrutura, que ca-
racterizam este arenito, foi êle denominado pelos en-
tendimentos na história da Terra, os geólogos, de"arenito das Furnas'\ Este arenito, cujo plano mais
elevado se encontra atualmente entre 1.200 e 1.350
m s.n.m., nos relata que, num período de tempo
muito remoto, denominado devoniano. vagas de mar
corriam, da direção de oeste e sudoeste, sobre a ter-
ra que agora forma os Campos Gerais. Segundo o
estado da ciência atual, o devoniano teve início há
cerca de 370 milhões de anos. Portanto, a região do;
Campos Gerais ascendeu, durante os muitos milhões
de anos da história da Terra, mais de 1.350 m sobre
o nível do mar. Compensando-se as variações do ritmo
de ascenção. a elevação anual não chega bem a 3.6
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milésimos de milímetro Í0.0036 mm). Contudo, hoje
estamos diante do resultado. A natureza elabora com
tempo tudo o que produz; trabalha com mais tempo
ainda quando transforma; mas desfaz e destrói re-
pentinamente e num instante. Em vez do fundo de
um mar raso. esta região hoje representa um planai-
to continental. Certamente, é consolador o fato de o
visitante de Vila Velha não notar que, a leste do Pa-
raná. a região continua subindo. Mas ergue-se em
tempos enormemente grandes. O geólogo denomina
tais modificações de altitude; continentais "abaula-
mento" ou "ascensão" e a; que ;e realizam em lon-
go; tempos, "undação" ou "movimentos epirogenéti-
cos". Neste caso. ainda diz que estes movimentos
têm origem "i;i;táticaM. o que significa que a crosta
terrestre procura uma nova posição de equilíbrio, de-
vido à denudação das massas rochosa; numa zona.
e deposição do material em outra, ou devido à car-

ga aumentada ou fusão de grandes massas de gelo.
Durante o devoniano. o mar se estendia sobre os
atuais Campos Gerais. Era um mundo comovedora-
mente desolado e frio. Em outros pontos dos campos,
pode-se observar que já numa época prédevoniana
tanto geleiras como massas de gelo em drift deposi-
taram o seu material transportado. O clima era deter-
minado por massas de ar polares frias, enquanto que
blocos de gelo flutuavam à mercê de correntes e on-
das. transportando material rochoso de muito longe,
material que depositaram no arenito das Furnas.
Apenas a eterna canção do mar, o murmúrio das va-
gas e o canto e sussurro do gélido vento, provocavam
este mundo de assustadora solidão. Nenhum perdido
chamado de pássaro, nenhum esvoaçar ligeiro se fazia
notar, na calma solidão divina deste mundo primiti-
vo. A idéia do pássaro ainda não havia sido gerada
no mundo orgânico da criação e as formações vege-
tais das "Psilófitas", ainda muito rudimentares, ten-
tavam resistir ao rigoroso clima.
A areia das praias era habitada apenas por alguns
poucos vermes que aí deixaram os seus rastos. En-
tretanto, lá onde o mar, a certa distânciu da costa,
depositou íina lama azul-acinzentada, em profundida-
de algo maior, também foram depositados os restos
mortais de rica fauna marinha. Assim, pode-se obser-
var agora, nesta lama petrificada, trilobitos, lameli-
brânquios, braquiópodos, gastrópodos e conulários,
igualmente petrificados. Aqui e acolá, também, apa-
rece a impressão de uma estrela do mar, mas corais
são procurados em vão nesta zona do devoniano, pois
o mar era frio. Do mesmo modo, os peixes daquele
tempo eram raros nestes mares, e não foram encon-
trados seus restos até hoje, nas camadas dos Campos
Gerais. Trata-se de finas folhas empilhadas umas sô-
bre as outras, entre as quais a terra incluiu restos vi-
tais daquela época, para conservá-los como documen-
tos. E. em vista de que tudo que o homem percebe
deve ter um nome. estas folhas, finamente estratifica-
das. são denominadas de "folhetos de Ponta Grossa".
Seriam decorridos 80 milhões de anos. desde que as
terras do Paraná apresentavam a paisagem devonia-
na. Lm tempo cuja extensão não se pode imaginar.
Calor, flores e pássaros ainda continuavam um sonho
do Criador. As ondas do mar desgastavam, neste tem-
po. a terra que lentamente ascendia. Paulatinamente
o mar recuava em direção oeste e sudoeste. O devo-
niano chegara a seu término e, em outras partes do
mundo, começara o desenvolvimento do carbonífero.
Aqui. entretanto, na região dos Campos Gerais, as
forças de nivelamento estavam em ação contínua,
para modelar a superfície terrestre.
Era a Terra de Gondwana. como se chama o nosso
atual continente, como integrande do grande conti-
nente sul. existente naquela época. Por contínua as-
censão e simultânea abrasão ininterrupta, a Terra
de Gondwana ganhava espaço para oeste, continuam
do, entretanto, sempre uma planície com pequenaaltitude sobre o nível do mar.
Assim vemos desenrolar-se. no decorrer de milhõesde anos. uma ciclópica mas silenciosa luta pelo espa-
ço. luta esta que se travou entre terra e mar. Pormais que as vagas trabalhassem a destruição da ter-

Desagregação caliciforme e co-
lumar. característica para o
arenito flávio-glacial de Vila
1 elha. por lavagens pelas chu-
vas, produzindo na parte inie-
rior menos resistente escava-
ções côncavas. No final da ero-
são da parte média, a parte su-
perior cai fazendo como blo<:os
quadrangulares.
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Forma pitoresca isolada do are-
nito de Vila Velha, separada
por erosão da parte princi-
pai vulgarmente conhecida por"Cálice". Conservação em for-
ma quadrangular da parte su-
perior e escavações côncava da
parte média menos resistente.

H

Dezembro 1953 117

ül

w



^^V^^%I l^tfH Éftfll ^^A^l IkJ ^Mmmmm^â^SMmWÊ E^^SB^" jáfl ^httfll^h ^^«^^7*

KlM Bk| m^ry/^ímmm W\- - .Jl El .
i^w.^1 ^H^H HLu* - .^^^- • *Mmmm\ ¦,! ,¦ .^^^1 H£vfl Hm

¦ W H 1^ fll w
Wf ;;- <: 11 '¦'jJèfl ¦ ' ¦ I 11

^H Br' .-.' 7rJ*^^jf •'_J^^^I ^B ^y^MmWmmm ' ' ^^1 ^H

|^ I j

Um. pinheiro e algumas árvores apiedaram-se da tragédia dos arenitos

ra,_as forças da ascensão eram mais fortes e assim a terra ia ganhando mais emais espaço, enquanto que o mar ia recuando.
Durante o período carbonífero médio, época durante a qual se desenvolviam cli-mas tropicais e subtropicais em países da zona temperada do hemisfério boreal, o
clima na paisagem de Vila Velha se tornava ainda mais frio do que no devonianofinalmente, enormes massas de gelo cobriam a terra firme. Era a frente do in-
landsis polar que se aproximava lenta mas seguramente, das direções de nordeste,leste e suleste. Provinha da região onde hoje se estende o oceano Atlântico. Comoo inlandsis não se pode formar e locomover por sobre a superfície oceânica, as fo-lhas do diano da Terra confirmam que, naquela época, ainda não existia o oceano
Atlântico e que, portanto, a Terra de Gondwana ocupava, como um todo, aqueleespaço. Em vista de que, os dias atuais, nenhum tipo de documento existe na his-tona terrestre que prove a possibilidade de continentes inteiros imergirem nas pro-fundezas do oceano ou emergirem dos fundos abissais, resulta que o atual conti-nente sul-americano como parte da Terra de Gondwana, estendia-se imediata-mente ao lado da Afnca. Eram apenas rasas transgressões dos mares sobre as or-

rínte0: SgZutT* 
"^^ ** *» »°"™ - observadas d.

Assim, os granitos da atual serra do Mar apenas constituíam elevações de pouca

altura numa planície litorânea inclinada para oeste. A massa principal do conti-nente estendia-se em direção leste. As massas de gelo aproximavam-se por cimado plano de declive litoral e traziam enormes massas de morenas basais, constitui-
das^de material oriundo de regiões longínquas e estranhas ao espaço sul-brasi-

Ainda mais rigoroso se tornou o clima, mais horrorosa a solidão. Durante muitotempo, a frente do gelo se encontrava a certa distância da zona de Vila Velha Ao
vernTT 

a>CÍafY°"d™ncia, ainda se notava, alternativamente, verão e in-verno. As águas de degelo distribuíram areia e pedregulho diante da frente do

detêlo. 
deP°SItaram °S sedimentos ^is finos em depressões ocupadas por lagos de

Do material sedimentar que turvara as águas de degelo, a parte mais grosseira sedepositou durante os cursos verões, sob a forma de camada clara, enquant queo material mais fino, argiloso, só conseguiu depositar-se, como camada escura umavez que as águas se acalmaram sob a cobertura de gelo'durante oTmesesTlnverno, posto que, devido às geadas, não mais afluiram águas de dè-êlo Dada esti d,postçao rrUn.ca dos sedtaen.es, correspondendo ao inverno e 
"verl 

esías camadas denotam verdadeiros "anéis de crescimpntn n»,,ar vi •a d„ra5a„ tcnporal dos processos à^^™^^SolT/T
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A ' 'Esfinge de Vila Velha" 0 Pingüim representa o posto avançadoda Vila Velha para NE. A evolução dalorma deu-se por desmoronamento da cha-
pa da cabeça rochosa quadrangular
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época glacial são denominados "varves", enquanto que
a rocha, que se formou pela consolidação destes se-
dimentos, é chamada "varvito".

O número das varves dos servitos no pedestal de Vila
Velha permite reconhecer que o lago glacial de Vila
Velha existiu durante mais ou menos 4.400 anos. Ape-
nas após esse tempo, a frente do gelo havia progredi-
do tanto que o lago de degelo pôde ser entulhado por
material de morena, seixos e areias mais grosseiras.
Mais para o sul, nas proximidades de Palmira e Gua-
rauna, o lago de degelo persistiu durante 16.700 anos.
Em seguida, as massas de gelo avançaram por sobre
a paisagem de Vila Velha e as morenas basais foram
impelidas, com os seus grandes e pequenos blocos de
granito, gnaisses, quartzitos coloridos, calcáreos e xis-
tos, para dentro de um mar glacial. Esse mar gélido,
durante a época glacial, avançara numa extensão que,
nos nossos dias, é delimitada pela linha que une as
localidades de Rio Negro, São João do Triunfo, Gua-
rauna, Ipiranga e Ventania, perto de Monte Alegre.
Aí rompia-se a frente do gelo e os icebergs flutuantes
transportavam o material de morena mais além, para
dentro do mar raso. Terras e mares estavam agora sob
o domínio do gelo e a terra firme era um deserto de
gelo de cósmica solidão e quietude. De quando em
vez, a imensa calma era cortada pelo estrondo do
rompimento do gelo ou pelos gritos dos furiosos tem-
porais que, do campo de gelo, vinham sobre o mar.
A vida, entretanto, havia-se recolhido ao seio do mar.
Agora não são apenas braquiópodos, lamelibrânquios
e gastrópodos, mas também peixes em profusão nú-
mero, que deixaram os seus rastos nos sedimentos. E,
entre os peixes, já agora aparecem os primeiros tu-
barões.
Durante os milênios da época glacial gondwânica, a
frente do inlandsis não permanecia estável. Várias
vezes o gelo recuou, abandonando a paisagem de Vila
Velha para avançar novamente, por 4 ou 5 vezes. As-
sim se originou uma repetição rítmica particular, na
sedimentação das morenas basais, areias e argilas, se-
dimentos que hoje formam tilitos, arenitos e varvitos.
Quando o gelo libertou uma parte da superfície ter-
restre, já o vento iniciava a sua obra particular, car-
regando as partículas mais finas dos solos gelados,
depositando-as, como areias eólicas e loess, numa
zona periglacial. Tanto o loess como as areias, arras-
tadas pelo vento, foram jogados, em grandes quan-
Iidades, dentro dos lagos de degelo. Assim se explica
que os sedimentos que entulharam estes lagos, não
contenham apenas areias flúvio-glaciais, mas em quan-
tidades, crescentes para cima, também loess lacus-
três e areias eólicas.
Portanto, seixos, pedregulhos, areias e argilas foram
as massas de detritos que o gelo, a água de fusão e o
vento distribuíram sobre a paisagem e que, no decor-
rer dos tempos geológicos, viriam a constituir novas
rochas.
É interessante notar que outras zonas da Terra, assim
a Groenlândia e Spitzbergen, cobertas atualmente pelo
gelo, possuem enormes depósitos de carvão de pedra,
formado a partir de uma flora trópico-subtropical, en-
quanto que as atuais regiões subrópico-tropicais do
Brasil Meridional estavam cobertas pelo inlandsis po-
lar. Aparentemente, o eixo de rotação da Terra des-
locou-se. Consequentemente, as massas de rochas da
crosta terrestre deviam deslocar-se também para adap-
tar-se à nova posição do eixo de rotação. Sendo a hi-
drosfera o meio mais móvel, mais cèleremente se adap-
lou à nova situação do corpo em rotação, explican-
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Vista de E na direção N 280° W ao longo das linhas de estru
tura principais. Ao fundo a "Cabeça de Camelo".
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Paredões com escavação côncova constituem
a muralha de um castelo normândico.

Formas típicas de esfoliação imbricada do arenito flúvio-glacial de Vila
Velha. Sobressae nitidamente a peculiar estrutura da sedimentação.
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Puto <fe 0«íe para N 92 E (mag.) na direção das linhas de estrutura mo,trando a desagregação da frente N de Vila Velha ao longo das diácTaseparalelas. As formas produzidas desta maneira lembram um^ciLeJósü
s

clo-se assim as transgressões e regressões do mar sobre zonas dos continentes noiss m^sm^com grande d™>- -s <-s
Pode-se verificar que o inlandsis recuou, definitivamente, ainda antes do fim daépoca carbonifera - há cerca de 275 milhões de anos - por oscüacõe rítm cas

mitiva. Esta associação vegetal peculiar, adaptada ao clima frio é delomhK
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giram a paisagem de Vila VpIIi* ™Qe ~ -í '.sc .urd ae carvão, nao mais atin-

denominam S^co~TrapS^,rq0m ° 
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início do meso^o^r^^,^?^ Se ™deurou diante o permiano. No

sobre vastas regiõeT Terra de <W 
*' Ag0raJ.^. vento, tra^Portava areias eólicas

Durante a época desértica, a Terra de Gondwâna sofreu uma enorme catástrofe Atensão da crosta terrestre, originada pela deslocação do eixo de rotação da Terra,
durante o devoniano e o triássico, fez com que o continente de Gondwâna se fia-turasse e rompesse. Pelas fendas de tração ascendiam, de grandes profundidades
da Terra, massas de lavas fluidas, que se derramaram em correntes e lençóis sobre
vastas extensões da Terra de Gondwâna. Em inúmeras fendas vulcânicas, frequen-
temente com várias centenas de quilômetros de comprimento, borbulhava o magma
incandescente e, aqui e acolá, formaram-se pequenos cones vulcânicos. Terremotos
sacudiam as terras e grandes partes da crosta romperam.
Também a paisagem da Vila Velha foi atingida por algumas fendas de erupção emovimentos tectônicos causaram falhas de menor importância.
Pelo que até hoje foi possível ler no livro da Terra, o infortunado acontecimento
deu-se do término do triássico, iniciando-se o jurássico. Era a época dos grandessáurios que habitavam extensas zonas da terra e do mar, vivendo nos pântanos sul
brasileiros. No Paraná, não obstante, havia deserto e as massas de lava se derra-
mavam sobre areias desérticas que o vento sempre intercalava novamente entre aslavas inteiriçadas.
Neste ponto as páginas do diário deixam de narrar acontecimentos dramáticos. Q<
diversos blocos da Terra de Gondwâna afastam-se insensivelmente. Este é o nasci-
mento da América do Sul, que se havia separado da África. Simultaneamente com
o rompimento da Terra de Gondwâna, no decorrer do jurássico e do cretáceo, iam-bém se originou o oceano Atlântico.

No âmbito da pai-
sagem da nosa Vila
Velha, entretanto,
calor e frio, água e
vento trabalharam
incessante-
monte, na escultu-
ração da superfí-
cie. Como o con ti-
nente continuava a
se levantar sobre o
nível do mar. ori-
ginaram-se. na orla
leste do continen-
te sul - americano,
resistências de atri-
to. Estas resistên-
cias que. por seu
turno, determina-
ram tensões na
crosta da orla les-
te. resolveram - se
em falhas quando,
n o s derradeiros
tempos do cretáceo
e no início do ter-
ciário, há 60 mi-
Ihões de anos. le-
vantou-se, ao longo
da orla do Pacífi-
co. a cadeia dos
Andes. Assim, os
antigos vales da
superfície cr e t á-
ceo-terciávia imer-
giram no mar. for-
mando a zona lho-
ral e a serra do
-Mar no Brasil.
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i)o p/aío dc areniío flávio-glacial de "Fortaleza"
também sao recortadas formas de decomposiçãoanálogas as de Vila Velha. O bordo superior da c/w-
pa do arenito de "Fortaleza" 

acha-se em uma a/ti-tude de 1.102 m sobre o nível do mar. Nesta época, os
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campos iniciaram a expansão na região do Pa-
raná. As matas limitavam-se, até o fim do qua-
ternário antigo, às vertentes de algumas escar-
pas, bem como aos vales dos rios. Era o aspecto
da paisagem dos nossos dias, com araucárias, ár-
vores frondosas e flores. Ao cantarolar do vento
mesclavam-se, agora, o chilrear dos pássaros e
o zumbido das abelhas. Borboletas multicores
voavam no escuro da mata ou sobre os campos
inundados de sol. A paisagem estava cheia de
vida animal. Mergulhada no olvido a terrível so-
lidão do deserto de gelo paleozóico, dos desertos
arenosos e de lama do nesozóico. O indolente
megatério, gigantescos tatus, tamanduás e gra-
ciosos veados percorriam a estepe graminosa,
enquanto onças, tapires e capivaras habitavam
matas e rios. Mas o homem ainda não tinha apa-
recido aqui, quando as rochas de Vila Velha já
haviam sido recortadas nos sedimentos da gla-
ciação gondwânica, durante o quaternário re-
cente.
Esse ponto da Terra só foi ocupado pelo homem
após as grandes glaciações quaternárias da Eu-
ropa. América do Norte e dos Andes patagôni-
cos. Quando, há aproximadamente 3.000 anos, o
homem penetrou nos campos do Paraná e por
entre as rochas de Vila Velha, a mata havia con-

quistado extensas partes dos campos, recobrindo
os três planaltos do Paraná. Sim, realmente o
homem — de tipo mongolóide — só muito tar-
diamente penetrou nesta paisagem da Terra.
Havia realizado uma migração milenar, vindo do
norte e, em parte, procedendo do espaço Pací-
fico para dar início à caça nos campos ou à cata
de moluscos nas praias e enseadas do litoral,
amontoando as conchas aí mesmo, em grandes
reservas denominadas "sambaquís".

As linhas de estrutura dos sedimentos glaciais
arenosos e argilosos facultaram à natureza, com
ajuda dos fatores atmosféricos, cliuvas, desagre-

gação química pela unidade e o calor, por meio
ila insolação e do vento, modelar as rochas are-
nosas talhando-lhes a forma atual.

Quando, na época semi-árida das estepes do
quaternário antigo, a umidade ascendia devido
a insolação, através dos capilares do solo, elimi-
nando na superfície, pela evaporação, particular-
mente oxido fie ferro, formou-se uma incrusta-

ção nos solos dos campos e uma casca superfi-
ciai protetora nas rochas. Esta cimentação agiu

Coluna regular, cujos cantos correspondem às linhas
de estrutura em forma de uma torre de arquitetai a
normândia. No primeiro plano faz ao solo um blu-
co inalterado da camada arenítica superior.i
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Estes paredões lembram castelos em abandono

durante muito tempo como couraça de proteção
às camadas superficiais dos arenitos de Vila Ve-
lha que, assim, opuseram maior resistência à de-
composição quando, durante o quaternário re-
cente, as chuvas aumentaram, distribuindo-se sô-
bre todos os meses do ano. Devido ao aumento
da lixiviação dos arenitos da paisagem, parti-
cularmente as rochas medianas mais moles foram
lavadas e desagregadas em formas côncovas, por
vezes tão acentuadas, que as chapas dos cabe-
ços de Vila Velha tombavam, freqüentemente,
inalteradas. Jazem hoje em meio dos vegetais,
ao redor do pedestal da rocha, ostentando na
sua superfície delicada filigrana (figs. 1. 4. 5
e 7).

Temperatura e unidade fizeram efeito químico
para a profundidade, desagregando a ligação dos
minerais. A chuva lavou e arrastou mecânica-
mente o que a temperatura e unidade haviam
afrouxado.

Particularmente ao longo das fendas de estrutu-
ra do arenito, a água exercia uma dupla fun-
ção: química e mecânica. A grande chapa, an-
teriormente inteiriça, de rochas dos sedimentos
glaciais, foi retalhada em vários blocos que. ire-
quentemente ,denotam regularidade notável (figs.
1, 2 e 5). A estrutura sedimentar peculiar das
massas arenosas agora se evidenciava claramen-
te (fig. 13). Pode-se notar que estes sedimentos
não se depositaram em águas tranqüilas, como
os estratos várvicos no pedestal, mas que foram
empurrados, rolados, represados e comprimidos.

Assim aparece, na desagregação, uma estrutura
de esfoliação imbricada que lembra as massas
de morenas basais. Apenas a parte superior in-
crustada dos arenitos revela estrutura estratiíi-
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Cada (figs. o, 6 e 14). Uma incrustaçâo celular de oxido de ferro das paredes,
atrás da^qual a decomposição química estava em atividade, originou, pela lava-

gem e deflação do material mais fino, uma estrutura de alvéolos e grades de rocha.
Nesta paisagem de gramíneas, arbustos e árvores, aliás, o vento tem apenas
importância para o desempoeiramento. Carrega apenas as partículas mais finas,
levando-as freqüentemente para as alturas em forma de trombas migratórias.
Entretanto, a corrosão, ou seja o desgaste mecânico pelo vento, não se pode
tornar efetiva e realmente não é observada. Tanto a vegetação como a intensi-
dade média dos ventos não permitem a fricção de areias.
0 papel principal, na modelação das formas, é desempenhado pela decompo-
sição química e a ação mecânica da água corrente. Este fato pode ser ótima-
mente observado nos regos côncavos de um paredão que tem o aspecto de
um castelo normando ou de cenário da ópera "ParcifaF (fig. 3). Alguns pi-
lares são modelados de tal forma que lembram torres de castelos medievais
(figs. 4 e 5). Freqüentemente, a lavagem côncava nas colunas retalhadas pro-
duziu maravilhosas formas de cálice (figs. 6 e 7). Esta lavagem côncava é um
caráter peculiar das rochas de Vila Velha. Destas formas, muitas vezes, res-
tam apenas colunas esbeltas (figs. 8 e 9).
Enquanto persiste a capa superior dos arenitos mais duros, originam-se for-
mas singulares que lembram um machado de burgre ou uma cabeça de camelo
e. porisso, na linguagem popular, são conhecidos por estes nomes < figs. 10
e 11), Se, entretanto, a capa superior do arenito já foi destruída ou caiu, em
conseqüência da lavagem, não mais existem limites para a ação dos fatores
atmosféricos, modelando-se, assim, formas fantásticas e pitorescas, tais como
a "esfinge", grupos de cogumelos e o "pingüim" (figs. 12, 13 e 14).
De quando em quando, encontra-se, solitária no campo, uma rocha cujo pe-
destal fora reduzido a um toco que suporta ainda um resto da capa primitiva,
horizontalmente sedimentada, resto este tão bem equilibrado que durante todo
o período de erosão não caiu (fig. 15). Finalmente, restavam apenas tocos
arredondados, tal como são encontrados em todas as fases de desenvolvimento
entre as bizarras rochas (fig 13). Mas as forças da natureza não apenas mo-
delaram formas plásticas na superfície de Vila Velha. As mesmas forças tam-
bém agiram na profundidade.
Afastando-se das rochas de Vila Velha, percorrendo os campos, o viajante
atencioso pode observar, aqui e acolá, depressões gamelares recorbertas com
gramíneas ou caldeirões com paredes íngremes e buracos, ocupados por árvores.
Estas são as várias fases de desenvolvimento de caldeirões de desabamento
que, freqüentemente, ultrapassam em profundidade o nível de água subterrà-
nea. Tais furnas podem ser admiradas nas proximidades da sede administra
tiva da fazenda Lagoa Dourada e o visitante de Vila Velha não deveria deixai
de procurá-las.
Nestes caldeirões ou furnas, o trabalho subterrâneo de decomposição da água
levou ao desabamento as rochas superficiais, de tal modo que se formaram bu-
racos profundos, com paredes perpendiculares. Em vista de que estas forma-
ções são características em rochas calcáreas que, na Dalmácia, formam as
paisagens cársticas da Iugoslávia com suas dolinas, também na região de Vila
Velha estes caldeirões de desabamento são considerados fenômenos dolinifor-
mes.
Os caldeirões de desabamento situam-se na fazenda Lagoa Dourada, sobre
linhas estruturais do arenito das Furnas, sob o qual podem jazer calcáreos
da série Açunguí. Outro destes caldeirões é tão profundo que vai além do nível
da água de subsolo. As pesquisas revelaram que a borda do caldeirão mais
alto encontra-se em 848 m sobre o nível do mar, enquanto que a do mais baixo,
a Lagoa Dourada, está em 812 m. O nível da água do subsolo, em todas as fur-
nas, tem uma altitude de 788,4 m s. n. m. Na furna mais elevada mediu-se uma
profundidade de 113 m, dos quais 53 estão ocupados pela água. 0 segundo cal-
deirão possui 56 m de água, tendo uma profundidade total de 109 m. A base do
terceiro caldeirão ainda não atingiu o nível freático. A quarta depressão só tem
uma profundidade de 49 m, com 13,4 m de água, enquanto que a Lagoa Dourada
forma apenas uma rasa lagoa com uma profundidade de até 2,50 m.
Como a região de Vila Velha agora foi declarada parque estadual do Paraná,
será lá construido um hotel para turistas. Então os visitantes apressados dos dias
modernos poderão admirar calmamente a beleza e solidão da paisagem e refa-

Torres de arenito flávio-glacial de Vila Velha. Estas
apresentam na superfície formas minúsculas que imi-
Iam em miniatura as formas grandes de decomposi-
ção. Vulgarmente são conhecidas por "Castelo". Al-
titude da base das rochas 895 m sobre o nível do mar.

zer-se do atropelo das cidades. Poderão dialogar com a Terra sem se apressarem
para voltar a um teto protetor.
As impressões mais fortes de Vila Velha são as de quando se permanece sozinho,
um dia da semana, entre suas rochas. Então ressoa, nos campos mudados de sol, a
canção da solidão e do sossego divino. Entre quaisquer rochas canta o vento a
sua eterna melodia. Aqui e acolá ouve-se o cri-cri das cigarras, deixando imagi-
nar seja o borbulhar fervente do ar quente de meio dia. Ou se está sentado diante
da barraca e ouve-se a noite, quando a pálida luz da lua esboça secretamente os
contornos das rochas, mergulhando-as numa iluminação mágica. É esta talvez, a
hora de sossego, na qual se compreende o linguajar da Terra, para se entender
a história da formação desta paisagem. Só agora os enormes acontecimentos che-
gam à consciência do visitante, e êle percebe bem a sua reduzida importância e a
insignificância da existência humana, durante as gerações, erh comparação aos
centos de milhões de anos da formação desta paisagem, desde o mar agitado atra-
vés da solidão dos desertos de gelo polar, até os campos dos nossos dias, aben-
coados por Deus. Talvez também conceba a graça que êle recebera como sêr hu
mano, de poder reconhecer e apreciar toda esta beleza com olhos felizes.
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Vista de NW sobre a frente do arenito de Vila Velha. Desagregação ao longo das diá-clases principais de N 120° E, formando blocos quadrangulares.
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PRECIOSO DOCUMENTO SOBRE
FERNANDO AMARO

O PRIMEIRO POETA PARANAENSE
Escrito pelo poeta J. MORAIS, em 1887

Conheci 
pesoalmente Fernando Amaro. Eu tinha, quando êle morreu, mais ou

menos oito anos de idade, mas lembro-me perfeitamente do seu todo, porque
êle freqüentava, com assiduidade, nossa casa: era alto, elegante, tinha tez

rosada, e usava toda a barba, que era negra. Era um moço bonito e de figura e ma-
neiras simpáticas. Gostava muito de conversar, rir, brincar, dançar; e preparar uma"soirée", prestando-se, com muito gosto, para arranjar a sala, fazer convites, distri-
buir o chá. Foi quem "enfeitou" a sala de nossa casa para o baile oferecido ao Za-
carias, quando este veio inaugurar a província. Apezar de ter este passado por An-
tonia, o baile realizou-se a instâncias de Fernando Amaro. Conheço, pois ainda

existe (1887), aquela a quem dedicou a maior parte de seus versos, sob o nome
de "Armia", anagrama transparente de Maria, e que reside nessa Capital (Curitiba).
O dia da morte do poeta foi de imenso pezar para a; população desta cidade, então
vila de Morretes. Êle aqui era extremamente benquisto e estimado. Ninguém acre-
ditava em tão desgraçado acontecimento. Morreu em casa de um seu íntimo amigo,
Vicente Loyola, hoje também falecido. Muitos anos depois, achou-se nessa casa,
em um caixote aberto, entre papéis velhos e sem valor, três manuscritos seus, sendo
dois cadernos de versos e um caderno contendo um começo de drama. Tive os três
cadernos em meu poder, durante muito tempo, e hoje estão na Biblioteca Pública
dessa capital, para onde os mandei, no fim da administração Taunay, juntamente
com alguns livros. Fernando Amaro publicou muitas das suas produções — prosa
e verso — em um pequeno jornal, que havia em Santos.
Acho que há engano na data da morte de Fernando Amaro, porquanto no dia 15 de
novembro de 1857 o Juiz Municipal respectivo expediu uma portaria ao escrivão
Santos Sousa, mandando-o intimar a Vicente Ferreira de Loyola para prestar jura-
mento de inventariante dos bens desse finado, e Antônio Gonçalves do Nascimento
e José de Medeiros para depositários dos mesmos bens. A ter Fernando Amaro fa-
lecido nesse dia, é preciso confessar que houve demaziado zelo e pressa em se to-
mar essas providências. Sou de opinião que êle falaceu no dia 4 de novembro de
1857 e sepultou-se no dia 15; o que é confirmado pelas datas das contas de despe-
zas para o funeral, que são — 15 de novembro de 1857, e não podiam nem deviam
ser prestadas no mesmo dia do falecimento.
Entre os seus bens arrecadados, além das mercadorias do seu negócio, figuram:
um "Parnaso Lusitano", uma "Mitologia", um "Livro dos amores", 2 revistas men-
sais ("Acayuba"), 1 livro de ciências, 5 livros escritos, contendo obras pelo mesmo
finado". O lote composta de um volume de poesias ("Pulsações de minha alma")
e de um drama em 4 atos e 1 quadro ("Triunfo dos agredidos") foi avaliado em
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vinte mil réis, e arrema-
tado em praça pública
por cinqüenta e um mil
réis, por Antônio Luis
Gomes, velho rábula
que aqui havia, conheci-
do pela alcunha de "Ma-

neta". O bilhete de de-

pósito, na coletoria des-
ta Vila, da quantia de
Cr$ 51,00, importância
do lote arrematado, diz
assim: "O Sr. Antjnio
Luiz Gomes, depositou
nesta coletoria a quan-
tia de Cr$ 51,00, prove-
niente de "Gêneros" que
arrematou, pertencentes
ao espólio de Fernando
Amaro de Miranda".

O poeta fumava charutos e tinha bonita letra. Era negociante a varejo, no largo da
Parada, e tinha casa de comissões. Era também secretário da Câmara Municipal
desta Vila. Sua mãe chamava-se Ana Rosa de Siqueira. O seu espólio montou em
2.254$480.
Trajava-se, o poeta, corretamente à moda do tempo, e gostava de passar bem.
Na última vez que o vi, poucos dias antes de sua morte, vestia com elegância calças,
colete e fraque de linho branco e calçava sapatos de verniz, muito novos. Tratava
de arranjar uma "soirée" para essa noite e pedia a meu pai que lhe cedesse a casa
para tal fim. A "soirée" realizou-se, e durante ele Fernando Amaro esteve alegre,
expansivo como costumava, e dançou muito. Antes disso, tratando de obter doces
para o chá, êle fazia rir aos que o ouviam, dizendo com graça que — "doces para

as moças e bolachas para os homens..." Insisto nestas particularidades e minúcias,
apenas para provar que Fernando Amaro, em vez de ter espírito taciturno e frio,
como talvez alguém julgue, era galhofeiro. espirituoso e pândego, como hoje se diz.

Fernando Amaro, o primeiro poeta do Paraná

VERSOS A ARMIA

Ao vêr, ó minha ARMIA, que partias,
Que de mim para longe te ausentavas,
Quis por despedida ir aos teu braços,
Mas vacilante fiquei, fiquei confuso...
Os membros trêmulos de suor banhados !
Com os olhos fixos em ti, como se fosses
Divindade do céu baixada a terra,
Eu pude consagrar-te alto respeito
À par de adorações, à par do extremo
E muito santo amor, que tu conheces;
E parece, ó minha ARMIA, ser um sonho
Que eu sofresse por amor, tanta amargura
Quando a taça de mel me estava em frente!
Eu mesmo, pois, não creio que pudesse
Conter-me sem que fosse nos teus lábios,
Transportado de amor, levar um beijo,
Naquela hora de acerbo apartamento!...
Mas, me pude deter sem dar um passo,
E imóvel fiquei, qual uma estátua,
Com olhos fixos em ti!... Não reparaste
Desta alma o mistério no semblante ?...
essa hora fatal que tu partias

Por FERNANDO AMARO

Eram, quase farpãos, os meus desejos
A retalharam-me o peito que indeciso,
Menospresando a lei de amor tão santo,
Não soube compreender fortes impulsos
Que diziam: ali, ARMIA ao colo
Vai por breve momento reclinar-te
E refrigério buscar, que ela se assusta !...
Nessa hora, para mim de taes enleitos
Eram, como punhaes os meus anelos,
Vibrados pela mão do acerbo pejo
Que roubou-me o prazer e lenitivo
De gozar o que amor tem vitória
De em teus lábios deixar impresso um beijo!
Apenas comovido, ao separar-nos,
E ferido pelos ecos da tristeza
Tua dextra apertei, e eletrizando,
Entre a força da razão, que oculta a pena,
Entre chamas de amor e vão anseio,
Eu pude articular, sem minhas dores,
Um adeus tão somente! E tu partiste,
Ficando-me a saudade e o sofrimento!

Morretes, 31 de julho de 1853.
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O PARANÁ INTELECTUAL
NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

RAUL DE AZEVEDO

Houve 
outrora em. terras de além-mar uma velha, e encanta

dora lenda bretã que surgiu neste momento ao meu espirito,
Era alguém que; partindo de sua cidade pa.ra longinquos ca-

niinhos outros tivera na despedida o abraço de saudade e carinho
de numerosissimos amigos. E in mente só atribuía a longa con vi-
vencia o fraterno comércio duma tradicional amizade aquela ma-
nifestação tão alta e vibrante espontada entre sorrisos e rosas. E
caminhando dia e noite por montes, vales e mares, qual não foi. asua surpresa senão quando, chegado ao extremo'da sua, róta,se vii^rodeado de simpatias e bondades, e então perguntou a si mesmose todos os povos eram assim, dum coração tão imenso >e dumabondade tão infinda.
Eu fui como aquele homem da lenda bretã. Mal chegado ao Paraná,procedente do Amazonas distante, nas primeiras décadas do séculoXX, fiquei cercado da sua afabilidade, de toda a sua benevolência.Em sohloquio me interroguei então o que tinha feito para merecertanta, honraria e distinção, e dentro da minha consciência; a pardo cumprimento do dever que é apenas uma obrigação humana,restava uma trajetória trabalhosa de intensas vidas literária ejornalística. Mas digo quase em segredo — como se fosse um se-igredo de mulher para não ser passado adiante... — quei consideroa minha obra intelectual, através de dezenas de livros e jornaiscomo aquela do mealheiro de Agripa., "moedas aparentemente lu-zentes de ouro fulgido que buscadas depois de certo tempo são ape-nas rodas de couro que sa desfazem em pó..."Nao devo não posso esquecer o Paraná. Lá habitei, lá fiz amizadesque ainda hoje sao mantidas, tive vida intelectual intensa, fiztantas conferencia.s literárias !... Freqüentei os seus circulos decultura, e neste centenário brilhante, dum Paraná que é um as-sombro de crescimento e aperfeiçoamento, apraz-me recordar — e
mS« qJf ?ar^° ! ~ a S-ua vida literári* numa grande parte domeio século XX, a geração com quem convivi, encantado
L,l°c1JTPre -Uma terra de atitudes fidalgas, ingenitaa nos para-menses que sao os expoentes duma nobre raça em formação jácaldeada com elementos apurados e selecionados de sangue inte-
SKK Salh° e Cultura' brazonados pelo caráter, inspirado*
SilofS 

surpreendente dum verde turniAlino, debaixo
voe?ros i^rfri™ **??' e™ outras lembrando esfumados ne-^voeiros londrinos ou sugestivos céus de cobalto
vnSk^ZÍZ Í° Par?ná Umia bela e' forte recordação. Lá tenhovoltado espaçadamente. Um povo trabalhador, de iniciativas inte-gentes uma sociedade culta, e amável, de atitudes í dalgas Curi-t ba e bem uma cidade que prende a gente, e que a sua imagem
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empuritiba> e trouxe de lá uma forte recor-aaçao que ainda hoje perdura. Fundei, com o escól intelectual Haépoca, as famosas Vesperais de Arte, realizadas confèltof mar-

selecionada no famoso Teatro Guaira, infelizmente desmontado
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tem a tradição e a nomeadfa, de ser um foco de internai *:va nossa inquieta, famosa e íormosa Capi ai da tóúMcaoaEtodora da alta inteligência das Seí^ou
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,5ue ;devam paios seus valores e-serviços serem-. . mais; estimadas, e. divulgadas, rebrilhain loetas ©pros^oMsr-cphtlstas e: rètoiaclstà^Stas,
Ztol^os;.f 

critieos? .filologos e ensaístas, ar-tetas de- Artes outras,-cientistas,'Alguns, atra-vez duma^ obra que ficará, passaram custosa-mente as fronteiras dos seus Estados, raiarampelos centros afamados do País e enfrm força?

Da Federação das Academias de Letras

ram as portas de ferro quase proibitivas da displicência nacional,
verdadeiramente mulsumana, — porque me parece que é mais fá-
cil escalar o Éden lendário do que penetrar in totum, literariamente,
dos Esta.dos para esta Capital que já foi uma Cidade-Maravilhosa
mas que continua a ser a Cidade-Mulher.
E aí está uma obra a fazer desde já e que só poderá ser efetivada
pelos intelectuais, — tornar o Brasil conhecido de si mesmo. Por-
que em livros, jornais e revistas vivemos a. bradar através de ar-
tigos e crônicas, contra o estrangeiro que não nos conhece, con-
tra certa imprensa de além-mar e certos sábios que nos ignoram,
e entre esses principalmente geógrafos e intelectuais, que afinal
nada sabem desta Nação que será afinal o grande assombro do
século XXI, Canaan do futuro, apesar dos erros e crimes de alguns
dos seus homens, e que até vizinhos fronteiriços nos desconhecem,
— quando inumeráveis brasileiros ignoram Estados amigos e ir-
mãos ! Mas acreditem se quizerem, no outro centenário esta obra
está realizada para a alegria dos nosso ancestrais !
O Paraná teve um nome irradiado e»m todo o Brasil. Ele é
de fato uma bandeira desfraldada através dum talento vivo, fui-
gurante, aliado a* uma ironia que cintila, a uma graça espontânea
e a uma idéia sólida, a par da sátira e do satanismo. E' claro queme refiro a Emilio de Meneses, bardo do parnasianismo e principedo humorismo, a par da boêmia que era a. sua própria natureza.
Duma geração rebrilhante, que não deixou sucessora, êle como o
vivaz e irriquieto, Paula Ney, foi o maior dos nossos boêmios, umdos mestres do trocadilho, lado a lado de Raul Pederneiras, esfu-siante e arrazante, mestre nos grandes poemas parnasianos, quaseo monopolizador da nossa verve e do espirito nacional, que tinhanaqueles anos longinquos tons acentuados do parisianismo de bou-levar d. Infelizmente com Emilio está se dando com o que já seassinalou com Bocage, — quanto cretino, sem talento algum e sem.ironia., capaz de perpetrar uma pornografia reles, de alcoice, paradar a elia uns tons pretensamente superiores, não vacila na suamconsciencia pérfida e maldosa, em atribui-la. ao paranaense ilus-tre, como naturalmente em outra roda quadrada — perdoem a ima-gem — ja afirmara ser bocageana.
Mas não é do Emilio satirico a que desejo me referir. O esporte dotrocadilho e da malicia passam, para ficar o grande e extraordi-nano poeta parnasiano, que como Olavo Bilac, - que à com Gon-çalves Dia.se Castro Alves — a> triade magnifica dos três maiores
rnrllt » ?,rKSll' S5 e™üeira entre os nossos melhores, Raimundo
ea7 uns mais 

° °llveira> Luiz Delfino e Vicente de Carvalho

¥¥ÍmvÍ$ÍmZS L™*1 livro de bsleza-s, cheio de esplendor, que glorK
St f^1110^ Menezes. Ele era a par duma forma impecável --muito de Heredia nas paginas marmóreas dos Troféos — idéia
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em°Ça°' fremente de altas vibrações intelectuais
^^r^7oTcòrri°^%ea tradUÇâ° tã° Mlhante
«asr18 encravada na prosa *« °

Malseconfrange na haste a corola sangrenta
E o punicio vigor das pétalas descora,
Já, no ovário fecundo e entumecido aumenta
O escrinio em que retém os seus tesouros, Flora !
E ei-la exsurge a romã, fruta excelsa e opulenta
Que de. acesos rubis os loculos colora
E á casca orbicular, áurea e eritrina ostenta -O ouro do entardecer e o paunasio da aurora ! 

' ¦
Fruta heráldica e real, em si, trás a coroa .';"¦ :
Que o cálice da flor lhe poz com o mesmo afago-Com que a Mãe Natureza os seres galardôa !
Na forma hostllj porémi dQ arremesso e dQLembra um dardo fatal que o espaço crusa e atrôaNos prelios imortais de Romã e de Catargo -

]%*mwÊmmvtimmKHKGfe "-•¦ »-•¦" *¦*¦¦

' **aj WÉÊi*fe-y iifSííffii^^

-^» mO^JjfWktt- f r^7,^%;



..-^.^.v:.-.-.,v..7,.í- \_. "¦;i.--^y,À'-'fri. — . v _.._..____

E a sua bela terra Emilio de Menezes — a. quem. eu tive o prazer de
ouvir muita vez nos meus versos e humorismo navalhante —¦ glo-
rificou no poema do Pinheiro morto, o Pinheiro que é a árvore he-
raldica do Paraná, fremente dcü amor à sua terra natal.

Nasceste onde eu naci. Creio que ao mesmo dia
Vimos a luz do sol, meu glorioso irmão gêmeo !
Vi-te a ascensão do tronca e a ansiedade que.havia
De seres o maior do verde jante grêmio.

Nunaa temeste o raio e eu como que t© ouvia
Murmurar, ao guiar da. fronte ao vento: —Teme-o
Somente o fraco arbusto ! A rija ventania,
Teme-a somente o errante e desnudado boêmio \

Meu vulto senhorial queda-se firme. Embala-m'o
O tufão e hei de tê-lo eternamente erecto !
Resisto ao furacão quando a aura abate o calamo

— Ouve-me agora ia mim que, em vez de ti, vegeto:
Já que em ti não pesei, entre os fulcros de um talamo,
Faze-te abrigo meu nas entraves de um teto !".

Pertencente à mesma geração houve outro grande poeta, artista
de alto sentimento © vibra.tilidade, dentro duma forma trabalhada,
— Emiliano Perneta. E parece que todos sentem pairar sobre a
linda cidade a, alma de Emiliano... No meu espirito de artista en-
cantado pelos seus versos imagino também a sua alma sobre a
cidade dos pinheirais, Verde e Azul, beijando-a, abençoando-a...
iSonh«. Na Alegoria há páginas duma fôrma castiça, fulgurante.
Há pensamentos puros, como em certos versos simples, veios de
água límpida e tranqüila. A pena dá Talião é uma obra pensada,
amadurecida e emocional. Ela. jfreme, ela nos dá beleza, — da
grande beleza que é a própria essência soberana da Arte.
Ilusão é um livro para sd reler, calmo, numa tarde de primavera,
num jardim cheio de rosas... Cantam estes versos deslumbrantes,
Veio:

Di-lo tanto fulgor maravilhoso, di-lo
Este clarim de sol rubro do meu anseio.
Este verde-mar, como um sono tranqüilo,
Este límpido céu azul, como um gorgeio.

Alto, bem alto, assim, para que eu possa ouvi-lo.
Que ela vencendo o mar, transpondo o serro, veio,
Toda cheirando, em flor, o perfumado seio,
Bela, sonora, ideal comq a Venus de Milo:

Fosse vaidade ou amor, desespero ou ciúme,
Que a trouxessem aqui, como um leve perfume,
Ou fossem, ai de mim ! raivas e temporaes,

Veiu, mas com a graça e a própria lu;i do dia...
O praser que me\ faz solução de alegria,
e respirar e crer nos deuses imortaes

Ele poderia dizer cdmo Amiel, — "nous sommes toujours seuls et
notre veritable histoire n'est á peu prés jamais dechifrée par les
autres. La meilleure partie de ce drame est un monologue..."
Na primeira, fila dos seus grandes mortos, da outra .geração, há
aquele espirito cintilante de Gastão Bousquet, poeta, contista, cro-
nista, esfusiante de verve; Domingos; Nascimento, o poeta dos Tre-
tios e Arruidos, dos contos da Caserna, o cientista da Hulha Branca
do Paraná; Júlio Perneta, escritor sertanista, com os Bronzes e o
Amor bucólico; Fernando Amaro, poeta lírico; Dias da Rocha. Fi-
lho, cujos versos representam um dos precursores magníficos do
parnasianismo no Brasil; Nestor de Castro, vitorioso com o Brindes;
a poetisa tocada de sensibilidade que foi Julia da Costa.
E Dario Veloso ? E' um nome que é uma gloria — do Brasil, — é o
mestre do romance No solio do amanhã, o poeta da episódio medie-
vo Rudel, êle é o autor da "Alma penitente" era um grego por exce-»
lencia, cientista e filosofo, o pensador solitário do Retiro Saudoso...
Havia Santa Rita, orador, filosofo, cultura e educação. Nao se esw
quecerá o seu livro Em torno da Ilusão. Todo o Paraná se recorda
sempre — e porque não o Brasil cultural ? — de Nestor Victor, e dos|
seus livros. Rememoro A Critica ontem, Folhas que ficam, Elo-)
gio do Amigo'. Quase a, perfeição.
Mais nomes * — Rocha Pombo, da estirpe de Capistrano de Abreu.
Este mestre me foi apresentado pelo grande e esquecido historiador
Bertino de Miranda, num almoço intimo na casa deste, em
Botafogo. Capistrano chegou, desalinhado como sempre Epales-
trou, nos empolgando. Mas na sua História do Brasil Rocha Pombo,
tem a sua estátua! viva.
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Outro poeta emocional, da minha amtea.de pessoall foi esse exce-

lente Silveira Netto. Ele é o mestre do 
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mento. Arranco dele este poema sobre Chopin:

Nos teus Noturnos trêmulos perpassa,
Como um lamento a ecoar por horas mortas,
Vindo talvez de um cárcere sem portas,
O vasto mizerére de uma raça

O martírio da Pátria se entrelaça
Ao mal da Vida, rude que suportas;
E quando, pelo gênio à gloria aportas,
E' uma ronda de lagrimas que passa.

Os teus acordes lembram agonias,
Como o luto violaceo das olheiras
Recorda pranto, evoca funeráes;

Resoam, mesmo no antro de almas frias,
Relembrando em crepúsculos, nas eiras,
Horas profundas que não voltam mais.

Lembro nomes outros, glorias legitimas do Paramu Há de haver

omissões. Euclides Bandeira, cujo nome e uma 
^*^* ^^

dada de lutas e combates, jornalista vibratil, e o autor das velhas
Páainas, dos OuropéAs, dos Heréticos. Sebastiao P™ e o escr

tor dos Estados da República e da. Corografia do **ra™-?™%^
Flaisant é aquele autor do Cenário paranaense. Romano Martins

SS escritor, geógrafo, historiador. Há entre os seus.nomes
aasinaláveis o poeta Antônio Braga. O critico de A,te Paulo ae

Imp^sSvel seria esquecer um companheiro e amigo de décadas -

esse notável Leoncio Correia, que a. morte também levou.J°™
lista, poeta, escritor, cronista, é o autor demmtos livros e de

Litvnia. Outros, Ricardo de Lemos e Jaime Balão Mais um, -

Alcides Munhoz, escritor e conferencista, dramaturgo e o roman
cista de Ubá e autor do Grande Teatro. Mais alguns ? —

Schattenberg de Quadros, os seus versos têm luz ei calor, marcante^
nas Canções de Natal. Ismael Martins, poeta. Schichorro Júnior
é o escritor do Deus Social. Ernesto de Oliveira é um cientista, e
o pensador de Sulamita, bucólica.
Duma geração mais moderna, embora também antiga ha canta-
dores excelentes do Amor, da Beleza e da Bondade. Rodrigo Júnior
o da Torre do Babel, dos Cânticos e Baladas, e dos poemas lindos,
Quando floresce o Amor. Um r»oeta, que foi da mmha ccmvi-
vencia em terras paranaenses, cheio de talentos e fulgor boêmio
limpo - Clemente Ritz. Grande e inesquecível amigo ! E o bardo
do A Caminho de Eleusis, o companheiro que tive em todas as no-
ras nas VesPeraes de Arte. Leiam comigo este famoso soneto par-
nasiano com tendências siiribólistas, que abre o seu grande livro,
de forma à Heredia:

Clava aos ombros, a lança, o capacete e o escudo,
Assim como um deus Marte, a alma banhada em luar,
E' para lá que eu parto, Eleusis de veludo,
Com templos feitos de ouro e de espuma do mar.

E que tortura boa, esta em que hoje me iludo.
De seguir para lá, onde landa a me acenar
Pallas nua e sensual, que vá,! que deixe tudo,
Que nunca pense mais de inda poder voltar.

Cidíade feita de ouro e mármore e ametistas,
Sol da,s almas pagas, ó música de Orfeu,
Simbólica e suprema Eleusis dos artistas.

Levado pela mão desaa legião de deuses
Da Helade antiga, eu vou, com este orgulho que e meu,
Atrás da flor do loto e ã caminho de Eleusis !...

Mais outros nomes de valia e fulgôres, — Jaime
Balão Aluizio França, a elegância intelectual
de Niepce da Silva, Leonidas de Loyola, Lacerda
Pinto, Adolfo Werneck... Serafim França,. granda

(Continua no fim do número)
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MANHÃ E SÓ PORQUE TE ESPERO
CORREIA JÚNIOR

Manhã clara e estivai, maviosa e prazenteira.
Na alta ramagem canta, alegre, a passarada,
O sino tange, além, na capela roceira
Sobre um cômoro verde, a sorrir, levantada.

Caminho à devoção, de veste domingueira,
A gente do povoado, em penosa escalada,
Ruidosamente vai pela íngreme ladeira
Na ânsia de ouvir, contrita, a palavra sagrada

Há música nos céus, e, por toda a floresta,
o polen girogira, e dança, e rodopia
Na asa do vento sul, em delírios de festa. . .

Oh, a sonora manhã de encanto e de magia
— Noiva bela e feliz que, vaidosa, se apresta
Para os beijos do sol gozar ao meio dia !. . .

GLÓRIA HUMI LDE

RODRIGO JÚNIOR

Não ambiciono o amor de rútila princesa,
Nem a ternura ideal de humilde criatura,
Pois a humana afeição desmaia sem firmeza
E é breve, como a flor, a humana formosura.

Não sonho achar na crença o favo da ventura,
Pois todo o áureo fulgor de Ali-Babá fulgura
Nem aspiro o caudal de mágica riqueza,
Menos que o sol pagão beijando a natureza.

Não me seduz o mar, a febre incandescente
De, entre a água e o céu, errar sobre uma leve escuna,
E estranhas gentes ver à luz de estranhos climas.

Basta-me a glória vã de ser unicamente
Um sonhador sem nome, um poeta sem fortuna,
E deixar sobre a terra um punhado de rimas.

ÁGUAS QUE TOMBAM
CIRO SILVA

Tomba a chuva do céu e alaga a terra
E a terra agradecida,
Depois de saciar a sede
Devolve a água ao céu logo em seguida. . .

Cai o pranto dos olhos. . .
Mas o pranto não rola para o chão.
Vindo das faces humedece o seio
E nunca mais volta aos olhos donde veio
Fica sempre banhando o coração.

HEITOR STOCKLER

Conto as horas, minutos, conto os dias
Que faltam para vires, ó setembro,
E quase desespero.
E só porque te espero,
Se me afigura que te distâncias
E ainda estás mais longe que dezembro I

Entanto, estás tão perto, à nossa porta,
Sente-se o hálito da Primavera
Embalsamando os ares.
Ressurgirá toda a verdura morta,
Na floração de gala que se esmera.

Bizarro mês dos poentes de rubi
E enluaradas noites vaporosas !
E' sob o teu condão
De eterna sedução
Que a natureza vigorosa ri
Pela boca dos cravos e das rosas.

E' só porque te espero,
Se me afigura que te distâncias
E ainda estás mais longe que dezembro !
Mas me conforto e já não desespero,
Porque hás de vir na pompa de áureos dias
O' rutilo setembro !. . .

A CURITIBA
LACERDA PINTO

Amo-te pela clara refulgência
Da beleza que sempre em ti achei,
Desde que, no limiar da adolescência,
Pela primeira vez aqui cheguei.

Amo-te pelo drama de inocência
Dos sonhos lindos que eu então sonhei;
Pelos puros afetos cuja essência
Me fez muito mais rico do que um rei.

Amo-te pelas horas de tristeza
Que já viveste; pelo teu presente;
Por teu porvir de esplêndida grandeza.
Por tudo eu te amo e porque, ainda mais,
Estou preso ao teu chão, perpetuamente,
Pela tumba sagrada de meus pais.

MELANCOLIA

(Diante de um quadro de Andersen)

LEOCÁDIO CORREIA

Lembro-te os sítios, terra minha amada,Todos envoltos em melancolia
E esse "Rocio", 

que ao toque da alvorada
Suspira e ri em ondas de harmonia.

Outrora a ermida, sempre bafejada
De auras marinhas, suspirava e ria. . .E quando em festa toda engalanada,
Eu, triste, a voz daquele sino ouvia. . .
"Rocio" de crenças e de amor. . . A vistaEspraio pelo mar. . . E, novo crente,
Prece saudosa dos meus lábios voa. . .
Doce, lindo recanto, onde o artista
Palpita, vibra e, religiosamente,
Deixa na tela uma lembrança boa í
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Oração da TAanhã
EMILIANO PERNETA

Amanheceu. A luz de um claro e puro brilho
Tem a frescura ideal de uma roseira em flor;
Antes de tudo o mais, ajoelha-te, meu filho,
Ajoelha-te e bendize a obra do Criador.

Ajoelha-te aqui, e sorvendo esse aroma
De feno, e rosa, e musgo, e bálsamo sutil
Que vem do seio azul dessa manhã, que assoma,
Na radiosa nudez de uma manhã de Abril,

Bendize a força, a graça, a seiva, a juventude,A hercúlea robustez daqueles pinheirais,
Que resistem, de pé, dentro da casca rude,
Aos mujidos do vento e aos rijos temporais.

Ama essa terra como um fauno que por entre,
A silva agreste vive; ama tudo o que vês;
todos somos irmãos, filhos do mesmo ventre,
Filhos do mesmo amor e da mesma embriaguez.

Abraça os troncos nus, beija esses ramos de ouro,
Ajoelha-te aos pés dos que te querem bem:
Que riqueza, Senhor, que límpido tesouro !
Que grande coração que o arvoredo tem !

Pede a Deus que conhece os bons e maus caminhos
Que conhece o passado e conhece o porvir,
Que te aponte de longe os cardos e os espinhos,
E que te estenda a mão, quando fores cair. . .

Que te faça correr, oh ! pobre criatura,
A vida, sonho vão, coisa leve e fugaz,
Como um rio, através de uma floresta escura,
Corre límpido, nu, silencioso, em paz.

Que te importa o clamor da glória, que se perdeComo fumo no ar, se apagado entre os teus,
Mais obscuro, talvez que aquele ramo verde,
Podes viver feliz, com a graça de Deus !

Há ventura melhor do que entre essas ovelhas,
Vestindo a mesma lã, vendo com o mesmo olhar,
Poder se ajoelhar, como tu te ajoelhas,
Nesta rósea manhã, que é um luminoso altar ?

Não há nada tão bom, de força mais estranha,
Do que seja, meu filho, a simples oração:
A oração é capaz de erguer uma montanha,
E é mais leve que a luz, e mais suave que o pão.
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Busto de Emiliano Perneta, numa dan
praças de Curitiba.

Quando te punja a dor, quando te vença a mágoa,
Que, às vezes, sobre nós, como uma flecha cai,
Ajoelha-te e verás, os olhos rasos dágua,
Meu filho, como Deus é um verdadeiro pai!

Basta que a tua dor venha do fundo d'alma,
Basta ergueres o olhar, basta ergueres a voz,
E logo tu hás-de ver como tudo se acalma:
Oh ! Jesus ! oh Senhor ! Tem piedade de nós !

Tudo freme ao sentir a impressão misteriosa
Dessa mão que possui o mágico poder
De entreabrir em silêncio o cálix de uma rosa,
E fazer um leão, que ruge, adormecer.

Tudo a eleva e conduz, por esse mundo a fora,
Desde o fundo do vale à mais alta rechã:
O pássaro que foge ao rosicler da aurora,
A humilde flor do campo, a estrela da manhã.

Tudo, o orvalho, o silêncio, o perfume, o ciclo
Do vento a segredar o seu nome feliz,
A sombra que perpassa, a folha, a fonte, o rio,
Tudo a murmura e quer, tudo a exalta e bendiz.

E esse aroma sutil erra em tudo disperso,
E esse raio de sol em tudo se introduz:
Orar é se fundir no seio do universo,
E' se fundir em Deus, é se fundir em luz !

Março — 1919.

ESSE P E R F U M E...

Esse perfume — sândalo e verbenas —
De tua pele de maçã madura,
Sorví-o quando, ó deusa das morenas !,
Por mim roçaste a cabeleira escura,

Mas, ó perfídia negra das hienas !,
Sabes que o teu perfume é uma loucura:
— E o concedes; que é um tóxico: e envenenas
Com uma tão rara e singular doçura !

Quando o aspirei, — as minhas mãos nas tuas, —
Bateu-me o coração como se foraFundir-se, lírio das espáduas nuas !
Foi-me um gozo cruel, áspero e curto...
ó requintada, ó sábia pecadora,Mestra no amor das sensações de um furto !

EMILIANO PERNETA
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POETAS NOVOS DO PARANÁ
ILUSTRAÇÃO DE MARCEL

SONETO DA DESPEDIDA
ORLANDO SOARES CARBONAR

Simples gesto de adeus ou despedidafeito na hora amarga sem palavra;nem a fonte de lágrimas perdidasda ternura de sempre nos restsÉVá.
Num silêncio de mármore esquecidoaesperança morreu. Para salvá-lanao foi bastante a força do sorriso
que a piedade inventava no teu lábio.
Tudo o que simulámos, nos minutosde consolo e desculpa ou mesmo de asconao nos convinha mais — já não valia: 

'

diante dos olhos, para sempre enxutosdo antigo pranto, a angústia desenhavauma paisagem seca, sem caminhos

MENINO MORTO
ROGÉRIO CHATAGNIER

Pedaço nú de asa em que me perco.
País de imóveis mãos, alvas gaivotas,
para onde as levarão, que as já não vejo ? - i

Pedaço nú de asa, teus calmos olhos,
confundindo mosca e bruma, renascendo o parque,a bola, o banho sob a ponte, líquidas
borboletas em vidros condensando; teus olhos,
que perseguiam estrelas e formigas,
compreendiam a fala mansa do gato'e das fontes,a sutileza das tangerinas, o ciclo
vário das nuvens, teus olhos,
já não os tenho. Outros olhos,
menos mansos e mais lacrimosos
carrego, alheio ao discursar do vento.

Sei que pássaros cantam e a aurora
risca muros. Que importam pássaros,se não os conheces ? Que importa a aurorase tua janela a dura geometria fixou ?
Que importa tudo o que agora nasce como um líriose nada compreendes, senão o cheiro doce da terra ?
Contudo, sereno como um rio dormindo,
com sapato pela rua mergulha,
enquanto um mundo de pandorgas e gaiolasalém descobres.

PARTIDA
GERALDO HAUER

—• Por que choras, por quesoluças no interior esplendidoda tua sorte ? Jovem
é a vida que carregas,
despreocupado, sobre o corcelde aflição apenas pressentida.
—; Choro lágrimas, chorotristezas trazidas no azul
que se afasta e leva
às plagas ignotas, externasaos horizontes encurtados.
E soluço ansiedades, soluçosaudade mal nascida
no tempo indeclinável. Ausentou-sea presença do ser adoradoainda. Restei a restou
imagem translúcida.

SONETO XXII
COLOMBO DE SOUZA

Aonde andarão os pássaros remotos ?
Onde fica a ciclópica floresta ?
— Penso e transito a música que empresta
Vôos de pássaro ao perfil do lotus.

Só o caminho da nau deliquescente,
Só o tumulto das formas sem contato,
E no fundo da música o retrato
Do anjo a apalpar o corpo adolescente.

A nau veleja pela noite antiga,
Tem violinos de trêmula bracura
E medos escondidos na cantiga;

Veleja pela noite da moldura,
Longe — a florir no adormecido clima,
Dentro do espelho em que ficou a rima.

0 INFINITO
RUBENS ALBERT
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Quando caímos no espaço
Vemos começos
Do infinito
E cantam vozes não ouvidas.
Estrelas cadentes,
Vagalumes não iluminam
O caminho,
Estorvam a vista.
Quando sôa o silêncio,
Tudo fica igual.
Não há formalidades,
Não há leis
Não há defeitos.
Somente
Tilintam campainhas
De puríssima prata,
Tilintam eternamente
No espaço.
Reis não existem,
Pois há sempre um maior,
Numa série infinita.

ENCONTRO E AUSÊNCIA
GLAUCO FLORES DE SA BRITO

Meu coração batia madurgada.
E teu olhar já tonto de desejo
precipitava a fonte das estrelas.

í
Quis fugir-te porém já era tarde
pois tocara fatal a minha face
a carícia mortal de teus cabelos.
O prenuncio da morte nos arrasta— oceano fantástico de enlevo o limite do nada e do ser.
Quero deter a lua. Que não venhao dia anunciar que já não tardaa hora de partir felicidade.
Segue o astro seu ciclo. Inutilmenteprocuro prolongar tua presençaporem se faz presente a hora amarga.
Hoje a ausência de ti me faz ausentede tudo afinal que não me sejaum constante lembrar, uma saudade

w



CREPÚSCULO
J. M. DE MACEDO CARON

Nuvens flutuam no espaço
aquecidas por raios do solsubmerso
Não se ouve o baque surdoa terra não estremece
o embulo de aço
não se aprofunda no solocriando a base
das residências aéreas
Cimento, ferro e pedrasem repouso na madeira
Não são estátuas de bronze
que tomam a forma do gessoE' o edifício e a cidade.
O vento desenha oceanosna paisagem de nuvens
do crepúsculo indiferente
aos veículos que se arrastama inquietação humana
aos gemidos do operário— corpo e vida
dilacerados.

Rotineira é a agitação
mundana
A queda de aviões
o encontro de comboios
veículos destroçados
náufragos flutuando no maradultério e purezariqueza e misérias
morte e nascituros
A terra segue o ininterrupto
movimento de rotação
e nela fixados continentes águascidades objetos— vida
E nascem estrelas no céu.

SONETO MARÍTIMO
SEBASTIÃO DE FRANÇA

Despojado do porto agora o brejo
Presente em minhas mãos em meus cabelos
Infinito na boca sobre a face
Sem o aceno depois inesquecível

Despojando do porto nem apenas
Dolorida canção que nasceu longe
Nem um pouco de flor antes a bruma
Que me exila do mar soluço ainda

Despojado do porto agora a pedraDe inconsútil degredo resumida
Na janela fechada na parede

Na tristeza do homem no cimento
Sem canção de barqueiro nas enseadas
Sem o grito suspenso da gaivota. ;

RONDO PARA FLAUTA
¦;.'¦'- ¦ •'¦X'i1. ,.':'¦

L.- CAVALCANTE
Permaneces branca,
permaneces fria,

J sob as àrcadias
dessa noite branda
Nada te demove
branca rosa esguia.
Permanece cálida,
permace calma

pela noite fria,

Abracei teu corpo
mas nem corpo havia.

Permaneces fria
permaneces pálida
sob os finos galhos
dessa tília esguia.
Te afaguei a face
e busquei teu nome
numa flor baldia.

Choram sinos langues
sob as àrcadias
de teus olhos baços,
de teus olhos brandos
de quem se partia.
Permaneces grave,
permaneces branca,
permaneces frias.

Teu vestido branco
nunca mais seria
como fora outrora,
como fora um dia...
Teu vestido leve
também se partia.
Permaneces branca,
permaneces branda
sob as àrcadias.

Te osculei a face,
procurei teu corpo
mas nem corpo havia.

Te afaguei o colo ,
te chamei de Lia.
Mas também o nome
já não mais havia.
Me perdi na noite,
me perdi no dia
carregando a alma
tüa branca alma
minha pobre Lia.

SONETO À BEM-AMADA DISTANTE
ALMO SATURNINO

Doce amada gentil, por quem tão triste
me vou por este mundo, indiferente,
sempre terás a mesma prece ardente
no altar do peito meu, donde fugiste.

Se algum direito a meu amor assiste
de saudoso evocar ventura ausente,
possa eu guardar, de ti, perenemente,
toda a ilusão que nalma me infundiste.

E se hoje chore a mágoa de perder-te,
a angústia que em meus olhos espelhou,
tudo que hei já sofrido por querer-te,

maldize o fado mau que te levou,
tornando Amor tão frágil por deter-te
quão forte a dôr que os dias me enlutou.

Permaneces branca,
permaneces pálida,
permaneces fria. .
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A^esíor Fictor, o saudoso crítico nacional, numdesenho de Taborda Júnior.

Cmheci-o 
em Curitiba, nos últimos anosdo 2.° império, galgando os degrausde uma tribuna republicana. Moçoem pleno viço da inteligência e da fé noscomplexos destinos humanos, estudioso Nes-tor Victor brandia a f lâmula da ideologia po-htica da época. Espirito voltado para o pen-samento e para a beleza, artista que era esenhor de aguda faculdade de observação

qual se revelou mais tarde em trabalhosde critica, ele seguia a onda de anseios li-bertarios que agitava o Brasil, desde Felipedos Santos. Nestor Victor já era nome con-sagrado no meio inteletual paranaense. Ávi-do de horizontes, como a visão dos nautas.nao lhe bastava o perímetro provinciano daterra natal. As auras, que haviam saudadoo berço dos precursores da poesia no Para-na, Fernando Amaro e Julia da Costa, sau-daram também o seu. De Paranaguá vierapara Curitiba, completar estudos secunda-rios e dilatar o surto das aspirações nobrese ousadas que eram o cerne da sua forte
personalidade. Pálido e franzino, sorridentefronte alta, expansivo, ironista por vezes, eraum poder de vontade em ação. Não hesitavaem romper obstáculos para servir a um ami-go e dominava-o muita sensibilidade ante osofrimento alheio. A retidão do seu caráterfazia-lhe valer, sem transigencias, na vidaprofissional, como nos embates literáriosNao fugia aos seus pontos de vista; certosou nao, proclamava-os francamente; era-lheisso uma questão de honestidade. Explica-sede tal modo que o cercassem amigos e ad-miradores extremados, a par de acérrimosopositores.

Compreende-se, a política não o poderia atu-rar, e êle orientou suas energias para as li-des literárias, em que as tendências do seutemperamento e do seu espírito superior en-contravam o fulcro essencial. Em maio de1896, procurei-o no Rio e travamos as rela-çoes de amizade nunca interrompidas, mes-mo em longas ausências um do outro, até oultimo dia de alento. Ao lado de D. JoséBaltazar da Silveira, diretor do Internato doGinásio Nacional e varão ilustre da es-tirpe e de alma, trabalhava Nestor Victor,feito sub-diretor. Da sua convivência maischegada fazia parte Cruz e Souza, o estranho
poeta negro, então celebrizado pela publica-ção de "Missal" e "Broqueis", os dois livros,
prosa e verso, que marcavam a nova estéticado beletrismo brasileiro e iniciavam a cor-rente simbolista em nosso país.Eu ia do "Cenáculo", de Curitiba, com a fe-bre das novas idéias sobre arte, que o nosso
grupo desfraldava desde 1894, pela revista"Cenáculo", em cujas páginas se congrega-vam os maiores nomes da mentalidade con-terranea e de poetas e escritores outros da-
qui e de fora, produzindo-se a renovação doambiente literário do Paraná e integrando onosso grupo na fileira simbolista, que o re-
quintado espirito da França impunha aomundo sob a égide de Malarmé e Verlaine.O Cenáculo, acentuemos, éramos Dario Ve-
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NESTOR VICTOR
loso, Júlio Perneta, Antônio Braga e eu, ir-manados desde 1893, com Dario à frente,numa comunhão tácita de afinidades moraise espirituais, sem códigos escritos, nem obri-
gações burguesas. E' o mesmo grupo quehoje, após 40 anos, aqui se encontra (com aausência de Júlio Perneta; ido para a morte)no Templo das Musas, que Dario Velosoerigiu em honra de Pythagoras, a luzmáxima da filosofia grega. Esse gru-Pp hoje se reúne de novo, para dizer quesao os mesmos impenitentes sonhadores, vin-
•üf- ?m do sécul° Passado, com o culto deidéias de espirito e coração que só a Arteou antes, só a amplitude da beleza integralna vida, sob as colunas do amor e da fécomporta. Nestor Victor fora dos nossos cola-boradores e é profundamente sensibilisado
que me faço órgão deste preito de admira-çao à sua máscula e querida personalidadeneste recinto de meditação e de poesia NoRio era contínua a faina dos novos, contraos cânones do realismo e da "arte pela arte"Flaubert Zola, Gauthier, Leconte de Lislepontificados no Brasil pela tríade parnasianade Alberto de Oliveira, Raimundo e Bilacno verso, e Aluizio, Pompeia e outros no re-mance. A par de Cruz e Souza, Nestor era
??,s da Primeira linha simbolista. No verso(lransfiguraçoes e o poemeto a Cruz e Sou-za), no conto (Signos, seu livro de estreia)no romance (Amigos), na crítica literária(Critica de ontem, Cartas à gente nova) noensaio (A hora, Elogio da criança! Elo Jo SoAmigo, As viagens de Farias Br to) livrosde viagem (Paris, o Paraná no centena™)e em copioso número de artigos sobrfques-toes diversas, principalmente litérarfaA-parsos na imprensa de S. Paulo e Rio vitoriosamente se houve a sua fecunda e pode-"
Í^T11 -alÍd^de' iegan<*o-nos uma obra in-tensa de imaginação, erudição e análise DeMae erlmk traduziu "A Sabedoria e o des!tino , com um prefácio que mereceu do famoso escritor belga, em carta autografa nalavras que valem por legitima homenagem

Por SILVEIRA NETO
O livro "Paris" considerou-o Silvio Romeroò mais notável da lingua portuguesa, no gê-nero. Viveu três anos na Europa, residindoem Paris e percorrendo as capitais do velhocontinente, o que lhe ampliou de muito aesfera de conhecimentos do pensamento forados amigos seletos de Faria Brito, cônhe-cendo-lhe toda a obra filosófica; e assimtambém de Jakson de Figueredo. E do fi-lósofo paranaense Eusébio Mota, de quem as-sistira os últimos momentos, no Rio, reco-lhera em palestra várias das meditações poiso notável pensador não deixou obra escritaA grande guerra de 1914 teve-o, em espiritoe coragem, a favor da França e da Bélgicaformando no Comitê pró aliados do Rio:deu-lhe o Governo Francês a Legião de Hon-ra e o grande rei-soldado, dos belgas a co-menda de Leopoldo. Um dos mestres da cor-rente simbolista brasileira, o seu trabalho li-terato e a atuação desenvolvida nos círculosmentais do Rio, como um dos pioneiros dasnovas idéias estéticas que abriram o séculorequerem meticuloso estudo, para o devidorelevo da sua grande estatura intelectualProfessor, versado nas doutrinas mais mo-dernas da sua especialidade, pois era escru-puloso e infatigável ledor, dignificou o magistério da Capital Federal com exemSopuros. No jornalismo, em Paraná e Rtofo!uma pena de artista e pensador 'Obrigado ao trabalho quotidiano, pelas con-diçoes modestas de vida, surpreendeu-o a™r, 
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Dolorosa 
mansão por mim se invade

Vai-se por mim à Eterna Dôr, e à genteQue ao tôrvo desespero impenitenteCondenada é por toda a Eternidade.
Para a Justiça fez-me o Onipotente
Criaram-me divina Potestade,
E esses de imperecível claridade
Suma Sapiência e Amor primeiro e ardente.
Antes de mim, nem maculo, nem puroSer algum existiu, senão a aliançaDa própria Eternidade e o Caos escuro.
Jamais alguém a minha idade alcançaDentre os mortais, e eterno aqui perduroO' vos que entrais, perdei toda a esperança
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Q U ED AS
O MAIOR POTENCIAL
HIDROELÉTRICO DO PAÍS

V^y Paraná é um estado privilegiado no que se
refere a aspectos naturais. De norte a sul, do

oceano Atlântico ate às barrancas do Rio Paraná,
sucedem-se espetáculos magníficos, vizões exta-
siantes, numa demonstração eloqüente de toda a
pujança e de toda beleza da natureza que nos
circunda.
Atravessando o viajante os planaltos centrais, cru-
zando a serena beleza dos campos de Guarapuava,
encontrar-se-à êle, diante da magnificência das

cataratas de Sete Quedas e de Santa Maria do
Iguaçu, que além de se constituírem um soberbo es-
petáculo ao visitante, oferece um panorama do
maior potencial hidro-elétrico do país.
Desde sua descoberta, têm as cataratas se consti-
tuído como ponto obrigatório de todos os turistas e
assunto preponderante de todos os cronistas, que
tem ocasião de visitá-las. Assim é que, Nestor Victor,
notável escritor paranaense, em "A Terra do fu-
turo", deste modo a elas se refere:

A 
primeira descrição que em nossos
tempos se fez da catarata do

Guaíra ou Sete Quedas é a do Capitão
Nestor Borba, denodado paranaense,
que a visitou em 1876. Antes de ser pu-
blicado esse trabalho, raros eram, até
no Paraná, os que tinham vaga notícia,
siquer, desse tesouro que possuíamos.

Entre as cascatas do Iguassú e estas do
Guaíra, são as ultimas, segundo Silvei-
ra Neto, as de maior volume: elas do-
minam, conseguintemente, pelo colos-
sal. O rio Paraná, depois de banhar le-
guas e léguas do território brasileiro,
vem avolumado pelo Tietê e outras ver-
tentes, até se lhe opor na carreira, como

diz o nosso mesmo poeta, um ramo da
Serra do Maracajú, entre o Brasil e a
República do Paraguai. Esse ramo de
serra, estendendo seus cordões de Oeste
para Leste, comprime-lhe o o leito, e
o rio abre-se em dois grandes braços,
abarcando a maior ilha fluvial do Esta-
do, em um perímetro de 80 metros. Mas
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reunem-se as mesmas águas abaixo,
formando o que o Capitão Nestor Bor-
ba chama o Canal Grande, canal irre-
guiar sobre que se despenham outros
menores, chegando ele a atingir a lar-
gura de 5.000 mteros. Logo após^no
alto da rocha, transborda, oferecendo a
extensão de 4.200 metros, para entrar
gorgolhando as águas apertadas em es-
treito canal de 60 metros, constituído
por dois rochedos de formação basalti-
ca, que medem 28 metros acima do ní-
vel das águas. Despeja-se aí o rio porum paredão muito Íngreme, não, porém,
vertical, em varias quedas de 15 a 18
metros de altura, diferentes todas umas
das outras, quer pelo aspecto das rochas
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e da vegetação, quer pela massa e espes-
sura das águas. E o turbilhão imenso,
que jorra 18.000 metros cúbicos por se-
gundo (conforme Réclus), tomba bru-
talmente em uma só bacia, fazendo todo
o conjunto daquele movimento d'águas
um estampido que, no dizer talvez exa-
gerado de Azara, se ouve a 33 quilôme-tros de distância, parecendo que toda aterra treme em torno. O nosso patrícioCapitão Nestor Borba, confirmando tais
impressões em linha geral, acrescenta
que nessa luta horrível se elevam colu-
nas d'água a uma altura extraordina-
ria, desfazendo-se em águaceiro de bele-
za incomparável, não só pelas cores doarco-iris, que elas tem geralmente, como

a f] pelo efeito do sol, o qual, refletindo-se
l sobre as águas que se espelham no ar,

• faz de suas gotas uma chuva de bri-
lhantes. Diz o já citado poeta do "Luar
de Hynverno" que uma neblina cons-
tante sobe do abismo, velando a nitidez
das fôrmas abruptas da rocha e dando
à formidável cachoeira algo de miste-
rioso no espanto que ela descerra, pro-
vocando exclamações como esta de um
espetador: "O rio parece cair das nu-
vens", ou a dos irmãos Seljan: "Vimos
ao mesmo tempo o céo e o inferno".

Há de ser, com efeito uma maravi-
lha ! exclamou entusiasmado o meu di-
ficil e prevenido intelocutor.

Entretanto, os Saltos do Iguassú são
mais grandiosos ainda, pelo menos sob
certos aspectos.

Como assim ?
Diz Silveira Neto que as duas ca-

choeiras do Alto Paraná batem o "re-
cord" mundial da maravilha no gênero:
as Sete Quedas pelo colossal da massa
d'água, os Saltos do Iguassú, a par de
enorme extensão, pela incomparável be-
leza de estrutura e de aspectos. Si as
Sete Quedas resultam de violenta an-
gustura em que subitamente se vê o rio
Paraná na estreita garganta de uma
serra, os Saltos do Iguassú tem causa de
violência ainda maior, porque já colean-
do o rio que lhes dá o nome numa linha
demasiado irregular, isso durante todo
o percurso que faz, ao aproximar-se das
cachoeiras a sua tortuosidade resolve-
se abruptamente num angulo quasireto, segundo Domingos do Nascimen-
to, ângulo, ainda mais, apertado porgrande número de ilhotas, rochedos ecachopos. Alçado o leito, então, à ai-
tura de 60 metros sobre o golfo em quese despeja bramindo a massa líquidadistribue-se por 276 saltos, entre gran-des e pequenos, na extensão nunca vis-ta de 5 quilômetros 630 metros.

Não é preciso dizer mais, com efeito
para pôr em evidencia a superioridade
destes últimos sobre os primeiros e fa-zer-se imaginar que magnificência nãorepresentam.

Estes, Silveira Neto visitou-os pes-soalmente. Diz ele que a quasi 3 quilo-metros de distância se começa a ouvir orumor das cachoeiras. Com a curiosi-
dade açulado e a imaginação ardente
parecia-lhe então que a floresta se di-latava ao impetuoso impulso daquele
rumor, que a tudo avassala, em verda-deiro delírio wagneriano de ondas so-noras, escreve ele, e a expectativa é ul-trapassada num Ímpeto ao colunarem-se os primeiros borbortões das águas,

. . ¦—...>.
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que se despenham do alto abaixo, num
fragor medonho, prolongado, indefini-
do, qual si de montanham que desmo-
ronassem.
Compreendo que deve ser assim !

Em espesso e enorme volume, acos-
sada numa carreira violenta, diz o nos-
so hieratico e doce poeta, a água se
arroja pelas bordas do rochedo, fre-
mente de insania, em caxões, espada-
nando pelas saliências e taboleiros da
rocha, talhada esta em muros colossais,
ou bifurcando-se por escaninhos e des-
vãos, quando não se convulsionam em
largo lençol brunido, que turbilhona ai-
godado de espumas até a beira do
abismo.

Não se notam também arco-iris aí ?
Sim, segundo o nosso patrício, nos

grandes saltos os vapores aquosos que
se alteiam são irisados por deslumbran-
tes arco-iris. Conta ele também que lon-
gos trechos há onde a rocha se divide
em taboleiros ou extensos degráos, oca-
sionando, pitorescas e irregulares, duas
ordens de quedas, uma prolongamento
da outra, e onde os recortes da pedra
subdividem a massa d'água em nume-
rosas fitas ou toalhas líquidas, acentua-
das pelas arestas e resaltos, os quaes às
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vezes sè coroam de turgida vegetação.
A vegetação vem, pois, até ali ?
Diz o nosso autor que a floresta iní-

cia, começando pelo arbusto até as
grandes arvores, desde a margem do rio,
a guarda selvática daquele esplendor
de pedras e vagalhões. Uma das razões
por que Jules Huret prefere, segundo
confessa, os Saltos do Iguassú aos do
Niagara, é que estes não emoldura ve-
getação alguma. No Iguassú, como diz
o viajante paranaense que já tanto ei-
tei, temos a cachoeira, a selva e o céu
majestosamente encerrados num pano-
rama único.

Mas não sei onde li que parte dos
Saltos de Santa Maria ou do Iguassú
pertencem à República Argentina. Isso
é verdade ?

Colocados na fronteira com aquela
República, os Saltos repartem-se efeti-
vãmente pelos dois países. Na demar-
cação há pouco tempo realisada ficaram
com o Brasil as quedas de maior impor-
tância, e as ilhas, ilhotas e recifes que
precedem as cataratas próximas da
margem direita, que é a brasileira.
Além disso, cabe ao Brasil importante
regalia: os Saltos dão frente para a nos-
sa margem, enquanto que são vistos de

perfil da costa argentina. E' integral
e suntuoso o panorama para o nosso
lado, até onde alcance o poder visual do
espectador e o permitam as condições
da atmosfera. A verdade se diga, entre-
tanto: deve-se à República Argentina,
pelos belíssimos trabalhos que remeteu
ao Congresso Internacional de Geogra-
fia, realisado há um ano em Washington
e logo depois em S. Luiz, o reconheci-
mento de que a maior catarata do mun-
do inteiro é a do Iguassú.
— Eu não tinha notícia de semelhante
fato ! Realmente ele é de importância
primordial!
A respeito da sentença proferida pelo
referido Congresso, classificando o
Iguassú em primeiro lugar, diz The St.
Louis Port Dispatch na sua edição ilus-
trada de 16 de Outubro daquele ano:"A maior catarata do mundo acaba de
ser descoberta. E' uma queda d'água
tão grande que excede as cataratas do
Niagara e do Zambeze em altura, gran-deza e volume e a tudo quanto se conhe-
ce até hoje, porque estava escondida
em uma floresta impenetrável, distante
1.000 milhas da mais próxima cidade.
Este novíssimo descobrimento, assom-
bro do mundo, que vence o Niagara e o

~——-r-Xr^. s-.w~
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Vitória, porque será a primeira das ca-
taratas conhecidas, está situada em um
rio que faz a divisa do Brasil com a Ar-
gentina. Chama-se o Salto do Iguassú
o mais importante descobrimento do sé-
culo XX. Iguassú é 60 pés mais alto do
que a catarata do Niagara, aproxima-
damente três vezes maior em largura e
o seu volume d'água é 60 por cento
maior. Esta catarata ultimamente des-
coberta é duas vezes maior em largura
do que a celebre catarata do Zambeze".

Realmente ! como é que ainda há
brasileiros que não tenham ouvido fa-
lar de tal tesouro ?

E não é só pelo lado estético que se
deve encará-lo. O mui competente Ba-
rão Homem de Mello calcula a energia
que poderão fornecer os Saltos do Iguas-
sú em 14.000.000 de cavalos. Quer di-
zer que esses saltos, só por si, seriam
capazes de ocionar todos os motores
industriais do Brasil!

Esse é que é o ponto triste da quês-
tão: infelizmente a viagem mais fácil
até agora é a que se faz via Montevidéo,
com escala por Buenos Aires, Rosário,
Posadas e outros pontos argentinos de
menos importância, até a nossa colônia
militar do Iguassú. E* por ali que vão
quasi todos os outros funcionários bra-
sileiros civis e militares destacados para
os diferentes serviços da zona.

Não há meio então de visitarmos
isso que é nosso atravessando unicamen-
te o próprio território nacional ?

Haver meio sempre houve; mas não
há muitos anos era preciso ser um herói
para ir de motu-proprio àquelas alturas,
vencendo a distância através dos nossos
grandes rios, inçados de índios e de per-
curso às vezes acidentadissimo, ou das
bravias, inextricaveis florestas que cons-
tituem o asperrimo sertão do Alto Pa-
raná. O Capitão Nestor Borba, para vi-
sitar o Guaíra ou Sete Quedas, indo de
certo ponto em diante por via fluvial,
partiu de Coritiba a 4 de Dezembro de
1875 e só teve diante dos olhos as be-
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lissimas cascatas que procurava a 16
de Janeiro do ano seguinte. O distinto
paranaense Major José Muricy, en-
genheiro militar, descreve em interes-
sante opusculo a viagem que fez de

Guarapuava à Colônia da Foz do Iguas-
sú em Novembro de 1892, ao serviço da
Comissão Estratégica. Conta ele que
de Catanduvas em diante, quer dizer,
33 léguas a Oeste de Guarapuava, mas

ainda a grande distância da colônia, o
caminho era horroroso: o solo muito
acidentado, apresentando-se o mato em
toda a sua pujança, patenteada esta na
desmedida grossura de troncos colos-
sais, que contam por dias os séculos de
existência. Além disso tem-se de atra-
vessar marchas de léguas de extensão
só de taquarussú, por um verdadeiro
túnel, cortado nas enormes touceiras.
Caminha-se horas inteiras sem se vêr
urna nesga siquer do céu, tal a densi-
dade da folhagem desses taquarussús
que se arqueiam por sobre o caminho.
Há alguns deles cujos gomos, de três
a quatro palmos de comprimento por
um palmo de diâmetro, são utilisados
pelos caboclos para conduzirem a água
e guardar o mel. Os ramos são arma-
dos de espinhos agudos e tão resisten-
tes, que quasi tiram o viajante de cima
da sela, constituindo, associados aos
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Gráfico mostrando o lado
brasileiro que vai até a
metade da Garganta do
Diabo.
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nhapindás e guarapiás, que bordam por
toda parte o caminho, a trindade mais
inimiga possível dos chapéus, das rou-
pas e das carnes dos viajantes, rasgan-
as sem piedade.

Com efeito, eis a selva selvaggia que
o florentino sonhou ! Continua, porem,
a ser tão difícil essa viagem até hoje ?

Agora o é menos. Vai-se já em li-
nha férrea até adiante de Ponta Grossa,
à estação Fernandes Pinheiro, da São
Paulo-Rio Grande. Daí a carro, de tran-
sito por Guarapuava, até o final da es-
trada estratégica. As trinta léguas ain-
da restantes, porem, para chegar-se à
Colônia do Iguassú, si já não são invias,
continuam a ser difíceis e penosas.
Lugares há, diz Silveira Neto, que só
admitem o passo do animal e exigem
meticuloso cuidado em evitar o resvalo
no abismo. Não se encontram habita-
ções: só mato e solidão, em meio de uma
flora requintada em exuberância e co-
loridos, e uma fauna variada e rica, do
inseto ao pássaro, do batraquio ao tigre
indomável. Tudo isso não obsta que se-
nhoras e crianças hajam com frequên-
cia varado sem maus acidentes esse pro-
prio longo trecho ainda tão selvagem,
dando prova da fortaleza e dedicação
da mulher brasileira, como diz o meu
patrício de que venho quase que repro-
duzindo palavra por palavra''.
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Co léffio Estadual do Paraná

CONGRESSOS COMEMORATIVOS
DO CENTENÁRIO DO PARANÁ

1

Dentre 

as comemorações que assinalam a pa.ssagem do I" Cente-
nário de Emancipação políticai do Paraná, destacam-se os con-

gressos e conferências, muitos deles internacionais, realizados em

Curitiba. Como era natural, a grandiosidade das programações ej

a expressão da efeméride comemorada atraíram a atenção de todosi
os setores da vida nacional,1 que fizeram'¦ da Capital paranaense a
sede de suas atividades congressistas.

A grande maioria dos congressos realizou-se nas 'dependências do
Colégio Estfeidual do Paraná, o maior da América do Sul e verda-
deiro padrão para edifícios de seu gênero. Ali, nas salas que o es-
forço paranaense construiu, destinadas à educação da mocidade,
tiveram lughr as sessões solenes e plenárias de congressos e confe-
rência de importância singular.

Foram os seguintes os Congressos, Reuniões e Conferências reali-
zados, em 1953, em Curitiba:

Reunião Na.cional de Leprologia.
II Congresso Brasileiro de Proteção à Infância
IX Semana Odontológica Brasileira.

II Reunião Penitenciária Brasileira.
VI Congresso Nacional dos Estudantes Secundários.
II Congresso Nacioníal de Ministério Público.
II Congresso das1 Universidades Brasileiras.
II Congresso Nacional de Folclore.
I Congresso de Normas Técnicas.

Congresso Nacional de Jornalistas.
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Congresso RAR- Reunião Administradores Rodoviários.
Congresso Florestal e Madereiro (do I. N. P.)

II Congresso Brasileiro de Filosofia.
Congresso Nacional de Educação Física.

IV Jornada Brasileira, de Radiologia.
II Congresso Nacional do Capítulo Brasileiro e

Congresso Pan-Americano do Colégio Internacional de Cirurgiões.
XI Congressq Nacional de Educação.
Convenção Pan-Americana de Radio Amadores.
Congresso Nacional dos Servidores Públicos.
VII Jornada Brasileira de Obstetrícia, e Ginecologia.
IX Convenção Brasileira,' de Farmacêuticos e
II Seminário dos Prof.,de Farmácia do Brasil.
VI Congresso Nacional de Tuberculose.
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o progresso das Ciências.
Congresso Nacional de Veteranos de Guerra doi Brasil.
XI Congresso Brasileiro de Higiene.
VI Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária.

(Exp. de Animais e Produtos Derivados), era Ponta Grossa) .
Congresso Eucarístico Regional.

II Congresso Latino-Americano de Psicologia.
II Conferência Nacional de Dezembargadores

Reunião Anual de Dermatologia e Sifilografia.
II Conferência Rural no Brasil.
III Congresso Internacional do Café.
III Congresso Filatélico Brasileiro.
XIV Congresso Brasileiro de; Esperanto.
I Congresso de Sociologia no Brasil.



ZACARIAS, u ÍÂ MEM DE IMPRENSA
7T ssim podemos intitular a brilhante página que o sr. Oscar Lopes

¦£*• Munhoz, jornalista, parlamentar e atual Secretário de Estado no
Paraná, proferiu durante a homenagem prestada à memória de Zacarias
de Gois e Vasconcelos pelas delegações de homens de imprensa de todo
o Brasil, presentes ao V Congresso Nacional de Jornalistas, realizado em
Curitiba, de 8 a 14 de setembro p. passado.
É um belo perfil, traçado por quem se tem dedicado à vida pública e
às lutas democráticas, com entusiasmo congênere do que fez a glória do
grande homem público do segundo Império.

Num 
largo e fraternal amplexo, o Paraná acolhe as delegações estaduais

que vêm participai do V Congresso Nacional de Jornalistas.
Oriundos das diferentes unidades que compõem a grande Pátria comum, os ho-
mens de imprensa aqui se congregam vivendo os mesmos sentimentos cívicos que
exalta a gente paranaense ao comemorar, um século transcorrido, a criação de
nossa formosa e querida Província.
Não é demais ressaltar-se o encanto do quadro brasileiro, tão expressivamente re-
presentado neste Congresso. Encanto ainda maior quando, ao nosso olhar, se
desvenda a força criadora do jornalismo indígena, projetando-se consciente altivo
nos lances heróicos que forjaram a própria soberania da Nação.
A Imprensa, que leve um papel relevante no passado, cabe, nesta hora severa
da nacionalidade, o dever de fortalecer no espírito do povo uma verdadeira cons-
ciência democrática.

Essa consciência política, tanto mais se aprofunda na alma popular quando se
reverenciam os grandes exemplos do passado, em homenagens desapaixonadas
que contribuem para o engrandecimento do regime democrático em que vive-
mos, e servem de estímulo aos governadores da hora presente.
Ontem, como hoje. o Governo do Paraná realiza o seu ideal supremo que é o
bem público.
Aqui estamos, para tributar, diante do busto de Zacarias de Góis e Vanconcelos,
a homenagem que a sua personalidade inconfundível fez por merecer.
Da sua biografia, que se constitui num exemplo de vida pública dedicada aos
supremos interesses da Pátria, consta que não foi só o estadista e parlamentar
com a cultura clássica formada nos bancos da velha Academia de Olinda, mas
também o organizador do exército heróico e da poderosa esquadra que levaram
as bandeiras do Brasil a vitória nas campanhas do seu tempo. Na presidência
do Gabinete Imperial que durou de 1866 a 1868 o estadista bahiano lançou
as bases da nossa política exterior traçando como primeiro dever do Governo
nas circunstâncias em que se achava a Nação: — "Esforçar-se 

por acabar hon-
rosamente a guerra com o Paraguai sem alterar a política que o Império seguia
com respeito às questões do Sul".
Oliveira Viana diz que em matéria de probidade Zacarias era intangível. "Ini-

migo de intimidades, não raro áspero e contundente, mais do que estimado tor-
nou-se respeitdo e admirado, não só pelas suas grandes virtudes morais como
pela sua alta capacidade mental. Não sabia o que se chama guardar conveni-
éncias, quando se tornava preciso dizer as coisas como eram e deveriam ser
ditas".

Após haver presidido, por três vezes sucessivas, os gabinetes do Império, exer-
cendo também as pasta da Justiça. Marinha e Fazenda o primeiro presidente da
Província paranaense, sem abandonar as idéias conservadoras da sua mocidade
aliou-se aos liberais em 1869, realizando através da imprensa combate frontal
à política do Governo cujos rumos entendia não condizerem com os interesses
da Nação.

De 1869 em diante, Zacarias esteve sempre na oposição, combatendo, quer da
tribuna quer da imprensa, os Ministérios Conservadores.

Batalhador da imprensa, ali. nas redações dos jornais, Zacarias modelou tam-
bém sua tempera de homem público privilegiado, cuja formação de estadista
se manteve sempre à altura das responsabilidades que lhe foram confiadas.

Para a organização da nossa província era mister que viesse dirigi-la um homem
presente aos acontecimentos sociais e políticos do seu tempo, entre os quais avul-
lava a autonomia da 5.a Comarca de São Paulo.
Pode-se dizer que. pelo seu passado, pleno de tão altas e honrosas investiduras.

Zacarias de (róis e Vasconcelos, pelo
laureado artista paranaense Poty.

pela sua atuação como primeiro presidente da província do Paraná e depois pela
projeção que grangeou no cenário do Império, a vinda de Zacarias para o nosso
Estado realça como uma demonstração de carinho e deferência que a novel pro-
víncia mereceu do Governo Imperial.
Na presidência da província Zacarias não se descuidou de nenhum problema
fundamental, voltando sua atenção para os setores da educação, finanças, ex-
ploração e industrialização da erva mate, antecipando-se, através de portarias,
decretos e regulamentos, às iniciativas da Assembléia Legislativa.
E hoje o vulto histórico de Zacarias decorrido um século de sua investidura
como presidente da província do Paraná, recebe as homenagens dos jornalistas
brasileiros, por iniciativa da delegação paulista, que dá assim um exemplo de
fidalga solidariedade nas comemorações do centenário de nossa emancipação
política.
A homenagem cívica que ora se presta à personalidade impar de Zacarias, é
bem o atestado de uma comunhão de pensamento da qual participam o Governo
e o povo do Paraná, sob o patrocínio da imprensa brasileira a cujo vigilante
espírito democrático está confiado o destino da Nação'7
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Jeito Municipal de Curitiba. ' q"( ( "°Je candidato ao cargo de Pre-

140 Ilustração" Brasileira



^^.•ffiWBPBVA

WW *HII,II

FOCALIZANDO O SUL DO PARANÁ
MARIO MARCONDES LOUREIRO

Foi, 
Palmas, o centro civilizador da mesopotâmia compreendida pelos grandesnos Uruguai e Iguaçu. Ai os audazes e intrépidos bandeirante das con paninas de Pedro de Siqueira Cortes e José ferreira dos Santos, com o padrePonciano José de Araújo, se localizaram com grandes fazendas de c iação earrostando com falta de recursos, feras, índios hostis e tantos outros' mpevistos'Localizaram.se e venceram porque os campos eram propícios à criação que prol -ferou satisfatoriamente, formando-se grandes rebanhos, com milhares de cabeças te

?LÍYJr72\Z % 
^^ aP,',S l0nga e PSlafante j°rnada' erara ^^s naÇhistó-iica teu a cie oorocabana.

cTte^ada ^jf^^eiraiites^ paulistas, da 5.- Comarca, essa vasta região era
ami In h d 

' 
^PU?llca 

Argentina, mas seus intrépidos povoadores achavam que
o smesl Tv 

"T qUe Uma daS PrÍmeÍraS Crian^as ali nascid^ recebeu
heZTcZ Í7 r 

Bras.lU'iro< Para *« o visinho, que estava muito distante, sou-Desse que a linha divisória era alem,, na frente a oeste. Porém esse litígio foi solu-cionado pelo laudo do arbitro norte-americano, presidente Grover Cleveland que odeu favorável ao "osso país. E, em sua homenagem, o governo paranaense mudouo nome do povoado Bela Vista de Palmas para Clevelândia, hoje cidade de CJeve-andia, aiim de que seu nome permaneça indelèvelmente gravado na memória dosHabitantes daquela florescente região.
sr. Brasileiro contava que nascera, ainda, em barraca, na ocasião em que seuspais, Francisco Ignácio de Araújo Pimpão e dona Maria Josefa Marcondes deI- rança, acamparam no lugar que lhes coube, na partilha da terra ocupada, o qualdenominaram fazenda "Cruzeiro", a qual, quando medida e legitimada, acusou umaarca de nove mil alqueires paulistas, da qual dois terços pertencem hoje à famíliaMarcondes Loureiro, terceira geração que a recebe por sucessão hereditária conse-

C 1111V iX.

Palmas foi a geratriz duma série de ricos e prósperos municípios, por isso está hojecomo se diz na gíria, no osso... Perdeu toda a polpa... A primeira mutilação quesolreu foi com a emancipação do distrito de Porto Único da Vitória, a segunda emÍJlb. por ocasião do Acordo de Limites com Santa Catarina, que lhe levou a vastae rica bacia do eaudaloso rio Uruguai, compreendida agora pelos municípios deCaçador, Videira, Concedia, Chapecó e Joaçaba. Este último, antes da revisão danomenclatura municipal, procedida pelo Instituto Brasileiro de Geografia - Esta-tistica, tinha a denominação de Cruzeiro, em homenagem a fazenda Cruzeiro dealmas, onde nascera o cel. Manoel Ignácio de Araújo Pimpão ("Nho" Duca) que,
por ser a pessoa mais categorizada do ex-Contestado, fora convidado, pelo Presi-dente Hercilio Luz, para orientar a política da nova e futurosa região catarinense.A terceira mutilação foi com a desagregação de Clevelândia, com vasta e promis-sora área e. finalmente, a quarta foi com a criação do município de Mangueirinha.Na ultima divisão territorial, de Clevelândia desmembraram-se os municípios de1 ato-Branco. Francisco Beltrão, St.0 Antônio, Barracão e Capanema, todos comáreas de grandes possibilidades econômicas. São, portanto. 14 municípios criadosno antigo território palmense — isso por enquanto, visto o município catarinense deChapecó comportar ainda divisão em algumas outras unidades.

E notável que os povoadores do Oeste não foram sertanistas rudes e ignorantes.Eram homens adiantados, que tinham perfeita noção do bom e do belo°. Provamisso a educação (pie procuraram dar aos filhos e as confortáveis residências queconstruíram nas sedes das suas fazendas, transportando cal e areia em lombo deburro, único meio de transporte.
Os fazendeiros mandavam buscar sal. açúcar, feragens. ferramentas, tecidos, medi-camentos, vidros e vidraças, enfim todas as utilidades, por tropas de cargueiro, emCuritiba e Antonina. Essas tropas eram geralmente constituídas de seís homens,sendo um capataz, um gurizote "madrinheiro" e quatro para carga e descarga nos
pousos; dum cavalar com cincerro (" cavalo madrinha") vinte e cinco ninares en-cangalbados, seis montados e uns oito ou dez soltos, de "reveso"... Elas vinham dePalmas trazendo queijo, xarque. crina, lã, enfim os produtos da região. E na via-
gem ile ida e volta, desprendiam tempo nunca inferior a seis meses. A propósitodessas viagens ou do tempo despendido na grande jornada. Brasileiro Marcou.les
Pimpão, contou-nos: "Uma ocasião, tio Chico (era um escravo respeitável) saindocom a tropa para Antonina, encontrou-se com fulano a pé. levando um pinto im-
plume na mão e foram conversando até o primeiro pouso. No dia seguinte o tal
considerou-se como parte integrante da comitiva e foi até Antonina. Quando che-
garam de volta o pinto estava cantando. Era galo !"
Pensando diminuir essas dificuldades, Francisco Ignácio de Araújo Pimpão. mau-
dou seu filho mais velho, Amazonas .Marcondes, estabelecer-se em determinado
ponto da margem esquerda do rio Iguaçu, (pie denominou Porto União da Vitória,
onde ficou como receptor de mercadorias transportadas por jangadas ou balsas, ve-
rificando logo ser esse um meio de transporte obsoleto. E, como era moço de lar-
gos horizontes e empreendedor, resolveu promover um sistema de melhor aprovei-
lamento do grande rio como via de comunicação, que era a navegação a vapor. En-
trentando grandes tropeços e enormes dificuldades, encontrou determinada pessoa,cujo nome deixamos de mencionar por não termos em mão no momento, que des-
posou sua idéia e lhe forneceu certa importância, como sócio. Com algum capital
e um sócio importante, tocou-se para o Rio de Janeiro, onde adquiriu uma embar-

cação que so poderia vir desmontada. Procurou um técnico para fazer a monta-
gem do 

yaporzinho, e o único que encontrou foi um engenheiro francês, que lhepediu vultosa quantia, ao que lhe respondeu: "Isso eu mesmo ganho". E foi paraos estaleiros como estagiário, onde passou o tempo necessário aprendendo a fazerrelutes e tudo mais, para saber ensinar aos operários que lhe iriam auxiliar naconcretização do espetacular cometimento. Se assim pensou melhor o fez. Com
Uni|an0«rRrivarm^"arm0U ° vaP0rzinho f'up< batizando com o nome daquela fa-zencia LiUJZhlKO , por muitos anos foi o semeador de progresso da vasta re-giao. 1-azendo ele o percurso entre Porto União da Vitória e o Porto do Amazona*isto e, o lugar onde o vaporzinho do Amazonas ancorava, generalizou-se o nome1 orto Amazonas ' e hoje assim se denomina a sede do município, conservando onome daquele que foi o pai da navegação fluvial do Estado do Paraná, com o fa-moso yaporzinho 

"CRUZEIRO**, 
primeira nave a deslisar sobre a cristalina super-licie liquida da grande corrente genuinamente paranaense.

Lá pelo ano de 1888, Brasileiro Pimpão Marcondes adquiriu, em Curitiba, um pia-no marca Roenich, que tem, junto à marca, uma placa: "Isidoro Beviláqua sueiKepresentant , e comprou também uma carroça de duas rodas para transportar ovolumoso instrumento de Porto União da Vitória para Palmas, pela estrada de tro-
pa, e assim o fez ale onde as circunstâncias o permitiam. Daí por diante, no tra-
jelo de onze quilômetros de serra, na cordilheira que separa o Segundo do Ter-ceiro planalto, o transportou, amarrado sobre varas, em costa de escravos. De «orte
que a primeira carroça a rodar nas ruas de Palmas, se é que Palmas já tinha ruas.era carregada com o piano destinado à menina Aurora do Amaral Marcondes, únicorebento do casal Ignácio do Amaral Marcondes e Brasileiro Pimpão Marcondes.
Relativo ao transporte desse piano, já o escritor paranaense José Cleto da Silva hápoucos anos passados, escreveu interessante artigo que publicou no jornal "O Dia".
No fim do século passado o governo federal mandou construir, por uma ComissãoMilitar, a estrada estratégica Porto União-Palmas, com ligações que só foram ini-ciadas, para as Colônias Militares de Xanxêre e Chopin, que não era mais do queuma via carroçavel, como todas as da época. Ao que parece, solucionada a questãodo litígio arbitrado por Cleveland, não houve mais interesse por parte daquele cr0.
verno, que extinguiam as Colônias Militares sem tomar qualquer outra oroviden-cia com a finalidade de facilitar o povoamento do Oeste promissor.
Foi por essa rodovia que saíram muitos rapazelhos em busca de estudos, por issotem 1 almas hoje inúmeros filhos em posição destacada, nos diversos setores daatividade humana e por todos os quadrantes do território paranaense. Com temposeco, fazia-se a viagem de Palmas ao Porto da União em três dias, de dilieência.
que era uma carrocinha de molas e tolda quadrada, tirada por quatro cavalos tro-tadores enfeitados com colares de cincerros e gisos, constituindo música infernal,mas, no tim dos três dias já se estava acostumando com a barulheira. No primeirodia de viagem saía-se de Palmas cedinho, almoçava-se na Taipinha e pernoitava-se
no hotel "Tesserolli". na barraca esquerda do rio Jangada. Ali, quando o hóspedereclamava algo, o hoteleiro, que era meio surdo, respondia eritando: "Quem 

querpassar bem nao sai de casa", mas atendia a reclamação. No terceiro dia, almoçava-se no lugar Espingarda e à tardinha chegava-se ao Porto União, no hotel "Bilisnki'*
onde todo hospede escrevia seu nome na parede do quarto em que pernoitava \tiavessia de Horizonte a Jangada era sempre de espectativa e sobressalto, porque aíos ferozes índios botucudos, verdadeiros donos da região, faziam constantes trope-lias.
Com o aparecimento do automóvel, a viagem melhorou muito. Fazia-se o percursodes IM quilômetros em um dia. com tempo seco, bem entendido. Com chuva à<vezes o auto chegava depois da diligência...
Em 1929 chegou a Palmas a rodovia estratégica São João-Barracão. a carao dumacomissão Militar dirigida pelo grande chefe, engenheiro militar cel. José Òsorio jáem condições técnicas exigidas para veículos motorizados, reduzindo muito o nú-mero de horas gastos no trajeto Palmas-União da Vitória, que atualmente oscilaentre duas e meia e três horas.
O interventor Manoel Ribas, notável administrador, depois de ligar União da Vitó-ria a Irati e esta a Ponta Grossa e Palmeira, conforme planificação do óraão com-
petente. iniciou a construção da estrada tronco Curitiba-São Mateus do Sul-Uniãoda Vitoria para encontrar a estratégica São João-Barracão. com um encurlamento
pratico de cem quilômetros, e condições técnicas mais modernas possíveis- curvasde grande raio. rampas mínimas, longas tangentes e ampla visibilidade. Havendo
portanto, encurtamento de quilômetros e diminuição de tempo pela magnífica con-diçao de rodovia.
Atualmente, com tempo bom. porque nem todo o leito da rodovia é encascalhulo
yiajanclo-se 

de automóvel, pode-se sair de Curitiba cedinho para almoçar na que-rida terra, comendo uni saboroso churrasco de boi caracu, nas pastagens naturalde capim mimoso e palha larga, da ondulada e verdejante campanha tomada aos na-lixos habitantes da vasta região de frondosos pinheirais. os índios Caigangues orames.içados e condenado* ao fatal desaparecimento. Isso para quem não gosta deviajai de avião, porque hoje, Palmas é detentora dum dos melhores campo, depouso do Estado e servida por linha regular de aviões. "
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Fundador
de
Cidades
N o clichê ao

lado, vemos
o Coronel Amazo-
nas de Araújo
Marcondes, funda-
dor do antigo Pôr-
to da União da Vi-
tória (hoje dividi-
do entre o Paraná
e S. Catarina) e
do Porto Amazo-
nas (hoje sede do
Municipio desse
nome e antigo Pôr-
to do "seu Amazo-
nas"). Êsse saudo-
so e benemérito
chefe político pa-
ranaense, cuja his-
tória se lê no arti-
go "Focalizando o
Sul do Paraná",
que publicamos
neste número, é
considerado o pro-
tótipo do desbrava-
dor da interlândia
do Paraná, dando
à zona Sul do Es-tado, os primeiros grandes impulsos de civilização. Simboli-zemos nesse varão que se fez respeitável por todos os títulosa homenagem a todos quantos, nascidos no sertão das araucá-rias, souberam marcar os primeiros rumos para a pujança atualdaquela modelar unidade da Federação.

AS FINANÇAS DA PROVÍNCIA
f ( í^\ relatório do inspector da thesouraria, soh a letra L. e os papeis, que o

y^ / acompanhão, demonstrão um accressimo de renda tão considerável, que
é a melhor e mais positiva resposta aos resentidos, por exonerados

talvez, e aos que, ciando ouvidos mais à paixões do que aos brados da consciência
fizeram coro com elles. Assim, no principal recurso dos cofres da provincia, que
é o imposto chamado - dos animaes -, vê-se que no Rio-Negro, até 31 de dezembro
ultimo, arrecadou-se a quantia de 108:695$400rs., no Xapecó, até aquella data, a
de rs. 5:859$080, e no itararé, também até o ultimo de dezembro, a de 19:1000$000,
perfazendo tudo a soma de 133:955$680; e. como sabe-se, não está ainda findo o
tempo da passagem de animaes no registro e respectiva agencias, de sorte que
bem se pode calcular, como o faz o inspector, em 140:000$000 a arrecadação desse
imposto no corrente exercício.
Ora. ahi está a colleção das leis da provincia de S. Paulo para mostrar, que, no
orçamento de 1850-1851. os direitos dos animais, nos registos do Rio-Negro e Gua-
rapuava foram avaliados em 80:000$000. no de 1851-52 lambem em 80:000$000,rs.,
e no de 1853, em igual quantia, sendo apenas orçada em 100:000.$000 na lei do
orçamento de 1853-1854.
A barreira do Ytupava, no ultimo quartel do anno de 1853 (de outubro-dezembro)
arrecadou 2:859'|200, e no mesmo trimestre do anno seguinte 3:8508550 rs.. A do
Rio do Pinto, que, naquelle trimestre, arrecadou rs. 1:027$900. neste produzio1:783$200. E. por fim, a Graciosa, que. em um período rendeo 230S200, no outroarrecadou 528$970 !
O mesmo resultado offerecem .-*s coletorias; pois. se considerarmos, por exemplo aesta cidade, no semestre de julho a dezembro de 1853 e de 1854, veremos que em o
de 1853 fornece às rendas geraes 3.3631501 rs., e às províncias 1:052.1533 e nosemestre de 1854, ás primeiras 6:374$680 e ás segundrfe 4:948$610. A colletôrià de
Antonina, que, no referido semestre de 1853. produzido apenas 9948250 às rendas
provmsiaes, fel-as subir, no de 1854. a 1:539*938 ! De maneira que o total dessas

t^mim***' 
^^ "° SemeStre de 1853' f0i <Ie 5:410-$284, chegou, no de 1854,

E tal foi o acréscimo de arecadação na desta cidade que, reduzida de 25% comoera dantes, a porcentagem dos exactores a 10%. conforme a autorização, que me

estttlr 
"° §1 3,ü d° ^^ 6-° 

1? 
ld n'° 19 de I8 de setembro (lt> 1854> ^d. assimestão hoje aqueles exactores melhor aquinhoados com a moderna do que com a an-tiga porcentagem visto que 10% de 4:9488610 vale mais do que 25 % de 1-0528533como a quantia de 494$801 excede a de 2638144 '^

tCme°useiTetPaiT 
Ínf0rmT°S qUC da ™Í0*™S™> « Que acabo de alludir,somente usei, de accordo com a thesouraria, no que toca a porcentagem «los collec-

Íe°toHasenãoCÍfaaí Y^ ^ ^^ 
e SCUS reSpeCÜV0S escrivães: *» demais col-letonas nao ha ainda os dados precisos, para fazer-se a redução, que decretastes".

ciai, a 84 55) ^ 
** ^"^ APresentado « Assembléia Legislativa Provim
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HÁ TRINTA E SEIS ANOS
/^V presente grupo foi feito em 1917, e é reminiscencia digna de figurar no
V-/ instante em que o Paraná, a propósito do seu Centenário, faz como queuma tomada de contas com as várias gerações que se sucederam. A de

ilustres e dedicados paranaenses que aí se pode ver, foi das mais fecundas de
quantas têm servido o progresista Estado sulino. Atesta, o flagrante acima, o apoio
do governo do dr. Afonso Alves de Camargo a uma das mais relevantes obras de
assistência social da época, na capital paranaense. Curitiba fora acometida, nosúltimos meses daquele ano, por um violento surto de tifo. que se apresentou
como verdadeira calamidade pública, fazendo diariamente numerosos mortos Deimediato, o governo solicita às autoridades de São Paulo o recurso de uma dele-
gação de bacteorogistas, que foi chefiada pelo dr. Teodoro Bavma. No mesmotempo, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, a cuja frente se encontrava
como provedor, o presente e saudoso paranaense sr. Manoel Martins de Abreuestava ultimando a construção da ala esquerda do edifício. O governo apoia arealização da obra, providenciando a instalação de toda a rede de água. As novas
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dependências são adaptadas para socorrer os atingidos pela epidemia, e assim seconsegue prestar à população curitibana um dos maiores serviços de toda a his-tória da cidade.

Quando da inauguração daquelas dependências da Santa Casa. é que se apanhou
a foto aqui reproduzida. Vê-se, da esquerda para a direita : Drs. Lindolfo Pessoa,Leal Ferreira, Assis Gonçalves, Reinaldo Machado, Manoel Carrão, Eduardo Vir-

Zl'v-I;ima'1 
Cfina',° 

cP°70net' 
Gene'0!0 Mar<|ul's l,os S—• teodoroBayma V.ctor do Amaral. Sr. Manoel Manias de Abreu, Coronel Fabriciano ,1oRego Barros, dr, Afonso Alves de Camargo. Enéas Marques dos Santos, bispo DJoão Braga, cap. Euclides do Valle, dr. João Cândido Ferreira, cel. João AnTônio

Xavier, drs. Li im Fmin dg ^ ^^ ^^ ^Buss drs. João Xavier Filho, Benedito Evangelista, sr. Manoel Correia Neto,drs. Bruno Rangel Pestana. Manoel Xavier. j„lio Moreira Garcez, sr An.ônSabatella, sr. Edgard Stellfeld.
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"CAETANO MUNHOZ DA ROCHA,
UM DOS PIONEIROS DA LUTA
CONTRA A TUBERCULOSE"

COMO SE MANIFESTOU DURANTE
O VI CONGRESSO NACIONAL DE
TUBERCULOSE, REALIZADO EM
CURITIBA, O PROF. REGINALDO
FERNANDES, DIRETOR DO DEPAR-
TAMENTO DE TUBERCULOSE DA
PREFEITURA DO DISTRITO FEDE-
RAL E SECRETÁRIO GERAL DA FE-
DERACÃO DAS SOCIEDADES DE
TUBERCULOSE.

No 
VI Congresso Nacional de Tuberculose, comemorativo do

Centenário do Paraná, e que polarizou, em Curitba, de 8 al4
de Novembro último, as atenções do mundo cientifico brasileiro,
com a presença das figuras mais representativas da medicina es-
pecializada de todos os recantos do país, muito se realçou a perso-
naiidade do prof. Reginaido Fernandes, uma das mais categori-
zadas expressões de tisiologia e Diretor do Departamento de Tuber-
cuiose da Prefeitura do Distrito Federal. E' o prof. Regina.ldo Fer-
nandes, ainda, Secretário Geral da Federação das Sociedades de,
Tuberculose, constituindo, por todas essas credenciais, um dos
congressistas mais autorizados para expender sua opinião em tôr-
no do conclave que se reRlizou em Curitiba.
Entrevistado pela imprensa, o prof. Reginaido Fernandes, dando;
suas impressões a respeito do aludido Congresso disse inicialmente:

 "Há quinze anos que a Federação 3rasileira das Sociedades de
Tuberculose vem promovendo essa série de Congressos e reuniões
bienais. A Federação resolveu efetivar o atual Congresso Nacional
de Tuberuclose, em Curitiba, em vista de dois motivos principais:
associar-se ao júbilo dos paranaenses, pelo transcurso do primeiro
centenário de sua emancipação política; pagar uma dívida de gra-
tidão que, há muito, os tisiologistas haviam contraído com um dos
mais destacados pioneiros da luta contra a tuberculose no Brasil,
que foi o saudoso médico e estadista Dr. Caetano Munhoz da Ro-
cha, presidente que inaugurou, no Paraná, o Sanatório São Sebas-
tião, primeiro estabelecimento oficial do seu gênero construído
em nosso país.
"Em nosso entender, sua iniciativa não se limitou à construção do-
mencionado sanatório para tuberculosos, porque, na realidade, o

que se verificou foi a instituição de uma nova política médico-so-
ciai, inspirada em novos sentimentos humanos, abrangendo em seu
conjunto, como programa de ,govêrno, a grave questão da tuber-
cuiose. Atè então, o combate ao mal de Kock se definia pela ini-
ciativa privada, através das Ligas Contra a Tuberculose".

ftXITO SEM PRECEDENTE

Prosseguindo com suas impressões sobre o conclave, declarou o

entrevistado: '
— "Fiquei muito bem impressionado com o Congresso, o qual sa

carecterrzou pelo perfeito desempenho do seu programa, pela ex-

celente qualidade dos trabalhos apresentados em plenário e, igual-
mente, pela generosa acolhida que os colegas paranaenses nos dis-

pensaram Por esses motivos e, ainda, pela grande afluência de
tisiologistas de todo o Brasil para assisti-lo, o VI Congresso Nacio-
nal de Tuberculose se constituiu um êxito sem precedentes na his-
tória dessas reuniões da Federação Brasileira das Sociedades de
Tuberculose. As conclusões aprovadas, relativas aos três temas
discutidos no campo da Patologia, da Cirurgia e da Profilaxia, te-
rao, sem dúvida alguma, grande repercussão sobre a luta contra
a tuberculose no Brasil".
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Dr. Caetano Munhoz da Rocha, presidente do Paraná em
dois períodos consecutivos (1920-1928), cujos governos
ficaram assinalados por obras de extraordinário alcance
social.

O PARANÁ E A LUTA ANTI-TTJBERCULOSE

A respeito do ingente problema no Paraná, assim se pronunciou o
prof. Reginaido Fernandes:

"A luta contra a tuberculose, no Paraná, está bem organizada,
tanto no setor da profilaxia, através da rede dispansarial existente
e a. ser ampliada pelo governo, como por intermédio do setor as-
sistencial. Assim, mediante a construção do Sanatórioi de Pilarzi-
nho, em Curitiba, com 550 leitos; do Sanatório de Londrina, com
4C0 leitos; do Instituto de Tuberculose e dos leitos já existentes no
Sanatório Médico-Cirúrgico do Portão, também em Curitiba, e no
Sanatório da Lapa, ficará o governo Munhoz da Rocha Neto em
condições de atender satisfatoriamente às necessidades na luta
contra a tuberculose, ainda que tenha de enfrentar o baixo nível
sanitário das heterogênicas correntes demográficas que atualmente
se deslocam para aquele Estado".

O FUTURO CONGRESSO

Ao terminar as suas declarações, revelou o prof. Reginaido Fer-
nandes:

"Em reunião da F. B. S. T., ficou decidida a realização do
VII Congresso Brasileiro de Tuberculose no Rio de Janeiro, sob a
minha presidência. Eim virtude do interesse que essas reuniões
estão despertando ficou resolvido que a F. B. S. T. passe, dora-
vante, a efetuar todos os anos taia conclaves nacionais.
No VII Congresso deverão ser discutido três temas, sendo que um
deles versará sobre: "A queda dai mortalidade pela tuberculose no
Brasil e suas causas". Teremos, então, a oportunidade de desta-
car a ação que a tisiologia nacional imprimiu no declínio do obi-
tuário pela tuberculose, em nosso país".
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Constituiu espetáculo verdadeira-
^ mente emocionante, as olimpíadas

estudantis realizadas na primeira quin-zena de setembro em Curitiba, come-
morativas do Centenário do Paraná. Gi-
násios e Colégios de todos os recantos
do Estado, enviaram adextradas equi-
pes, e as competições transcorreram
num ambiente de contagiante entusi-
ismo.
Damos nestas páginas numerosos as-
pectos do desfile de encerramento dos
certaméns.
Após a sessão solene de entrega dos tro-
féus o governador Munhoz pronunciouas seguintes palavras, que foram taqui-
grafadas:

Olimpíadas Estudantis do Paraná
Comemorativas do Centenário
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uero como Governador do Estado, agradecer a todos que concorreram paiao exilo desta reunião. Quero afirmar que o Covêrno do Estado cumpreapenas hsamente um direito seu, um direito fundamental, fomentando estas com-petições. E um dever, fomentar estas competições onde desfila o Paraná de hojede amanha e de sempre. Como Governador, sinto-me profundamente emocionadocom as vibrações destas dias e com o espetáculo desta noite. K o Paraná de todosos recantos que aqui está. Somos na verdade, brasileiros do Paraná. 0 „M«oParaná e „ vosso Paraná. E vós c,ue vindes de todos os reeamos do Brasil. ,,„,i--ossa sensdnhdade a mesma iradição brasileira „„e fez „,na a nossa nrande Pi-na Este e o Paraná que traz marcado no físico de cada um a origem diferente.
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tenacidade e, acima de tudo, com lealdade para com
os adversários e com lealdade para com os com-
panheiros de equipe, estes têm uma vitória que é o
aplauso da própria consciência.

Sinto, como Governador do Paraná, lodo o Paraná.
nas suas grandezas e nas suas falhas, no seu enlusi-
asnío e no seu desânimo, nas suas conquistas e nas
-nas fragilidades, mas trago como Governador do
Paraná, uma te inquebrável nos nossos destinos. Este
espetáculo que presenciámos por alguns dias e este
espetáculo desta noite, vêm reafirmar na minha cons-
ciência esse entusiasmo e essa confiança no futuro
do Paraná e do Brasil.
Vós sois o Paraná de hoje. o Paraná de amanhã.
\ itules de Iodas as origens e trazeis na vossa sensi-
hilidade a marca de Iodos os trabalhos, de todos os
estilos de vida, de todos os climas, daquelas duas

grandes regiões géo-econômicas do Paraná: uma em
que a geada é um prêmio e a outra em que a geada
é uni castigo. Trazeis esses estilos de vida. trazeis as
vossas ansiedades, os vossos dramas, mas estais neste
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instante unidos pelo mesmo entusiasmo e pelo mes-'
mo amor ao nosso Paraná, a êsle Paraná que a vós,'
mais do que ao Governador e mais do que a todos'
os governos, cumpre garantir o futuro. Que adianta
aos governos 0 trabalho, se a mocidade estiver
divorciada do seu verdadeiro destino e estiver divor-
ciada da fidelidade que deve manter as mesmas tra-
(lições .De nada valeria mas quando o governo tra-
balha e percebe o éco de lodo o seu trabalho na sua
mocidade, está garantido o futuro da coletividade.
Podem os estudantes do Paraná, ao voltar para os
seus colégios aqui, governo e governador, estamos ir-
manados, neste instante, neste ano em que se come-
mora o Centenário da província paranaense. Levem
a Iodos a certeza os paranaenses natos e os brasilei-
ros que vêm de todos os recantos do Brasil _ que
adotaram o Paraná como sua terra. — de que aqui
neste rincão, estamos, todos nós, construindo um dos
aspectos mais belos e fascinantes da civilização bra-
sileira. Aqui estamos construindo, na verdade, o Bra-
sil de amanhã e o Brasil de amanhã está no vosso es-
forço, na vossa dedicação e no vosso patriotismo".
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Centro Paranaense
Feminino de Cultura

VAIDADE SUPREMA

Por 

entre as tradicionais ruinas do
Alto de São Francisco, em Curi-
tiba. vemos aí o belvedere onde

funciona o Centro Paranaense Femi-
nino de Cultura, prestigiosa entidade

que, desde 1933, vem prestando os mais
relevantes serviços à mulher parana-
ense, realizando obra assistencial das
mais variadas modalidades.
Como um dos pontos do seu vasto pro-
grama comemorativo do Centenário, o
C. P. F. C. incluiu um "Salão da Poe-
sia Feminina do Paraná" e, em conse-
quência, a publicação da obra "Um Sé-
culo de Poesia Feminina Paranaense",
volume de ampla proporções e que re-
presenta um dos mais notáveis come-
timentos pelo transcurso da gloriosa
efeméride.

CINZA S...

1I

ADA MACAGGI BRUNO LOBO ROSY PINHEIRO LIMA

h'

Í.I

A que há de vir depois de mim...
Que importa que ela exista no futuro
essa rival estranha ?
Que importa ?
Mas eu sei que hei de ser em tua vida
a sombra que não foge,
o rastro inapagável,
o amor imorredouro !

A que há de vir depois...
Essa que há de encontrar o meu veneno
sobre o teu coração,
esta que há de chorar pela minha lembrança
entranhada em teu ser...
Que ciúme brutal ela há de ter de mim...

Ela descobrirá minha imagem guardada
em tuas pupilas negras.
Torturada há de ouvir, nos silêncios imensos,
tua boca palpitante
murmurando o meu nome...
E há de sempre sentir, impotente e magoada,
tua saudade incurável !

A que há de vir depois...
Que importa que ela venha um dia, essa criatura,
se hás de ser sempre meu ?

Hás de procurar, perdido e insatisfeito,
nos lábios dela o gosto de meus beijos:
procurarás nos seus a paixão dos meus olhos;
beijarás nas suas mãos o perfume das minhas;
e sentirás, no seu abraço inquieto,
apenas a saudade de meu corpo !

A que há de vir depois...
Mas poderá existir alguém depois de mim ?

146 Ilustração Brasileira

E' noite. E' frio. As ruas são desertas.
Cinzas da madrugada logo virão varrer as trevas.
Foi Carnaval à tarde.. .
Serpentinas se enroscam pelos fios de luz.
Pelos vãos dos terraços, pelas grades das portas.
Os confetis parados, parecem pingos de uma chuva
Estranha, toda colorida,
Que tivesse caído àquelas horas mortas.

E' noite. E' tarde. E' frio.
O grupo dos velhinhos de capotes ralos
Trêmulos, marca o compasso das horas
Com vassouras enormes, a varrer, a varrer...
As serpentinas tombam e se enrolam desbotadas
Como réptis sem vida, na promiscuidade das sarjetas
O pó vem de mistura com confeti voando...
Último vôo, última dança, antes de morrer.

Assim dentro de mim
E' frio. E' tarde. E' noite.
O Carnaval da vida passou em disparada
Há confeti de sonhos, idéiais... serpentinas
iSalpdcando de côr a via escura e triste
Virá logo a manhã ? Um clarão se anuncia.
Transformará em luz, em beleza e esperança
Os desejos parados ?...
Mas que ! Vem a razão e começa impiedosa
A varrer para longe, as elocubrações da fantasia.
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Além das intensas atividades de assistência social, com que a ilustre dama para-
naense vem colaborando nos grandiosos empreendimentos do seu esposo, gover-
nador Munhoz da Rocha Neto, cultiva, a mesma, com remarcados dotes, a litera-
tura. Suas páginas denotam sensibilidade de fino quilate e impoem-se como
exemplos de seguro pendor para as letras. Esta que hoje, com muita honra,
ofertamos aos nossos leitores, exprime, por si, o elevado merecimento da escri-
tora paranaense.
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Quisera 

escrever musicalmente, frases de ritmo suavíssimo e
de harmonias sem arestas. — Por que? pensou você. Que
vai contar ? vou falar de Sandra, da pequenina Sandra e ela

é pura como um lírio em jarra branca. Sandra não é mulher,
não é moça nem menina. Ela é um bebê. Um bebê divino, de
olhinhos doces como beijos, de cabelos muito loiros. Tem como
todas as crianças, lábios frescos que sorriem e mãozinhas gordas
que acariciam, mas ela vale mais que todas porque é a minha filha,
e fez dois anos na semana passada. Dois aninhos apenas, mas já
é metódica e ordeirinha, tudo tem de ser guardado em caixinhas.

Mas que vòzinha linda a sua ? — digo eu.
-- Eu dou ela a você. mamãe, — responde.
5 em seguida, com medo que a sua linguagem macia vá ficar de-
samparada, implora, como numa prece:

Mas você "guarda ela" numa caixinha, mãe ?
Ontem, deitada na sua cama côr-de-rosa, a brincar cem os pesi-nhos, perguntava:

Mae, por que o pai do céu esconde o sol de noite ? E' pra "guar-
lar êle" na caixinha ?

Kão, meu bem. Ele esconde para as meninas dormirem depressa.
Mf.s. como toda mãe é onipotente, continua na sua linguagem
indecisa:

Mãe, vá buscar a caixinha do sol e ponha aqui bem junto dacama do nenê.

D. Flora Camargo
Munhoz da Rocha

Quer tambim visitar a Branca de Neve para conhecer o Zangado
e o Feliz. — - ,
— A Branca de Neve é boa, ela me cuida.
Se vocês ouvissem, as coisinhas deliciosamente divinas que minhafilha diz. Coisas pequeninas e inocentes, mas que são meus peda-cinhos do céu, que guardo avaramente como um tesouro.
SM fechou cg olhos devagar, já está ressonando, e eu fico a pen-sar... Quando for uma menina o que quererá guardar na caixi-nha ? o vestido branco de faixa azul, os brinquinhos de pérolas 

'o
livro de conto de fadas

E quando for uma mocinha ? Guardará os sonhos, as palavras quesussuraram docemente aoí seu ouvido, o ritmo de melodias, quime-ras azuladas, encantamentos, ilusões... Enfileirará caixinhas aperder de vista.
S, quando ficar mulher, terá caixinhas escuras com espinhos e de-senganos. E eu, sua mamãe, já de cabelos brancos, acariciarei seuscabelos que já nao serão tão loiros e procurarei inutilmente em seusolhos claros essa singela ternura. Choraremos juntas porque nãosaberemos conter os males das desilusões
Olho para a caminha, o abajur está pondo luz e sombra nas suaslaces tranqüilas e eu me surpreendo a murmurar de leve para o

-Há de chegar o dia em que você também terá os sorrisos e osbeijos de uma filhinha. e não há de ficar como eu que. não sei oque lazer deles. Saberá guardá-los em caixinhas.

';. 
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HELENA KOLODY
Consagrada como a maior poetisa moderna do Paraná. Em outro local,
dessa edição, publicamos um dos seus poemas inspirados em motivos
paranaenses. ~y 
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LISETTE VILLAR DE LUCENA TACLA

Graças a ti, Senhor! porque me deste:
A água! a luz! o sol! o linho! e o pão!
E esta paz! e esta fé! com que fizeste
Ver florir a meus pés o árido chão.

Graças a ti, Senhor! que me trouxeste:
A humildade, a renúncia e a compreensão;
Meu lar, ninho de sonhos, bem celeste. ..
No carinho dos meus, consolação.

Graças a ti, Senhor! que me ensinaste:
A bendizer a dor que me entristece,
A amar em tudo, tudo o que criaste,

E a estender ao que sofre a minha mão:
Quer seja no murmúrio de uma prece,
Quer repartindo a côdea do meu pão.

A Q U Ê L E E N C A N T A M E N T 0 DA S PR I M EI R A 5 HORAS...
Y\\
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HE L Ê V E L L0ZÒ F E RN AN D ES

A 
viagem pela Serra do Mar foi encan-
tadora. Se bem que fosse mais pito-
resca de trem, também, do automóvel,

pudemos apreciar panoramas esplêndidos, en-
tre montanhas e precipícios, paredões de pe-
dra e caudais de água límpida.
Sem passar pelos túneis, a estrada perde
em diversidade de aspectos, mas faz-nos
apreciar vistas mais amplas.
Em Paranaguá, detivemo-nos ligeiramente,
apenas o suficiente para que eu visitasse suas
velhas construções do século XVII — igrejas,
fontes, a antiga cadeia e as bocas de subter-
râneos, umas tapadas, outras abertas, todas
retendo o fascínio dos mistérios que guar-
daram, do incógnito que até hoje mantêm.
Lembrei-me quão interessante seria poder ex-
piorá-los. Cheguei, mesmo, a penetrar, de
gatinhas, na entrada de um deles; ali dentro,
porém, estava tudo úmido e escuro, eu não
havia trazido lanterna e Renato puxou-me
para trás, não achando o momento propício
para investigações históricas.
Fomos embarcar na lancha "Ilha do Mel".
Quando esta levantou âncora, uma parte
da minha vida ficara muito atrás. Eu já es-
quecera as lutas da manhã. Estavam distante
do meu pensamento as cerimônias, os tios, as
amigas. Vivia a hora presente, que era para
mim uma novidade e uma aventura. Nela,
só Junde, de quando em quando, aparecia
em uma lembrança fugaz ou em uma asso-
ciação inevitável. Eu estava embevecida
com Renato, tão delicado, distinto e galante.
Êle estava mais solicito que habitualmente,
meio amoroso demais, demonstrando clara-
mente que éramos recem-casados.
— Por favor, pedi-lhe, não me vá dar bei-
jos indiscretos no braço ou no ombro. Não
quero dar na vista.
Êle concordou sem, contudo, permitir que eu
sentasse sem estender um lenço no banco;

que me recostasse, sem passar o braço por
detrás de meus ombros.
Eu estava encabulada. Já durante o percurso
de carro, na descida da Serra, diversas ve-
zes, pelo espelhinho vira o chofer sorrindo.
Eu e Renato ocupávamos metade do banco
e êle, se bem que discretamente, estava se
divertindo.
Eu já vira vários casais nessa situação e
sempre os achara ridículos, com os seus den-
gues excessivos. Renato, porém, dizia que
só se faz isso uma vez na vida e não se in-
comodava, absolutamente.
Na lancha, sentamo-nos na proa, sobre um
monte de cabos, que estavam molhados, sal-
picados de espuma salgada e cheirando à ma-
resia.
Êle quis mudar de lugar, mas protestei:
olhou-me surpreendido. Pela primeira vez
eu me expandia, manifestando firmemente
um desejo, mostrando quanto me cativava
a beleza das coisas simples ou a originali-
dade dos aspetos.
Nesse particular, sentia-me como Junde,
sem, entretanto, demonstrá-lo. Naqueles mo-
mentos, meu enlevo foi completo, inteiro meu
alheiamento a tudo que não dissesse respeito

Hél (Helê Vellozo Fernandes)
a mais vigorosa das jovens ro-

mancistas do Paraná.
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à harmonia do meu bem-estar, tendo como
único dever dividir com Renato minha ale-
gria.
Meu noivo. . . Ah, não, meu marido. Êle me
chamou, certa hora, de "minha esposa" e
achei indescritível graça. Eu, uma senhora
casada. Era notável, delicioso, fantástico. . .
e fazia-me feliz.
Tac, tac, tac — retinia o cadenciado ruído
do motor, enquanto a lancha deslizava. A
proa negra singrava as águas, repartindo-as
em marolas espumosas. O borbulhar das
ondas que se abriam misturava-se ao farfa-
lhar da espuma que ficava se embalando nas
ondas.
Meus pés descansavam sobre a âncora en-
rujada, recolhida ao convés. A água que es-
corria, molhava-me os sapatos e eu sentia
sua umidade refrescante.
Fazia calor. Várias senhoras puseram os cha-
péus de palha, comprados no mercado da
cidade.
Renato levou-me a visitar o porão. Aí, pelo
escotilha, eu punha o braço para fora e ar-
repiava com os dedos a água verde, transiu-
cida, tocada de reflexos inconstantes.
Mas logo tornei à proa, ao sol. Que bom o
seu calor nas minhas faces, a brisa suave
nos meus cabelos, no rosto, nos braços
nús!. . .
Ilhas sucediam-se, desoladas ou românticas,
a um lado e outro.
Meus olhos fixavam-se no mar verde, incan-
sàvelmente. A lancha jogava continuada-
mente, embaladoramente. E o ar, agradável
e pesado, tinha um cheiro novo.
Como eu estava feliz, em paz, naquelas ho-
ras ! Assim, sempre seria fácil viver !
(Página do romance •'INCOMPREENSÃO", 

1.° prê-mio do Concurso do Centro de Letras do Paraná).
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ENÓI RENÉE NAVARRO SWAIN
"Não tenho descanso.
Tenho sede de infinito.

E~AtZLnh ' ° °ant0 d°l0rÍd0 dã tUa *lmta <*°™"*> IEsqueço, esqueço sempre, que não tenho asas
para voar, que vivo eternamente preso à terra".

RABINDRANATH TAGORE

-S e minha vida é boa? Sim. Somente existe
iuma criatura de quem me tornei escravo— Por que?Oh ! por tanta coisa ! Vou tentar explicar. Pordireito, eu devia ser o patrão e ele é quem devia ohe-decer-me em tudo. Mas ele se acostumava a ser ofee-decido, quando criança, e agora não quer se confor-mar.

E você não faz nada para recuperar o domínio per-didoí
Agora é tarde. Aconteceu de eu me tornar escravo

por nao ter força de vontade, por não saber domina-Io. Agora eu sou o escravo e ela é o patrão.E você lhe obedeceu?
Obedeço, porque senão ele me incomoda o dia in-teiro. Desde manhã. Começa não querendo sair dacama. Eu sei que ele precisa levantar cedo e aviso-o

porque tem muita coisa para fazer. Mas ele não fazcaso^ de mim. Quer ficar na cama, onde está bem con-iortavel e fica mesmo. Às vezes, torna dormir. Depois
quando eu o acordo novamente e ele olha para o re-logio, dá um pulo e sai correndo, nervoso porque estáatrasado. Todos os dias é a mesma coisa.Só por isso que ele é ruim?

Não, só por isso não. Depois que levanta, quertomar café e quer água quente para fazer a barbaEntão se corta e joga a toalha no chão e molha osoalho para pentear o cabelo. Vai buscar os jornaismas sou eu quem os lê, enquanto êle come. Veja queele, as vezes, é bom... Os jornais são sempre paramim. Ele nao aprecia leituras. Na hora do banho,laz como criança: que não quer tirar a roupa, queesta muito frio, que não quer molhar a cabeça, \fir-mo que precisa tomar banho e afinal, depois de mui-ta relutância, entra na água.
Parece mentira que um homem faça isso !Pois faz. Mas, depois que entra na água, gostae fica uma hora dentro dela. Até canta de alegria.Então precisa avisá-lo de que, desse jeito, vai che-

gar tarde ao serviço. Êle demora ainda mais um pou-quinho... E quanto mais eu presto atenção aos seuslamentos, mais atenção êle exige de mim.E não atrapalha seu serviço ?—• Atrapalha sim. Às vezes não posso nem me de-leitar com um bom livro à hora de dormir, porqueele está cansado e quer apagar a luz.
Vocês dormem no mesmo quarto ?Sim.

Êle é velho ?
Nao. Acho que não. Mas se o abandono, êlenao vale mais nada. Sou eu quem se incomoda comtudo, com as roupas bem passadas, com a corres-

pondência dele. Não se importa com nada ! Contanto
que esteja bem agasalhado, bem alimentado, e não
tenha nenhuma dor, está satisfeito.*— E êle tem saúde ?

Não é que êle não tenha saúde, mas vive se
queixando. Ainda bem que eu nunca fico doente. Mas
«le está sempre sentindo alguma coisa. Está com a
boca amarga, está lhe ardendo a garganta, está res-
friado, nunca tem fim ! Quando não sente nada, ao
menos uma dor de cabeça. Se não lhe dou atenção,
silencia. Mas eu tenho uma pena dele...

E você agüenta tudo calado ?- Calado não. Êle faz as coisas erradas, mas de-pois ouve as minhas recriminações.
Bem original, êle é.
Você é que pensa, imagine que enquanto elese penteia ou se veste, tenho que ficar perto, dis-traindo-o.
Ah ! eu não aturava isso de ninguém !Aturava sim, se você estivesse em meu luear.O caso é que eu preciso ficar com êle, porque nãotenho outra casa para morar. Mas um dia eu o aban-dono, e então serei livre e feliz como um passarinho!Mas êle ao menos lhe paga bem ?Para mim, dinheiro não tem importância. Do queeu gosto é de bons livro, bonitas paisagens, palestrasagradáveis, e tudo isso êle me proporciona. Fico mui-to comovido, por exemplo, quando êle me leva emseu carro através de caminhos íngremes e torturosos

para que eu aprecie o sol rubro, quando entre nu-vens côr de ouro, se esconde atrás das montanhas.
Ou o tom verde e macio de um campo, ou as cabe-
cinhas loiras dos rainúnculos se inclinando ao vento.
As vezes, fica horas em pé numa livraria, manuseando
livros para me distrair.

Bom, então ele oferece compensações.
Como não ! Porque afinal de contas, não posso

passar sem ele. Vamos sempre juntos a praia, ele porcausa do descanso, de boa comida e do banho de mar.
Eu, para olhar do alto do morro as aves brancas a
voarem em formação de flecha pelo céu azul. Ele pre-cisa um bom prato, embora eu o avise que talvez lhe
faça mal. Eu aprecio a lua, quando se levanta das
ondas.

E ele não aprecia nada disso?
Nada. O que tenho eu de emotivo e sensível, tem

ele de indiferente e egoísta. É um belo animal que
quer ver satisfeitos os seus instintos e nada mais.

Eu admiro sua paciência !
E ainda não lhe contei tudo. Freqüentemente so-

fre insônia, não pode dormir bem e tenho que ficar
a noite toda, prestando atenção aos seus queixumes.E você sempre a lhe fazer os gostos...Em todo caso. sou culpado dessa situação. Por
direito, devia ser o patrão e ele o escravo. Mas como
não soube refrear seus desejos quando criança, agora
ele tomou conta de mim. E foi bem feito. Isso acon-
tece a quem não tem força de vontade.

E ele é ativo, trabalhador?
É o maior preguiçoso que eu conheço, lndolente

por natureza. Você precisava ver quando êle deve co-

meçar um serviço novo. Fica remanchando, acha me-lhor deixar para amanhã, sente-se cansado, sem von-tade... Então é preciso convencer, adular, se não elenão faz nada.
E ele o atende?
As vezes se deixa levar e cumpre a obrigação. Ani-

ma-o para o trabalho, convencendo-o que assim eleobterá o dinheiro de que precisa para comprar os ali-mentos e agasalhos que tanto aprecia. Mas outras ve-
zes, põe o chapéu na cabeça e sai de casa, simples-
mente para ficar se aquecendo ao sol.E depois por não saber dominá-lo, ele faz diabru-ras. Eu o aviso de que o pecado e a tristeza caminham
juntos, avisa-o de que não beba em excesso, porquedepois é ele quem sofre. Eu me atormento mais do
que ele, mas aproveito para recriminá-lo.E então?

Então promete a mim mesmo que não deixarei queele se exceda nunca mais, não permitirei que êlechafurde na lama outra vez.
E cumpre a promessa ?
Qual ! Todos dizem que eu sou forte e que êle é

fraco. É certo. Mas depois que deixei que êle tomasse
conta de mim, tornou-se um tirano e já não me ouve.
Freqüentemente, quando estou triste e inquieto e
resolvo, por assim dizer, ''lavar-me", êle compra-me
entradas para um concerto sinfônico. Mas é depois
de muita insistência de minha parte, pois para êle
isso não vale coisa alguma e bem preferia ficar em
casa, dormindo.

Mas você não devia se deixar dominar assim !
Você tem qualidades para ser o patrão e não êle !
Porque não se liberta ?

Um dia me libertarei. Mas é que tenho pena dele.Mas afinal, estúpida criatura, quem é você ? E
quem é esse seu original patrão ?

Eu não sou ninguém. Apenas sombra, sopro, cha-
ma. Sou o espírito. Êle que me domina quando eu
deveria dominá-lo, é o meu corpo. E, às vezes, tenho
dúvidas... Não sei se o patrão é êle ou sou eu o pa-trão.
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RAIO DE LUZ
JÚLIA DA COSTA

Visão pura do céu ! Mágica sombra
Do meu lindo passado extremecido,
Que nas ondas da vida sossobrou !
Dá-me um raio de luz que a fronte exausta
Sinto, mor tia, pender, qual flor sem brilho

De um dia que passou.

Tange a lira dos ventos aromados,
Visão pura que inspiras a minha alma
Em trenós de suavíssima harmonia.

Dá-me as crenças formosas que repousam
Em tuas lasas d© ouro, perfumadas.

No azul da serrania.

Dá-me, um raio de luz ! A flor se inclina
À beira do ri/acho que murmura
Despertando, em folguedo, a solidão.
E o pobre sonhador que além dormia
Acorda-se do sonho feiticeiro,

Sorrindo à criação.

Dá-me um raio de luz ! A fronte pálida
Sinto curvar-se à gélida bafagem
De uma noite de horror e de saudade,

olho -a vida mover-se... a natureza...
Mas a crença me foge e me abandona

No azul da imensidade.

Quanta pompa, Meu Deus ! Quanto f ulgores !
E minha alma nas trevas envolvida,
Como o verme no pp dos cemitérios !
Dá-me, Senhor, uma visão radiosa,
Um sonho que mç aclare do futuro

Os célicos mistérios.

Dá-me um raio de luz! Uma esperança,
Um só dia de esplêndida ventura
Entre as flores azuis do meu sonhar !
Dá-me um riso, Senhor, que acalente
Nestas horas do diai em que soluço

Do sol ao declinar.

Tange a lira dos ventos aromados,
Visão pura que inspiras a minha alma
Em trenós de suavíssima harmonia.
Dá-me as crenças formosas que repousam
Em tuas asas de ouro, perfumadas,

No azul da serrania.
(1874).

J úlia Maria da Costa, a notável poetisa paranaense, veio
a luz do dia em Paranaguá, a 1." de Julho de 1844, e faleceu
em São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, a 12 de
Julho de 1911.
Espírito radioso, dotado de bela inspiração poética, ainda
que nao tivesse profunda cultura, constituiu com Fernando
Amaro, José Morais, Antônio Camargo e poucos outros d
grupo admirável dos românticos, na história literária de,Paraná. Publicou dois livros de poesias; "Flores Dispersas",
em 1867, e "Bouquet de Violetas", em 1868
Recentemente, a brilhante escritora paranaense dra Rosydinheiro Lima escreveu a vida da poetisa. Volume deexepcional valor pelas pesquisas realizadas, pela técnica deelaboração e pelo primoroso estilo.
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CANÇÃO NA SOMBRA
ILNAH SECUNDINO

Eu sou a que chegou serenamente
sob a poeira dos caminhos mais humildes
à seimbra silenciosa dos poentes.
Eu sou a que chegou assim de leve
desusando como um pássaroí cansado
na solidão dos crepúsculos
mais longos e profundos.
Sou aquela que venceu com mágoa & penas
essas noites tremendas
que avançavam cerradas
e que abriam abismos
na estreitez das estradas mais ásperas do mundo.

Caminhei pelas trevas
na tortura de salvar
dum oceano de trevas
uma alma já esgotada !
Caminhei pela noite
e porisso ainda guardam os olhos
a sensação
de sono e de mudez,
de silêncio e de morte,
de caminhos desertos e de portas fechadas

Eu sou a que viceja pela sombra.
Sou a filha das sombras.
Eu sou a própria sombra que rasteja
pelas noites caladas
a esperar pelo instante luminoso
de elevar este cântico sereno,
o grande cântico soberbo e absoluto
que subirá por azúleos horizontes,
através das distâncias
ao clarão das esplendentes madrugadas.

UMA ROMANCISTA PARANAENSE
POR BERILO NEVES

A 
sra. Emília Dantas Ribas escreveu, sem pretensão nenhuma, umlivro rico de sensibilidade e humanidade. "A Primavera voltará" éa história de uma mulher igual a muitas mulheres que há no mun-do. Não é melhor nem pior do que as outras: é uma mulher com os viciose_,as virtudes mais comuns ao sexo de Eva. O livro está cheio de recorda-

çoes pessoais. Fez bem a autora em dar-lhe a forma de uma auto-biogra-tia da personagem principal, Vanira Conceição. As recordações de in-tancia constituem um dos elementos mais interessantes do 
"romance 

oqual como ja dissemos não encerra pretensões grandes. "Fui colocar-meentre as outras meninas, quase todas da minha~altura. A. professora erauma. moça clara, de cabelos pretos e longos. — 'Alinhem-se, meninas" -
p^vo\a0SrimeiraS palavras que dela ouvi". Maneirosa foi se introduzindo
entíavfm p™ ffi? 

*Â *TC°S! ^Ínut°S depois' as classes' ladeando o grupo,
entLarknrStw 

de d°1S pela p0rta Prin^al. 'A nossa foi a última^ a
da¦ nrofí^Sf ü°;n°S nas cadeir*s gastas e sujas de tinta, e, a um sinal
oareceí do ™?,f 

*™~™s Piquei com pena ctela e o sorriso feliz desa-
Sedra^SS" 

ahl0Si ela devia entrar triste- Nimca es1ueci aquela
ST netní ™h 

G °,ch?^ue ^ ™e causou aquilo. Quantas vezes, aba-
para: a'S£? f&* flt° d* SOfrer' e quando 0UÇ° a sineta chamando-me
nente Q1fi faZer:me JOvem e bela> e ensaio aquele sorriso perma-
a mfmqmesm? -S «e deve afastar dos meus lábios Às vezes, pergunto
tem^ LS^nã?ÍLeSHaiSatlSfeÍta' está ?" Mas vocè nao tem iadafnãq
sou e as ^ S£ 

°í beí?Za: a vida roubou-lhe tudo isso, o tempo pas-^vs.^:^^«-°seu rosto-suas má°s *> ~°

horrível», com que Victor Hugo Z&JSVZFT? '" ° -tÍtUl° de "an0
de 1783. Ofamoso-cercodn r?na -S ra' de termmaçao idêntica: o
hábil, ascenTda guerra totou%pT^° pela autora de maniera muito
principal do romance®tudo se art cuia stm At,? qUe f°rma ° enredo
Um sopro de heroísmo éoico. twtS2S It , °1Ç0 e com naturalidade.
Emília Dantas Rifa? tem po? vezes u^rn 

""f1"08 do Uvro' A Sra-
sabemos se este é seu livro de estiéiaJn ^ G lmPres^nante. Não
ranças que se pode depositar ntaSo aS™ 

^ Sã° aS eSpe--sri:t:£?~- - nos ^
deve registrar-se com a ^«a^fe^^', «?"> * *—¦

J



ORAÇÃO A

PADROEIRA

00 PARANÁ

GRACIETTE SALMON

Santuário de N. S. do Ró-
aio, em Paranaguá.

Senhora do Rocio! o vosso olhar
alcança a terra, alcança o céu e o mar;
vê, compassivo, a gente da cidade
que se consome em luta e fadigas,
em rebeldias e intrigas.
3 vossp olhar suave
segue, pela amplidão, o vôo da aeronave;
acompanha o destino
— de paz ou tempestade,
de roteiro ou desvio -
do soberbo navio
e do barquinho pobre e pequenino.

Conheceis, sem engano,
rumos, atalhos e caminhos;
os remoínhos
e a profundez do oceano; .
0 que a distância oculta
e a escuridão sepulta.

Senhora, vedes tudo:
0 golpe que maltrata ou que trucida
o gesto de revolta, o desespero mudo,

mi

^EBB BB
flfl

BB

fl j

lll

ifl B! I• ¦¦ bBbbbseS^ib] BbVf%al Bb 11b

¦ifl fl I ¦'-fl Püfl B 'I
fl ^BÍÍ^fel l.l"fl BlÍ2B'~~^àV^i-fl fll I' mmWmfàfâ&akf'''; I Bi IflP^BEll^fB BI

BB BiSBfl^iW **^MI Bit!

^KBBB lll
BfllCl HI'SB BVSPm MüMB Bi

BBi >li rTíiiM7TTfrfnfllWnHl BBEHsh B^BBlBBWBiE^fôCyJS^BBBeBBeBBeBBS^^

ãl^^eWsÍ 1^fl^fBBBBlinril^ '
,B^Bfla^g'li^BWBl.ilIlMI!!iBBWBBBB^

111**1985259 1H1 |7 t<j flgflflslBB Ibb flfl K 't^psl sWPwáfJlfeBS I^ Bi H ".&•¦'-'•¦& 1 B9BBBR I

jfl H B ;'-:o7d« B:Ív77ÍIPIl BNfl B Ifllfillfl IfiÉÉisii I
1

IIIIII I
I" Icada fonte curvada e dolorida,

e sabeis ser a vida só amargor,
ser mar encapelado e rugidor,
—- não o sereno mar que orla o recanto
onde se ergue vosso templo santo.

Tudo vendo, Senhora do Rocio,
também vedes

quando, exaustos, largamos nossas redes,
pela morte levados de vencida,
e deixamos partir nosso navio
para a estranha travessia desconhecida.
Não nos abandoneis, então, um só instante
e vosso olhar, Senhora do Rocio,
— açucena de luz rompendo a treva, —
vigilante

guie nosso navio

pelo mar que nos leva;
e, ao final da passagem,
libertos da voragem,
maternal estendei-nos vossa mão,
levando-nos convosco a caminhar
pela eternal mansão.

Dezembro — 1953 J51
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W. * N. S. ia U, *nerada m Catedral i0 Amb.pado iecmitíba

A origem de Curitiba, além de ter sua história é nin^ v Í,^ tradição tão antiga como poética. * 
eXPllCa<la P°r Uma

Um paulista F. Soares do Vale .fugitivo de São P«„l
governo, embrenhando-se pelos sertõe do sul veio r 

^ ^^ a°

TMeter ras^Tiaí r ^4^ *» ™»» - Campo* o,
Para o consultarem e designar o lugar-este viera com sua gente, examinando ô
lugar onde os colonos pretendiam fazer assen-to de sua povoação, e trazendo na mão uma
grande vara, afincou no chão — e virando *>para os colonos disse: «A^i», _ e nesse Wformaram uma capelinha, para o culto relido-bo, lugar, onde existe a Igreja Matriz de Nos-sa Senhora da Luz." (A. Vieira dos Santos).
Curitiba foi elevada a Vila aos 4 de novembro
de 1668.
Já antes de 1715, ano em que foi construída aIgreja Matriz, existia ali "a antiga Igreja deNossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pi-nhais que servia de Matriz; naturalmente ai-
guina ermida de madeira, onde se celebrava osofícios religiosos desde 1654". (Fr. Negrão).

A matriz de Curitiba em 1870, guando do re-gresso dos Voluntários da Pátria.

N.S.DALUZDOS
PINHAIS DE CURITIBA

"A Imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, foi mandadavir de Portugal e solenemente posta no altar a 16 de novembro de 1720 A CSmara em vereanca de 15 desse mês mandou afixar um quartel convidando todos osda vila e seus subúrbios para que concorressem com suas pessoas para assistir \procissão para a colocação da Virgem Nossa Senhora da Luz, Padroeira da Vilano lugar da igreja Matriz." (Fr. Negrão).
Devemos supor que a criação da paróquia, se não é anterior à da Vila remonta a ess, mesma época. 1668, sendo porém certo que em 1747. Curi ha Hera parocpna como se vê do termo de abertura do I.» Livro do Tombo p 0 V"gano Manoel Domingos Leitão. P

i EmS1860a,ÍVra 
C-"Str,UÍd,a de *6dra ' >>""-¦ 

'*& 

e de forma e.ega„-
n ôdo ; 

" °CaSla° d° leVantame"t0 d" '«-es, abatendo estas de alln.oCo, q„a„do Ja estavam em meia abura, produziram algumas fendas .AfroT

pen.o de e'" 
raZ"" d° eS,a"° rUÍ"°S° ^""h- '">!«-'«perigo de desabamento e neces^idarlp rl„ ...

pacbo teiegráfico, a autoriz^o»ék *'2n^do"? ^ 
'T^ * <~

«e 1875, vitimo ^^ J^Tl^ ^-' 
^ 
T^com toda solenidade o ato da trasladacão" "'^ efetU°U-Se

!:si88os 
<lepois'deuse comêço aos ,;a,,a,hos da ^ r ^ --"—

S«.s lindos altares, foram retirados e colocados na ,greJa do Rosário e parte dovtgamento fot aproveitado para a Igreja da Ordem.
O lançamento e bênção da primeira pedra teve lugar no dia 13 d, ¦ ,1876, às 4 boras da tarde, funcionando no ato R „ " 

*

Macbado de Lima, com assistência de todas as W "do; povo". Autoridades e grande concurso-

Vinte e seis anos levou o trabalho da construção. A nova Matri, f • •
da no dia 7 de setembro de lftQ3 01 

inauSura:-

José Gonçalves. ' 
' 
? 
^ VÍ8á™ ° Re™°- ^ Alberto.

^::z7™:T:_ir~*as aguihas de ™—**«» -
iar a passagetn do L» Cel. ^ l,""^ 

«" *" * ~"~ d= ^
ciente, „ seu destino e,elo a"a' 

° ^ deS'Ín° ^ aSCenSS° X""™

t < fív* fer^^'^^^oir ^y* "^t i- 7j ' ^ >. *í&í **>-^i "*»¦ t7 JaKflLjyjte^^a^j^&^BBjSs^mBBlHHL 1 : - ^^^Hf d * T ^ »k Jj|^^^^^^^^^^^HÍ^^jn--^^..^v^.77.:v'í.^\,v;t^-^-^|^^^mM->.-«.Tt:\-s-' ¦*:¦.--¦'ív.í,:,-:.,.-.'¦ "tf', .í^^i&t" T- ^^K ' H'í i?i "flBB^f i^ f

tj.SfH^ 
íí',>'~



2 CtNTtNA^Tfcoj>APANX<
O W53 H 1953 o

30. :¦ ís^v-.r \. :'Y: ...-O í

1.° Congresso Eucarístico
Provincial do Paraná

1853 — Centenário de Emancipação Política do Es-
tado — 1953. — De 26 a 29 Novembro de 1953.

RESUMO DO PROGRAMA QUE FOI REALIZADO:

Dia 25

Dia 26

Dia 26

Dia 27

Dia 27
Dia 28

Dia 28
Dia 28

Dia 29 -
Dia. 29 -

Dia 30 -

Durante

As 20 horas. Soleníssima chegada de N.
Senhora do Rocio, vinda de Paranaguá.
Às 9,30 horas. Missa Pontificai de Aber-
tura do Congresso.
As 20 horas Sessão Solene na praça do
Congresso.
Às 8 horas. Missa e comunhão da. Mocida-
de Estudantil e das Crianças, na grando
praça do Congresso.
Às 20 horas. Sessão Solene.
Às 8 horas. Missa e Comunhão das Se-
nhoras e Moças, na Praça do Congresso.
Às 20 horas. Sessão Solene.
À meiia-noite. Missa e Comunhão dos Ho-
mens e Moças no Altar Manumento, na
Praça do Congresso.Às 9,30 horas. Solenissimo Pontificai e Encerramento.• Às 16 horas. Imponente Procissão Eucarística em Ma-jestoso Qarro Triunfal.

-Feia manhã: Regresso a Paranaguá de Nossa Senhoraao Rocio, em Trem Especial.
os dias, 26 27 e 28 haverá Exposição do SSmo. Sacra-mento e Horas-Santas na Catedral para diversas Cias-ses Sociais.

MMÊmtiÉi "*M '" '¦¦>jfca.J!J*U'JL_PT_.rnnÍTrT,.-4' i-' -1— _ _UüJI_Ll-l 'HMmmmmmmwmntiiJ$è£:'iP-' M%ÍH,*í'Tftu£it*''4iÂ'?i J1'* "" 
* '¦*1x^T;^^~?1^'^j<áfc5>ii^^^ l''' •¦- ' ~~.^^ 
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BWfeWiff f
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- B^fl^i*«fl» ^fciflB* A*'mB K^^flflZflr **"*¦ flBBflV I •
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^^ ^by^TJbl B»^^^flnHÍ flLfl^flfll flBflfl IhVbP Bi
flBlr^BflBkJi*í ' - ^BBP^IflflflVSÍ Bflfflfl flflflfl flfl'

fll _fl:Bfl IBBBWflfllBBBlÍBlflBBWaBBHflflfll^ " -| ICatedraZ Metropolitana de Curitiba, sob d invocação de 2\T. S. tía Lms

SESSÕES DE ESTUDOS:
Dia 26, pela tarde: Para Moças Estudantes Se,gundo Ciclo e Uni-versitanas
Dia 27, pela tarde: Para SenhorasDia 28 pela tarde: Para Moças em Geral.Dia 28, as 15 horas: Concentração e Assembléia Magna dos Vi-

Dia 29 às 14 hnr,,. rntmos+ do_E*tado do Paraná. VDia 29 as 14 horas: Concentração dos Marianos e Moços em Geral

Altar monumen-
tal do Congresso
Euca*ris tico
do Paraná, ar-
mado à praça da
República,
em Curitiba.

..--_. " -—-I.4.-.Í *¦ i, ft,«ji_Lv,_i ^'^^'Zü?'^5?S5SBflB^^PflHflJBflHBBflflBB^BBB^. uPf



MA 
'¦ -7é

17¦< 
.-¦¦..*?¦¦.•.-„¦...¦¦

ia
¦1

D. Manuel da Silveira
D'EIboux, Arcebispo
de Curitiba.-um
enviado de Jesus

Para 

substituir a Dom Áttico Enzébio daRocha no governo da Arquidiocese,
dignou-se a Providência Divina enviarpara Curitiba como seu 3a Arcebispo a DomManuel da Silveira D'Eltoux.

Nasceu S. Excia. Revma. em Itú. Estadode Sao Paulo, aos 29 dias de Fevereiro d*1904; Ordenou-se sacerdote no dia da As-suncao de Nossa Senhora. 15 de Agosto de1931. Trabalhou primeiro como Secretáriodo grande Arcebispo de São Faulo. DomDuarte Leopoldo e Silva, depois como pro-fessor e Reitor do Seminário Central oaImaculada Conceição do Ipiranga.
Aos io de Janeiro de 1C19. foi eleito BispoTitular ae Barca e Auxiliar de Dom AlbertoJosé Gonçalves. Bispo Diocesano de Ribei-rão Freto.
Recebeu a sagração episcopal na Igreja deSanta Cecília, São Paulo, aos 31 de Marcodo mesmo ano.
Foi ncmeado Bispo de Ribeirão Preto aos \18 de Fevereiro de 1946. e Arcebispo Metro- t
politano de Curitiba, aos 19 de Agosto de 

'
1950.
O livro de suas obras está aberto aos olha-res de todos. A ida de Dom Manuel paraCuritiba é uma prova evidente do quantoCristo quer bem ao povo paranaense IstoPorque S. Excia. é acima de tudo um ver-dadeiro Homem de Deus.
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depois do descobrimento do litoral
paranaense os Padres Jesuítas, que tan-
to se dedicavam a conversão e civiliza-

ção dos índios no norte e no sul do Brasil,
tomaram a peito igualmente a catequese
dos índios d0 Paraná.
"Não se pode dizer com precisão, — escreve
Ermelino de Leão, — qual a época do desço-
brimento de Paranaguá pólos navegantes
portugueses", o que é certo, porém, con-
forme assevera o mesmo autor, "antes da
criação do Colégio dos Jesuítas de Paraná-
gua, pelo alvará de 25 de Setembro de 1738,
aos padres do Colégio de São Faulo cabia
a missão da catequese".
E' assim que o notável Padre Belchior das
Fontes andou em serviço da civilização doa
indios Carijós, de Paranaguá.
Inaugurado o Colégio dessa então Vila, a24 de Setembro de 1741, a êle coube a ale-
vantada incumbência que Antônio Cruz,
primeiro Superior, a Thomaz de Aquinotornaram a seu cargo.
A história das famosas reduções, que os Je-sintas fundaram no Paraná, como por exem-
Pio. as de Santo Inácio Menor, de Loretanas margens do Tibagi, de Nossa Senhora

wsem^^^^^m^^^^^

de Copacabana no vale do Piquiri, e sobr -
tudo as celebérrimas reduções de Guai i
que contavam mais de 100.000 índios aldéa-
des, apesar de quanto se tem escrito em ai-
guns manuais da História Pátria, jornais
e revistas, pode-se dizer com o ilustrado
historiador Sr. Rocha Pombo "que de certo
não está feita ainda, para que se tenham
íuma idéia precisa do vasto plano que porsi, delineava a insigne Companhia que tão
notável papel teve na civilização ameri-
cana..."
Não foram, porém, somente os Jesuítas quese entregaram à catequese dos indios no
Paraná, porquanto houve também outros
padres, frades e até civis, que prestarama sua cooperação valiosa a tão nobre mis-
são.
Basta citar os nomes do célebre Padre Cha-
gas. natural de Curitiba, dos Capuchinhos
Frei Timóteo de Castel Nuovo e Frei Luis
de Cemitille, que prestaram bons serviçosacs indica do Tibagi, os quais até hoje cho-ram por eles; e de Joaquim Lopes da Silva,
Barão de Antonina, que como tantos ou-tros, muito fizeram em prol dos pobres sei-vagens e muito merecem da religião e daFatria.
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° Gm Curit^ Aiémde* ii"™' para ° I Congresso Euca-
pequenas, a mveta^^í^1^ de S**UPauto Sní?5 Rvma vemo* ™ foto D.V6ta e ° turibu^ também emZ°oe°ír0 ^ano^ Alves Pinto. Nas fotosouro oferecido pelos fiéis paranaenses.
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A. <S\ f/o íJocío é acom-
punhada por incalculável

multidão.

D. Manuel da SilveiraD'Elboux, Arcebispo deCuritiba, tendo a seu ladoo governador Munhoz daRocha Neto, conduz aimagem de tf. S. do Rocio.

•'ÃM
.«IjfcHÍW

V." #

f- 
'¦

!nC«l

* try

>.7V

PARA PRESIDIR AOCONGRESSO EUCARISTICO
A PADROEIRA DO PARANÁ É LEVAülDE PARANAGUÁ A CURITIBA05 rizi;^z wtmâm* z,""f"M ^é para

ãWÊkt
'âÊÊmm

éÊÊh
WamWSâ

Jpsktfc.HtMS®&$^s ¦

^w§

™>7« 
^.^

w^f^swrw'
' -í ^ A. ii'4* ¦¦** '

%., V
** • ' •' .*t tfV

¦'*>

%W

í «T'*4,"**:f^

, 
¦jf!^

j*YV

1

.•'•'

IIJl*'H"3Hj

ifl

«&».

í'lr* •¦•-.*»,vmx

aHw4!

JPPKl,'*1*!S'

¦sSafíS A*.
iSLifí *.

'flp*>



il «MÍi iiMfTÍÍÍ^'T^^?g'""srjaB —

^ísííiiiBÈiS^sllÈ^ÉH

tIj*B11íH
jBkÍ^IÉH

-. JÊèÈ

jü RI H
í9Bfs4j73«^H HmH IÜB

fl m^S;:f j^^^M B.fl
9 r ¦' ^¦¦yÉBfl W^^^W W
mmm\\\\m\\WwM\ mW^^-- >*SS$!luS^H— 1HWBM i^^1 "'"iilM B

jwiBmB ^^^ &âlB I
J-^L^LWyf*'- ^LW yWÍÊ^^Mmmm

\r' A^jk^^WW
I ll££Í»glM ^r m m^r i fl
BT ^K °flSt ^F *M> Mr " .^Bbf jbêp <b^BB • "-^¦ ' ':M%w': ¦¦é&êf :'vW IH^n^B
BE«laB^E?laB Biiil ^f MWJÉÊf .?^BI 8SKÍKflBBShI^I ^r "ÀWMw "•"S^MisPlB
SShíIh ^r ^'ÀwWmW "*JS~^H
^^'f^^l^^Bír^P^^^^^^B^m ^^f "'Mr 'mmWr * ^* *WsÈaBÉ&

BBBu^'' ^B* a* jjfv ' * «^*^B

BF 'm JmW , •^¦C'"***âfl

O Cardeal D. Jayme Câmara chega à Curitiba
para presidir o I Congresso Eucarístico Provincial

do Pará. 20 tttü crianças receberam a Santa Eucaristi'istia

FLAGRANTES DO L* CONGRESSO
EUCARÍSTICO PROVINCIAL DO PARANÁ

0 Carro ãa Custódia chega ao local ,lo Congresso, venão-sc
1). Jayme Câmara ajoelhado junto ao S. S. Sacramento.
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Depois do cortejo das irmandade?
e colégios, que se estendeu porvários quilômetros, estava o carro
üa custódia, seguido pelo gover-
HQtlor do Estado e imensa mirf-

lidão.
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Monumento ao Senador, oferecido a Curitiba pelacolônia polonesa, trabalho cie Zaco Paraná.

T odos os comentários sobre a emigração
_ de poloneses ao Brasil começam com acitação do nome de C. Arciszewski, o qualchegou ao Brasil em 1629. Logo a seguircitam os nomes dos engenreiros André1 rewodowski, F. Rozwadowski, Trom-

powski, tendo todos prestado relevantes
•serviços ao exército brasileiro, ao qualtanto se vincularam os seus decendentes
que ate hoje, decorrido que já é mais deum século, perseveram em suas fileirasservmdo-o com brilhantismo, orgulho ededicação exemplar.
Mas, na verdade, como muito bem o
julgam os estudiosos, tais nomes não expri-mem o marco da emigração de um povo,pois os que assim vieram isoladamente, na'
qualidade de técnicos, cientistas ou demilitares, vinham na maioria das vezeselementos contratados pelo governo brasi-leiro para uma determinada missão espe-emca.
Os _ representantes verdadeiros da massaemigratória polonesa, somente alguns anosmais tarde aportaram à nossa terra. E porinjunçoes históricas então dominantes quetiveram como conseqüência a ocupação dai olonia por outras nações, no meio damassa emigratória alemã é que vamosencontrar os primeiros poloneses, orienta-

OS POLONESES E O
PARANÁ'

Por EDWINO TEMPSKI
COMO COLABORAÇÃO ESPECIAL PARA ISTE NÚMERO, DEVEMOS AO
DR. EDWINO TEMPSKI, MÉDICO E DEPUTADO ESTADUAL NO PARANÁ,

O SEGUINTE TRABALHO

dos para os trabalhos de colonização cio
norte do Estado de Santa Catarina.'
Na história de Joinvile, quando ainda
era a pequenina colônia D. Francisca, entre
os seus primeiros povoadores figura Jero-
min Durski, cujo nome revela sua etnia.
Ele é na verdade o primeiro emigrante
polonês que veio ao Brasil. Veio precisa-mente no ano de 1853, acompanhado desua esposa Pelagia, de seu filho Júlio ede sua sobrinha Wuózerska.
A família Durski não demorou muito 110
Estado de Santa Catarina bem como nas
atividades agrárias. Veio para o Paraná,
passando a residir na localidade denomi-nada Itaqui, no município de CampoLargo.
O velho Durski, dono de certa cultura
passou às atividades didáticas, lecionando
algumas línguas, em particular (por maisestranho que o pareça) o português, desen-volveu intensa campanha de alfabetizacão
de seus vizinhos, dirigiu, escolas 110 pia-nalto cuntibano, as quais figuram dentreas primeiras do Paraná. A tal entusiasmo
atingiu o seu devotamento às crianças esco-lares e aos emigrantes recém-vindos quepouco tempo após a sua vinda ao territó-rio paranaense, elaborou e mandou publi-car por conta própria um manual de lín-

gua portuguesa, através do qual se tornaratacil a adaptação de seus patrícios ao seunovo habitai. As crônicas biográficas arespeito salientam ainda que foi um efi- ¦
ciente professor de música, em particularde piano.
Foi sobremodo profícua a sua vidacheia de lutas e dificuldades em terras
paranaenses, às quais se devotou com cari-nho e perseverança verdadeiramente filialEducou os seus filhos e aos seus alunos demaneira a incutir-lhes sadios princípios de
patriotismo, de amor e respeito às cousas eaos problemas de terra que, embora nãosendo o seu berço natal, se constituiu emsua verdadeira pátria, aquela em que unidia para. sempre respousaria.
Seus decendentes, como que frutos de fron-dosa e fecunda árvore, hoje se contamas centenas, vivendo em vários Estadosbrasileiros, ocupando os mais variadoscargos, alguns mesmo relevantes na admi-mstraçao pública, se constituindo cm fiéis"modelares e dignos decendentes de seu esti'mado e já de há muito falecido ancestral

E no decorrer deste ano se comemora aolado do 1.° Centenário da Emancipação
do Paraná, o centenário da vinda do1.° emigrante polonês ao Brasil.
São pois merecidas e justas a.s homena-
gens (pie se prepararam para tão grataefeméride, a tão abnegado servidor para-naense. Xa pessoa de Jeromin Durski
através manifestações singelas, foi mani'
festada a gratidão e o reconhecimento do
povo paranaense ao emigrante polonês,fator poderoso, de mérito inquestionável,'
do progresso maravilhoso que ora se eons-
tata no Estado do Paraná.
Associando-nos a tais homenagens. pil.blieamos a seguir uma resumida aprecia-
çao sobre a evolução do emigrante polonêsno Brasil.

Consultando as mais variadas fontes
nacionais e estrangeiras, oficiais e parti-culares, podemos afirmar que entre 1S70

e 1920 chegaram ao Paraná, diretamente
dos portos europeus, 43.000 poloneses Osoutros Estados do sul brasileiro, recebe-ram 6.000 e os Estados centrais, maisalguns milhares.
Desse conjunto, aproximadamente 20 %ou mais, abandonaram as suas colônias
prnmtivas, e também chegaram ao ParanáIodemos pois concluir, de um modo
geral que entre os anos de 1870 e 19?0chegaram ao Paraná, entre 7)5.000 

"a

bü.OOO poloneses, aproximadamente Vi-vem em todos os recantos do Estado commaiores ou menores índices de concentra-
çao, associados harmônicamente aos ele-mentos de outras etnias.
A sua atividade predileta, tradicional,e a lavoura, a qual absorve a mais de 90 %de poloneses e de seus decendentes
O seu devotamento às questões cultn-«us e sociais, até hà bem pouco tempo erarealmente impressionante e dinâmico,desenvolvendo-se em 739 sociedades, 320
S?'^ seminários, com mais dei-.OOO leitores assinantes.
Tais como bons pastores, por sua vez. os
padres nao abandonaram as suas ovelhasI ''etenram abandonar a pátria que sem-
Pre e tanto amaram, pois não queriamPei'der as almas e os corações daqueles a
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quem ensinaram com tanto carinho a.s pri-
meiras Ave-Marias.
E assim, numerosos foram os padres polo-
neses que vieram ao nosso Estado. A
princípio isoladamente, padres seculares
chegaram ao Paraná, mais tarde, já devi-
(lamente organizados em congregações e
ordens. Assim vieram padres das conere-
gações de São Francisco, do Verbo Divino
e finalmente, padres missionários da con-
gregação de São Vicente. Todos eles, pro-
fundamente devotados aos seus deveres
saeerdotais, grangearam a estima, a imor-
redoura gratidão dos qu,e os conheceram.

* # *

Os primitivos emigrantes, como qualquer
um de nós, eram profunda e sincera-
mente apaixonados pela sua pátria. E
entre eles, tal devoção maior era ainda,
pois ao amor cívico, se associava a 1)1111-'
gente e cruciante amargura por terem a
sua Mãe-Pátria subjugada, imersa no eati-
veiro. Éle não sabia evocar, lembrar o sen
berço natal distante, sem sentir a fremente
saudade e desespero em seu peito. Êle não
sabia rever em seus devaneios, as campi-
nas, as aldeias, os parentes distantes, sem
as copiosas e ardentes lágrimas.
Xo sofrimento, e sofrendo êle encontrou o
caminho de Deus.
Ante a dor de patriotas desesperados,
e os anseios de filhos ausentes, profunda-mente idealistas, a sua oração e os seus
cânticos religiosos eram o seu supremo
consolo.
E assim, ao lado de seu sentimento
pátrio, está profundamente arraigado no
espírito polonês, a sua ilimitada fé, con-
fiança e amor ao seu Deus.
Os que lutam pelo porvir, por um des-tino mais fulgurante das terras paranaen-ses,^ hoje cm dia. quando aos primeirosassomos da primavera, ao percorrer a.soivtrora abandonadas e despovoadas pia-meies e matas, quando se defronta com asimponentes imagens dos terrenos cultiva-

dos, maravilhosamente rendilhados, numa
sucessão interminável de vastos canteiros
ora verdejantes. ora dourados, emoldura-
tios pelas sombras das florestas amigas e
protetoras, sente-se possuído de entusiasmo
mcontido, de exultante alegria, de orgulho
e contentamento.
E em meio disso, como que pontilhandoesses majestosos tapetes, de distância em
distância, a beira das estradas, as peque-ninas e brancas casas, imersas em jardinsfloridos e perfumados."TTI¦CiSsa e^ a casa do emigrante polonês.Ai está o heróico agricultor que em tãoboa hora. o destino conduziu ao nosso
solo. Lá está igualmente a su.a bondosa
esposa, sua companheira de todas as lutas
e jornadas, e cercando-a entre o alarido
feliz e sadio, a criançada loura e de olhos
azuis, gorda e viçosa, amadurecendo sob
o sol fertilizante, para o amanhã, para um
futuro grandioso da sua pátria brasileira.
lij no meio desse conglomerado, tão belo
em sua amenidade, tão fecundo em sua
expressão, tao sugestivo e promissor em
sua realidade, geralmente 110 tope de unia

;;; ;.';:i:,Y"avist ** ^r»^ e igreJí
U,s .ri,,10s< nos momentos de foi-., ..fi,,;

«usamente, para atravc I Xi o

sua existência, vencendo obstáculos e
rfíK.ÍT"^8' sofrim™toS inenar-e.s, t«talhando para si, para seus vki-s paia a sua comunidade. Cada qual

" solo, qile tao generosamente o aeo-
. ' 

\m<'neãoum' e c'«e a liberdade,ela qual tanto lutaram êle e seus aute-Passados, fora finalmente aquj encontradaea e sincera, para o gozo dos justos, dosamantes da paz e do trabalho.
Esse foi o emigrante que aportou tl arana. Assim também, sentiram os seicorações e vibraram as suas conciencias( ontudo, quase isolado no interior para-naense, sem meios fáceis de comunicação,sem estradas adequadas, e assistindo 

* 
aoenscimento de seus filhos, à maturação deseus lares, novas preocupações o afligem,

quer professores para a educação, para oaprimoramento cultural de seus decen-dentes, qu.er lhes transmitir os hábitos, oscostumes, as tradições, as lembranças, ossentimentos que herdaram dos seusances-
trais.
Seus apelos, suas esperanças de ver tal
problema realizado pelas esferas adminis-
trativas da época encontraram deficiente
apoio, e por isso, desenvolve esforços paraa solução dos seus problemas entre os seus.
Passando do projeto a realização, anga-
riando meios por todas as fontesf em breve
surge a casa, e nela um dos emigrantes
mais capazes, sem preocupação de qual-
quer remuneração, da vida a uma nova
escola, e nela se propaga a luz, o caminho
triunfante para as jornadas dos jovens
brasileiros que a freqüentam. Aí se estiv
dava a língua, a história, a geografia, os
deveres cívicos e morais que devem iliimi-
nar e orientar a vida de cada cidadão
brasileiro. Aí se ouviu não raro pela pri-
meira vez. ecoando pelas matas e planí-
cies afora, vibrante e entusiástico cantar
do hino brasileiro. Aí se iniciou a íntegra-
ção na vida brasileira da primeira geração
decendente dos emigrantes poloneses.
Com essa juventude, se formam as pri-
meiras associações desportivas e recrea-
tivas, e mais tarde as primeiras sociedades
agrícolas, as primeiras bibliotecas, corpos
teatrais e conjuntos corais.
A vida social, nesses centros de inter-
câmbio e convivência evolui e se aprimora.
Xêles o culto ao passado, através as evoca-
ções patrióticas e sentimentais não fene-
cera, mas também neles se iniciou o des-
pertar cívico e patriótico pelas cousas.
pelas lutas e pelas aspirações do Brasil.
Vemos tais jovens pela primeira vez.
com as armas da legalidade nas lutas do
Contestado, na revolta federativa e em
outras que se seguiram. É e desta primeira
geração, (pie surgem nas fileiras do exér-

(Continua no fim do número)
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"Pão í7o Paraná para o
Brasil!" é um "slogan"
sugerido pela clariviãência
administrativa ão gover-
tiador Munhoz ãa Bocha

Neto.

PARANÁ
^ 

introdução do trigo no Paraná perde-se nas
brumas do tempo. Pode-se sem medo de

errar, afirmar epie a cultura do trigo é tradieio-
nal no Estado: pois que as primeiras famílias
de origem portuguesa, que solonizaram Curitiba
e o primeiro planalto, cultivaram o trigo parauso caseiro.
Já nos tempos da Província, os colonos ale-
mães localizados em torno da Capital, continua-
ram com o cultivo, e, depois deles, os italianos
e os poloneses, o plantaram sempre, se bem queem pequena escala, tão somente para o próprioabastecimento.
Com um contínuo afluxo colonizador, de povostradicionalmente afeitos a cultura dessa gra-mínea, foi se avolumando a produção. Em o ano
de 1913, na administração do Dr. Carlos Cavai-
eanti, fêz vir, o Governo do Estado, da Itália,
cein toneladas de trigo, de variedade Eietti.'
Porém devido a não aclimação da variedade, os
resultados não foram absolutamente compensa-
dores, provindo daí um grande desânimo entre
os colonos.
Em IDIS, distribuiu a Secretaria de Agricul-
fura de então, cerca de 500 toneladas de trigo,
de variedades não especificadas, com um resul
tado de mais ou menos dez mil toneladas.
Em 1919, em virtude de campanha encetada
pelo governo do Estado, foram distribuídas
562 toneladas de trigo, das variedades Barietta
e Primavera. Resultando desse incitamento uma
colheita de cerca de 10.000.000 de quilos.
Na safra de 1927-1928 uma produção de
6.486.000 de quilos, resultante de novo estímulo,
realizado nos núcleos agrícolas de 26 municípios!
Desta vez, porém, o Governo não se limitou
a distribuir sementes; já com um maior nortea-
mento técnico, foram distribuídas sementes
oriundas de seleção genealógica em grande parte,sendo as demais, selecionadas mecanicamente e
imunizadas.
As variedades de Trigo distribuídas, foi em
quase a sua totalidade, a Marumbí, ou "142"
obtida devido aos esforços do grande paranaense
Romário Martins e ao técnico Zedenco Gayer.
A variedade Marumbí, de surgimento expontâ-

neo em nosso meio, foi fixada geneticamente na
Estação Experimental de Trigo, cm Ponta
Grossa, e na de Gayerovo, município de Arau-
caria.
A variedade Polysú, fixada geneticamente, emCuritiba, pelo eminente técnico Polvsú, serviu
posteriormente, fora do Estado, para início déoutras variedades, grandemente produtivas eresistentes às infestações.
A variedade Marumbí, que primitivamenteera eognominada "capim bravo", foi registrada
no Ministério de Agricultura sob n.° 142, pos-suía características de grande resistência a for-rugem e demais enfermidades, sendo além domais, altamente panificável.
Após um período de relativo declínio, proces-sou-se novo alevantamento, e para que possa seravaliado os esforços dispendidos, para umamaior produção de trigo, basta que comparemos
o aumento anual crescente, obtido, após a para-lizaçao. x

Safra 1922-23
Safra 1923-24
Safra 1924-2:5
Safra 192S-26
Safra .19^6-27

3.403 toneladas
1 -148 toneladas
ASSS toneladas

2.281 toneladas
5.166 toneladas

. Sí,f™ 1Í)27"-S 6.480 toneladas
Sa£ra 192S"29 H.914 toneladas
Saf™ ]5,^() 25.948 toneladas
Safra 1930-31 25.948 toneladas

O acréscimo que se pode verificar dos anos de
1928 a 1931, foi resultado de uma forte cam-
panha, desenvolvida em todos os setores em
prol do incremento da produção, para 

'qual

foram conclamados, por Romário Martins,
diretor da campanha, denominada "Cruzada do
Trigo", todos os técnicos paranaenses.
Comboios foram formados e adentraram-se no
Estado, distribuindo sementes e maquinarias.
Procediam demonstrações em campos de cultu-
ras em cooperação, e, moinhos eram sediados cm
pontos estratégicos, para moagem e aproveita-
mento local do eeral.
Nos anos de 1946 e 1952 a produção do Estado
alcançou:

1946 9.893.984 quilos1947 19.994.700 quilos1948 .,, -o., .... A.
19^fl 47.791 .910 quilos
J9'.'0 52.945.140 quilos
j9'^ 53.831.81:1 quilos' ',L> 70.394.600 

quilos

! 
':'¦' 
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O governo do Estado vem coopc-
ranílo com sementes seleciovadas

e maquinaria moderno.
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intenção do governo Bento Munhoz da
Rocha Neto desonerar o mais possível á

economia nacional, da importação de trigo daí
este precioso alimento haver tomado a primazia
nos cultivos que se processam atualmente nos
campos de Guarapuava, no Paraná. "Pão (|0
Paraná, para o Brasil!" — eis um slogan lan-
gado pelo esclarecido administrador qUe hoj,.
está à frente do Estado sulino.
Numa extensa região dos campos de Guará
puava, que constituem o terceiro planalto da
terra paranaense, constata-se uma atividade desu-
sadamente, intensa. Trata-se dos trabalhos 1colônia agrícola de Entre Rios do Oeste, que 

''
formada por lavradores do origem geniiânica^
procedentes das regiões do Baixo Danúbio c
genericamente conhecidos pela designação 'de
"Suábios do .Danúbio". ( 3
.Esses elementos, arregimentados com rigorosaseleção, trazidos ao Brasil mediante entendinicutos com o governo do Paraná pela Organização '
Suíça de Ajuda à. Europa, em colaboração direticom o, Departamento Nacional de Imigraçãomu.to.vem contribuindo para a nossa, ostabiUdade econonpca mercê de suas aptidões pessoaiset...™., adaptadas às „„SSÍIS condição ,,,
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Frutos de nova orientação agrária
R- colonização alemã no planalto ôe euaropuaua
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•v carroçoes tipo europeu cobrem-se do ouro dos trigais do Paraná
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Para tanto, esses imigrantes fizeram nus terras
do planalto de Guarapuava, sua instalação emmoldes eooperativistas. Dedicam-se ao cultivo dede trigo, minho, arroz, cebola e alfafa, sendo
que vastas áreas serão aproveitados na aplicaçãoue aduba ção verde.
De acordo com o planejamento pré-estabelecidocada família recebeu cerca de 30 hectares dJterras, dos 10 mil adquiridos para a mesma expe-riencia. L
Esse magnífico empreendimento colonizadorcontou também com a participação de um grupode industnais suiços, que, num espírito de coope-mçao com a «Ajuda Suíça à Europa" e Governodo Lstado do Paraná, por intermédio do Depar-tamente Nacional de imigração, obtiveram doDanço do Brasil, a necessária autorização paraexportar para o nosso país, produtos fabricados«um total de trinta milhões de francos suiços'contribuindo dessa maneira, decisiva para a relê'vante questão. Assim, os suábios trouxeram con-sigo tratores, caminhões, máquinas agrícolas eoutros instrumentos de utilização agrária.

Cumpre-me acrescentar que não se trata de in.i-
graçao d.ngi.b,, mas espontânea. O povo deGuarapuava também, por sua vez, soube com-
preender a amplitude do empreendimento, tantoassim que os colonos tiveram calorosa recepção
P°r Parte daquela população, fato que veiodemonstrar a satisfação de podermos contar comelementos de tão alto valor, integrando a suasociedade.
Uma intensa e racional exploração das zonasanteriores de grande fertilidade é o que pretendeo atual governo do Estado, a fim de que se
possa contrabalançar a fuga do colono para aCapital, num ilusório reflexo dos ganhos fáceis
que se verificaram durante o período de guerraEsse movimento é realizado sem alarde, con. apreocupação única de promover o bem-estar evalorizar o trabalho do homem nativo, obser-vando o sábio e salutar princípio de que „
Pequena propriedade 'encerra o valor moral debeneficiar o maior número, uma vez que reclamaa densidade demográfica.
Atentando para tão importante e momentâneo
assunto, o governador Bento Munhoz da Rocha3Seto marcou um extraordinário e admirável tento
To sTrn g?Stao°^T" ;' ;ls*ill:lt'"'" cio decreton. 3.060 de 26/10/1951, que, impondo o prin-•Cipio da pequena pvopriedade, muito veiu bene-ficiar o homem do campo e as lides campestres
contribuindo, dessa forma, para o ajustamento
econômico e financeiro do país.
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Uma obra de excepcional signi-
ficação, dentre as comemorativas

do Centenário do Paraná

. J) .a, aienaer a sede de cultura ou -Coimbra Brasileira.
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«le volumes Lonbiniiao, a Biblioteca poderá abrigar 1.000.000

^"S^™ ^alrq"at;íYyyssf«- -•>« ^«^¦•^
BIBLIGTEry TVPAVTTT V A ttlsPO^çao as seguintes serões:
cia, dC./,"AA!AA ^;tb"A uma «-*" ae art"e"'»'««« -.-
cot" Mb4°S!fai°I1;;4nreeonTl^^raram •"? T^^i'f,y^":r *r^ *»l^£^^sss:,,-ao rM-
«t^r^SLaren^rt^ufa" Pr°grama ',e ,rí"ra,h°- °*»ta^° P-
Tm SALÃO DE REFERÉXfl\ GERAI <¦ ~ri- krer-erêueia (literatura e «Magia; eiS^u^ ^^S2S?*„£

gião e ciências sociais», que representam um dos serviços mkis
típicos da biblioteconomia moderna. O.s trabalhos de referência
são aqueles que têm por objetivo, além tle fornecer os livros e
a documentação de que os leitores necessitam, procurar auxi-
liá-los nos seus estudos e pesquisas.
A Biblioteca, tendo por lema conseguir um livro para cada
um de seus livros, se propõe a responder, mesmo pelo telefone,
às perguntas que lhe sejam feitas. Um dos mais interessantes
elementos de trabalho da Biblioteca será. sem dúvida, a SECAo
DE BELAS ARTES que incluirá, além de livros sobre todas as
artes, gravuras, dispositivos coloridos dos monumentos artísticos
brasileiros e estrangeiros, músicas, discos e filmes. Tem ainda

a Seção de Belas Artes um teatro para concertos, espetáculos dramáticoscinema, conferências, etc. '
Uma seção especial _ SALA PARANAENSE - estudará detalhadamentetodos os assuntos referentes à vida cultural, artística, histórica e socialdo Farana. compondo documentação completa sobre o Estado a servienda administração e de todos os estudiosos de assuntos paranaensesIara a organização de todas essas seções. 23 biblioterários diploma-los mParaná estão trabalhando ativamente na classificação e catalogação dòslnros e na composição dos catálogos
A Biblioteca Pública ,1o Paraná fará o possível para levar a todos o pri-ilegio de seus serviços, procurando estendê-los às escolas, hospitais, pr -soes e a todas as instituições culturais da cidade. Por meio da bibíioius
rurais ***>**»*>> 

^vará livros aos bairros mais distantes e às zonas
Promoverá convênios com os municípios a fim de que todos tenham a suabiblioteca publica e. em ampla cooperação com essas biblioteca" mudío

(Continua no fim do número)

Evocando a fundação da Biblioteca Pública, no tempo da Província
í« A os vrnte e cinco dias do mês de fevereiro do' * ano do Nascimento de Nosso Senhor Je*usL-nsto de mil oitoeentos e cincoenta e nove. ne^tacidade de Curitiba. Capital ,1a Província do

cfa?"ate^ll 
arC"W d°, Líceu P™™^- "uma

ú ^T.P°l0 f'0^"'0 desíinada para a Biblio-teca Publica da Província, aí. achando-se pre-sen es o Exmo. Sr. Dr. Francisco Liberato^l"Mato», Presidente da mesma Província. oDl Joaquim Dias da Rocha. Bibliotecário inte-nno conio Diretor interino do Liceu nos termo.da_ Lei Provincial número 27 de 4 de marco de18d4, Artigo 1.» e do Regulamento Provincialnumero 2 de 23 de abril de 1858, Artigo 11 0•Secretario do Governo José Martins Pereirad Alencastro, o Doutor Luiz Francisco da CâmaraEeal, e mais espectadores, por S. Excia. foideclarado instalada a Biblioteca Pública, e ime-diatamente passaram os referidos Aleucastre c(amara Leal. como espontaneamente encarregadosde promoverem uma subscrição por toda a Pro-vincia. e nessa idéia aeoroaçoados pelo Governoa tavor e em auxílio da fundação do mesmo E<=ta-belecimento literário, a fazer entrega dos livrosja comprados ao referido Bibliotecárionumero de duzentos e cincoenta
custaram 1:356$360 réis. (umcincoenta e seis mil trezentos ede doze cadeiras de palhinha americana?importância de 90*000 rs. ."noventa mii réis)
quatro estantes: declarando que acham-se enco-mendadas ao marceneiro suíço Theofilo Zingelimmais uma estante e uma mesa grande." uma"escada de mão. um aparador para quartinhas euma mesa pequena para o Bibliotecário, tudoajustado por 800*000 rs. oitoeentos mil ,éi< 

"
tendo o mesmo suíço recebido já por contado0.<000 rs. (trezentos e cincoenta mil réis- quehaviau, entregado ao Dr. Jesuino Marcondesd Uliveira e Sá a quantia de 1:200>-õfin r« (umconto e duzentos mil réis) para livros em portu-gues. de cuja encomenda se encarregou. e pelo.quais se esperava, e que haviam encomendadotambém a Philippe Sartv. mas sem adianta-

em
e um. e que

conto trezentos
sessenta réis) :

A ATA REDIGIDA A 25 DE FEVEREIRO
DE 1859, QUANDO DA SOLENIDADE

DE INSTALAÇÃO

mento de dinheiro mais 1:500-$000 rs (um ,-nnfne. quinhentos mil réis, de livros em Tranc£-mdos diretamente da Europa, para cujo desem-barque hvres de direitos se solicitara por in e -médio da Presidência a competente ordem doExmo. Sr. Ministro da Fazenda. Outrossimdechmun que as assinaturas até agora obtidasde toda a Província ia exceção de Paranaguáonde ninguém subscreveu, importam em '4:311*540 rs. (quatro contos trezentos e*onz»mil seiscentos e quarenta réis | : tendo-se já reoe-Diao delas a quantia de 3:96S$000 rs (trè-contos novecentos e sessenta e oito mil' réis,"da qual deduzida a de 2:906$360 rs (dois con'tos novecentos e seis mil trezentos e sessentareis), de despesa já feita, fica a de l:061*6-i0 rs(um conto e sessenta e um mil seiscentos^e qua-renta reis), que continua em poder do enearre-gado Câmara Leal até a liquidação final de con-tas quando pagos os livros em francês encomen-dados, e o resto da mobília não entregue ai. d-,pelo marceneiro, para cujo pagamento* erá ereceber dos cofres provinciais a respectiva quantia, que apenas vai sendo dada por adiantamentocom o produto da subscrição, conforme oSerbal do mesmo Sr. Presidente, devendo recohei o que restar, pagos que forem os li • ,td/Europa, e feita arrecadação, à Tesouraria P ovincial. para se lhe dar a respectiva , ,bem como se tem de fazer conx T esto d' veT'para isso designada pela Assembléía P ovinc li

para constar, e que se tizesse nela especial mençãoi

dos que mano- interesse, zelo e dedicação mos-traram em auxiliar a fundação do referido Esta-beleeimento, como foram o referido Dr. JesuinoMarcondes que assinou 300$000 rs. (trezentos milreis), e pronieteu dar sempre à Biblioteca umexemplar do Jornal dos Economistas, além de s-encarregar da referida encomenda dos livros «mm
Português: o Capitão Miguel José Correia, quepromoveu no Município do Príncipe a mais .lisnua subscrição; o Tenente Coronel Manoel d ¦
Uliveira Franco, que a promoveu por entre aspessoas de fora da cidade no município da Capi-ta: o Exmo. Barão deTibagí (José Caetano"Uliveira). que assinou 100$000 rs. (cem milreis) e com seu exemplo animou os da Freguezia<h Palmeira a que também assinassem de mododistinto; o Capitão Domingos Martins d'Araújoe o Exmo. Vigário Damaso José Correia peloeferido encargo que a si tomaram: o dito Phi-
IhZl 

S-,nA qUG f6Z doa«ão ,le seis "úmeros dailustração Francesa do ano passado à Biblioteca.e oa signatários do Município de Guarapuava; egm mente se deliberou que como testemunho deconhecimento Para com todos se transcrevesse™. **«,„à esta A,,, .„ „„,„„ ^'íXoque concorreram com suas quotas, acedendo
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FRRNCI5C0 DE6RR0
RA^L GOMES

o Centenário do Paraná, unia cria/ura uã'" pode, ali, deixar de ser le*^ deixar de buscar para mu pronunciamento, mim contribui :ã ' 
' ""'"* """ 'sc? l"Jür

da terra c de gente das araucárias. Aquele é o genealogista e hUt 
°.-? 

fUer 
"" seni^o da exaltação

Negrão, e este é Bani Gomes, pedagogo conhecido nos maiores celit 7 
""'"!'*Únl quG -foi Francisco

ensaísta de vasta cultura e catedrálico na Universidade do Varai' 1V& Bmsil> .Jornalista completo,
nistas cujas lutas intelectuais formam grande parle da projeção com 

",'" "P°>""''*' '^'^ Ínoãelares lmm'
pletar os seus primeiros cem anos de autonomia política C i •/ 

' ''"' ° Y""' ,SY' aPresenta ao com-
síntese e pela Justiça que a caracterizam, em qne o segundo selumif^T T^^' 

ãGStacáV(il ^
cimento do primeiro. Essa é que escolhemos, aliando ambos na mesj^home^el ^7' 

^^ ** ^
Aqui está, portanto, o que escreveu o prof. Raul (;

"M ° c'X('"'dio ('° seu maravilhoso discurso1>I sobro o Príncipe de Conde, convidou
Bossuet o coração a uni esforço sobro a dor, parafalar daquela figura cintilante da nobreza deFrança.
Que direi eu, ao me sentar diante da Reming-
ton, ao tentar bater algumas linhas sobre Fran-
cisco Negrão, por quem nutria afeto filial?
Com ele desaparece um dos rebentos maisviçosos da família paranaense, entroncado nomais remoto passado etnográfico.
Sua. arvoro gonoalógica ascende à ora da fim-ilação de Curitiba, dirige-se a São Paulo, mor-
gullia na mais antiga genealogia bandeirante
atravessa os mares o suas raízes vão se prendermi torra lusitana, originando-se >\v um velho"«bro, Diogo Henriques, Conde c\v Gijon, parti-cipante das Cruzadas.
Na sua ascendência brasileira figuram ban-deirnntes e capitães-móres.
Isso lho explica a psicologia. Seu patriotismoera instinto, instinto l.aurido na terra, no san-
gue, na raça.
Encarnava a tradição o esta representavareze ou quatorze gerações que afirmaram suabrasihdade, trabalhando pela grandeza da
patna, criando-lhe a riqueza na lavoura, «,heroísmo nos campos do batalha, a glória nasUcles da intolgiôncia. a honra na vida irro-
preonsívol. Francisco Gomes Negrão, nasceu alá de agosto do 1871, em São João da Graciosa,entre Curitiba o Morretes, sondo filho do capitãoJoão de Souza Dias Negrão o D. .Maria Fran-cisca Comes Negrão. Bra casado com I). Astro-
gilda Negrão, filha do dr. Antônio José San-tana .

ornes parle.
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Gl'aCÍ0Sa i,tÓ 0S 13o«lá anos Essa fase do sua existência foi ovo-wda em formoso poema em prosa, constante dosegundo volume da sua "Genealogia Paranaense"o epigrafada: "A meu'pátrio lar» 

,,mau,M

morrinT8- 
'Mi)? ^"^rios, quando lhe»oi um o pa,, o notável paranaense João NegrãoO» ichdo ,,!,, fatalidade, assume aos 16 ?,2,• da família, sondo forçado a so empre-gaj paia prover ao sustento de seu larA ao abandona os estudos, de que é prova a'ela cultura, humanística, base do sua robusta eenciclopédica ilustração.

["gressa no quadro da Fazenda Nacional cnele so aposenta.
Conhecia profundamente a legislação fiscalespecialmente a parte tarifária em que sempre'toi perito. '
Maito cedo revelou sua tendência para a hi.s-tona, o, por isso, acumulou material para um'los mais ricos o sólidos arquivos particulares doParaná.
Pesquisador infatigávol, varejou durante decô-«nos os nossos cartórios o arquivos, coligindo«lados para sua "Genealogia Paranaense", monu-mento espantoso em que faz a história «Ias pri».capais famílias do Paraná.

Consta do sois volumes, com perto de 7.0(11)
paginas, contendo a materialização do árduo o
prolongado labor, responsável pelo enfraqeuci-
monto da vista o abalo do sua saúde.
Preparou o dirigiu a divulgação de nada menos
de 58 volumes do Arquivo Municipal Tde Curi-
tiba. Ali se acha condensada a história de nossa
cidade, valiosíssimo documentário salvo e recons-
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'ler 
¦'/ ' " bicentenária cidade das margens do Xluindiaquara, no litoral paranaense, gloria-se de

de v ?¦ 
° '" "'" '.'' l!url,(l Pombo, ¦/. Morais, Fernando Amaro. Silveira X, Io. Aguilar Morais, Rodrigo

n 
'"'",s'' Adolfo Wernech < tantos outros nomes gloriosos das letras sulinas. Daí se transferiram paraVanalto muitas das mais categorizadas famílias ,l„ Paraná. É considerada, bem como Paranaguá,

rorr 
"'!'". ' p"rto<1'' Cima. um dos "berços da civilização paranaense", e, com o concurso de valorosasailcs imigratórias, conserva-se município altamente produtivo no setor agrícola c industrial, concor-' o com respeitáveis cifras para a riqueza do Estado e da nação.mos aí um aspecto daquele poético recanto da terra paranaense, vendo-se ao fundo o famoso Marumbi

Francisco Negrão num desenho
de Luiz Goulart

tituído por êle, pacientissimamente, da destrui-
çao o extravio.
Escreveu numerosas memórias, editadas umase outras ainda inéditas. Tom "Esboço da Mis-tona do Paraná", com inestimáveis subsídios
para a elucidação de problemas fundamentais
do nossa vida. •
Seus três últimos trabalhos, concluídos diasantes de sua morte, foram: BIOGRAFIA DEERMELINO DE LEÃO, seu patrono na Acade-nua Paranaense de Letras; BIOGRAFIA DEANTÔNIO E ANDRÉ REBOUÇAS; e suaBIBLIOGRAFIA traçada a pedido da Academia
Paranaense de Letras para atender solicitação
da Federação de Academias de Letras do Brasil
o ao serviço de cooperação intelectual do Minis-
tório de Educação.
Um dos característicos da metologia de sou tra-
balho o sua produção intelectuais, consistiu na
fidelidade o na probidade.
Possuía a consciência de verdadeiro cientista.
Desse jeito, a colheita de suas pesquisas, 0111
quarenta anos ininterruptos, se distinguira polosigno profundo da verdade.
Essa norma explica as suas vitórias em polê-micas sobre pontos de nossa história.
Cavalheiresco e leal, cedia terreno, si não lograsse
se esclarecer totalmente acerca do tema em lido.
Já assinalamos o valor de seu arquivo, um dos
mais opulentos de nossa terra. Ao revés de o
manter fechado a estranhos, tornava-o acessível
aos estudiosos que ali compulsavam documentos,
livros e coleções, com liberdade e enorme proveito.Recebia consultas e pedidos de todo o Brasil o
cópias dos volumes oram fornecidos de boa von-
tado, apesar do ônus acarretado à sua modesta
bolsa do funcionário aposentado.
Muito jovem abraçou a idéia republicana, porela so bateu, participou das lutas de sua conso-
lidação o morreu convencido de sua superioridade
sobre outros sistemas políticos, crente nas virtu-
des da democracia cuja fiscalização exerceu
sempre com rigor, altivez o independência, mesmo
quando militava no partido situacionista chefiado
por Vicente Machado, que admirava como corre-
ligionário, mas do quem nunca foi incondicional.
Depois do desaparecimento desse grande con-
dutor de homens, foi sempre oposicionista intran-
sigente o respeitado.
-Materialista, nunca necessitou dos freios daortodoxia religiosa ou filosófica para praticar oliem, cultivar severamente a moral pela açãocumprir seus devores do filho incomparável, irmão
afetuosíssimo, amigo dedicado, cidadão exemplar.As suas virtudes, o sou patriotismo, a sua altivez,a sua generosidade lembram os antigos varões daraça.
Havia nele impressionante unidade entre o pen-samento o sentimento, a palavra o, ação. Era
por isso, igual a si mesmo, coerente, indomávelostoico, bravo, evocando, pela sua fidelidade ànoção pragmática do dever, da dignidade, daHonra, do civismo, um herói dentro do qual pai-Pitava uni estranho, uni meigo coração sensívela dor o à necessidade alheias, so cogitasse de
parente, amigo ou inimigo,"
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Brasílio Itiberê, musicista paranaense, foi o
primeiro cia música brasileira, como autor da
histórica "Sertaneja", rapsódia baseada em
motivos folclóricos do litoral do Paraná, Para
demonstrar o grau cie prestígio a que atingira
no mundo cia arte esse diplomata brasileiro,
basta referir esse fato notável: êle conseguiu
reunir, na mesma noite, em sua casa, em Poma,
os Liszt, Antônio Pubinstein e Giovanni Sgam-
bati. Liszt tocou, nessa famosa serata, a"Sertaneja''.

PUBLICAÇÃO
DE ORIGINAIS DE

BRASÍLIO ITIBERÊ

D ealizou-se recentemente, em Curitiba, na sede*" cia Sociedade de Cultura Artística Brasílio
Itiberê, a cerimônia de entrega de numerosos
documentos que pertenceram ao inspirado compo-
sitor brasileiro, agora doados àquela sociedade por
D. Brasília Itiberê Bernardes, residente no
Rio.
Manifestou-se inicialmente, o prof. Fernando C.
de Avezedo, presidente da SCABI, que disse aos
presentes, da. finalidade do ato e fêz um retrós-
pecto da campanha empreendida pela sociedade,
para a obtenção daqueles documentos, verdadeiras
relíquias para os cultivadores da música brasileira.
Afirmou, ainda, o orador que a SCABI, sob os
auspícios da Comissão de Comemorações do Cen-
tenário do Paraná, organizou um álbum sobre
o seu patrono. A referida publicação consti-
tuir-se-á de uma pequena biografia do compo-
sitor, fotografias, fac-similis de cartas e repro-
dução de todas as suas obras.
Em seguida, o sr. Rui Itiberê da Cunha, ao
proceder a íntegra dos documentos doados, afir-
mou a sua satisfação em ver que a obra lega dia
por seu famoso ascendente estará bem situacbinas mãos da SCABI, já que, desse modo, poderáobter maior divulgação em nosso país. Na opor-tunidade, leu o orador uma carta de D. BrasílhItiberê Bernardes, agradecendo o interesse dasociedade por aqueles documentos e explicando -i

origem de alguns deles, bem como a sua sienifi-cação.
Dentre os papéis que figuram na doação, pudemosanotar: carta de Carlos Gomes (original); foto-copia de uma carta de Liszt; carta do diretorda opera Real de Berlim (original); foto-cópiado diploma da Real Academia de Santa Cecília •
artigo do "Journal du Brésil»; foto-cópias déJournal Diplomatique et Financiei-": programade uma soirée musical realizada na Legação doBrasil. to ^

Curitiba e a cultura artística
P alar em cultura musical, com referência ao

Paraná e especialmente a Curitiba, é ter
lembrada desde logo a SCABI. Um dos mais im-
pressionantes capítulos da história do aprimora-
mento artístico no Brasil, será um dia, o que relate
a ação estóica, fecunda, gloriosa dessa entidade.
Contém-se, na sigla, o nome da Sociedade de Cul-
tura Artística Brasílio Itiberê, que foi fundada
em 30 de outubro do 1944 por um pugilo de 40 ou
50 pessoas, convocadas para esse fim pelo dr. Raul
Gomes. É seu presidente desde a fundação o pro-
fessor Fernando Correia de Azevedo, que tem sido,
desde o primeiro dia, a alma do benemérito grê-
mio artístico e o essencial esteio de sua sobrevi-
vencia.
Já realizou, a Sociedade, até o presente, 2.17 con-
certos!
Dentre os grandes artistas nacionais e estrangei-
ros que têm sido contratados pela SCABI, des-tacam-se: Tomás Terán, Joseph Schuster, William
Backaus, Léa Bach, Alexandre Uninsky, Adolfo
Odnoposoff, Berta Singerman, Meninos' Cantores
de Viena, Oscar Borgerth, Lorenzo Fernandez,
Camargo Guarnieri, Coro Trapp, Arnaldo Estrella^
Cossacos do Don, Ruggiero Ricci, Iberê Gomes
Grosso, Cristina Maristanv, Charlie Lilamand,
Margarida Lopes de Almeida, Magdalena Taglia-
ferro, Quarteto Húngaro, Maria Oloneu-a, Nica-
nor Zabaleta, Eva Heinitz, Walter Gieseki ng,
Jacques Ripoche, Altéa Aliomonda, Andréa Sego-
via, The Jubilee Singers, etc.
Possui ainda a SCABI, uma série de "Concertos
cie Valores Novos", para apresentação dos novostalentos que vão surgindo no cenário musicalDurante 6 anos manteve a SCABI uma orques-

tra sinfônica formada por 45 elementos, tendocomo regentes efetivos, os maestros: Bento Mos-
suruuga, Ludovico Seyer, c Jorge Knszás.
Foi ainda por iniciativa da SCABI qué se fun-
dou em 1947, a Escola de Música e Belas-Artos
do Paraná, hoje com todos os seus cursos demúsica e belas-artes, reconhecidos pelo governofederal.

Em 1949 fundou a SCABI unia filial em PontaGrossa que tem apresentado os mesmos artistas
contratados pela matriz de Curitiba.
Realizou ainda a SCABI, diversos cursos culturais
grupos corais, concursos musicais e uma grande'concentração orfeônica de três mil crianças.'
3Í patrono da Sociedade o grande compositor
paranaense, Brasílio Itiberê, que foi o pioneiroda música brasileira como autor da histórica"Sertaneja", rapsódia baseada cm motivos fole-
lóricos do litoral do Paraná.
Por ocasião do 1.° Centenário do nascimento do
seu patrono, promoveu a SCABI grandes comenio-
rações em Curitiba.
Realizou, também, a SCABI, desde a sua fun-
dação, regular número de concertos educativos
para a juventude escolar, nos quais os autores e
peças foram comentados para facilitar a com-
preensão da música por parte dos estudantes.
Tem procurado a SCABI amparar, da melhor
forma possível, os artistas paranaenses, não só
organizando recitais seus em Curitiba, como
promovendo tournées e concertos em outras cicla-
des e Estados do Brasil.
Anualmente organiza a SCABI um festival damusica brasileira para divulgação da obra dosnossos melhores compositores.

A CHEGADA DO CORPO DE BRASÍLIO ITIBERÊ
A CURITIBA, EM 1912
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O compositor paranaense Brasílio Itiberê
faleceu cm 1912, na Áustria, onde era
representante diplomático ão Brasil. Nos"clichês" vemos dois aspectos da che-
Siada de seus despojos a Curitiba, cs-
tando presentes: 0 Dr. Carlos Cavai-
'¦anti, então Governador: o Bispo
D. João Braga: o Br. Artur Martins
Franco, Secretário de Estado: Br. Can-
dido Ferreira de Abreu, Prefeito da
Capital, demais autoridades, c imensa
multidão, que ê contida p, los integrantes
do "Tiro Pio Branco".
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Alfred And ersen, o"Pai da Pintura no Paraná"
O. MARTINS GOMES

¦f JI ' h^B^^bW'
Bv • ifl H

BPí\. \l^J wMÈ

^¦BgflBk: jt bÍIl.
I II ^TT:¦fl I P*:-'-'"*^

IIB' flfl: .

Irfl Bk§Iy' BPfl B^B

HB^T. _ 
HB 

v fll flflk. 
^flfl HHaW^H

I i A.JMH BWflfl^^Wv^^Ç^Vfjt^C-iiv!

l'» l^fl^flflflB
^BBBflfil BllÉiiiiiliS 111111$$?
^9H| IBBBawfl Y^^^^^g^^B^^^»4%x^f^%á/ ?B

Alfredo Anãersen, o genial artista
norueguês, viveu 40 anos no Pa-
ranâ, e formou ali uma legião ão
artistas. Faleceu "Cidadão ãc

Curitiba", cm 1985.

A lfredo Andersen, jú trintenário e pintor for-mado, vindo da Noruega, sua terra, numcruzeiro de aventura, aportou no Paraná e aqui
permaneceu, constituiu família, pintou e ensinou
pintura durante quarenta e três anos, até 19351'ez-se assim pioneiro da educação artística donosso domínio «Ias artes plásticas. Porque o quehouvera antes ou o que chegou a ter vida concomi-tante nao passou de tentativas, ensaios ou semi-realizações isoladas, sem fronde que acolhesse eírutificasse.
Também o atraso de então, justificado peloisolamento dos grandes centros, sem as facilidadesüe comunicação que advieram mais tarde, atrasoiio andamento material da civilização, explica ntnita de ambiente propício ao florescimento das:'nes plásticas, que requerem também maior satis-taçao do campo visual, o contacto com as obras de»ne, ou a orientação dum grande mestre.

notável quadro de Anãersen, pintado na Noruega e pertencente à Galeria
Oficial dc Arte ãaquele País.

pintura no P 5 .', v i ?nmazia de ^ndar a
notável coleção do t?"°UZT •Ôle próPrio> «K
méritos, ilIaL e 

deixou di^^os dé

de 1905, Í5t0;taf^ qTd° P01 V0lta

lhoeníei;imeiltfd° 
n° Íntenso Polifonisi o o aíbalho objetivando o progresso. E educar umYovn

Wat ^^P^^nte para poder buscar, nosnatos da vida material, o halo de sonho que eno-
tZLlT^Í *>****» »¦**. varelas,c an ando o padrão normativo da existência indi-vidual e contribuindo, ao mesmo tempo, para aSfflf».^Po/isso'Andersen i!a° s»-somente às muitas dezenas de alunos que por simescola passaram. Ajudou também, como pretendia
¦atenção para a arte, animando-o a adquirir con-lições de receptiivdade para a beleza, na ânsia de
cSThf °,q,íe representa obra do *rtis S
tadn rfí,r 

m-Anderseu e senti de Perto "ua exal-
onmras do5"0 

&° 
T?*0 

de linhas côres> luz^ esombias do seu atelier. Sem apêeo a escolasamando lamente a realidade £* todos „s'aspectos como verdade e, portanto, estesia, revêlava, dentro dum alto senso de cânones clássicos afeição naturalista, com tendência, ultimamentepara o impressionismo. No seu e lefemo i 
"S

pujança de talento mostrou sempre ao p ntfr oetrato, a paisagem, a figura, o nu, a maSm a
S 

™**. e di^ abida, particularizando', opinheiro, esse gigante verde da floresta paranaensee que o msígne artista belamente transpôs parasuas telas imorredouras. L

0 famoso auto-
retrato de Anãer-
sen, hoje perten-
cente ao Museu
da Escola de
Belas Artes do

Rio.
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Z7w (Zos waíâ 6eZos retratos feitos por Anãersen,é este retrato ão seu discípulo J. Ghelfi,

E era mesmo um mestre assim de exuberância poli-morra que convmha ao meio ainda de pobre expres-sao nas artes plásticas em que tão eficazmente veiuele atuar com sua sensibilidade, sua sinceridade esua cultura.
As suas preciosas telas são hoje disputadas, e
cn/l,'Kr 

dlsclPulos enriquecem as pinacóte-
kade. IaSRe Paítlculares> aesta e nas demaiscidades do Brasil, nomeadamente São Paulo eRio de Janeiro Citaremos os artistas do pincel,da Escola de Andersen: Gustavo Kopp, AnibaíSchleder e Ghelfi, já falecidos e/entre osvivos. De. Boja, Curt W. Freysleben, d. Améliad Assunção, Traple, Lange de Morretes, Thors-tem Andersen, Pretextato Taborda, Inocência

Palce e Kesle Hoette, todos
admiráveis nas facetas das suas
predileções, seja o retrato, a
paisagem, o pinheiro, a marinha,
a natureza morta, a aquarela,.
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"Sentinelas Solitárias", um
dos mais característicos
trabalhos ão "Pai da Pin-
tura do Paraná". O granãeartista norueguês raãicaão
em Curitiba, foi quem fezdo pinheiro um motivo

artístico. Ímmmmm
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O PINHEI RO NA
Por F. LANGE DE MORRETES

DESENHOS DO AUTOR

p" Lange de Mor-
retes é um nome

que os mais adianta-
dos centros artísticos
e científicos do país e
do estrangeiro conhe-
cem e admiram. Pin-
tor de vastos recursos
e grande sensibili-
dade, seu lugar está
garantido na história
das artes plásticas do
Brasil.

Como dezmsdo da ciência, fez- nome em suas pesquizas e comum-caçoes realizadas sob os auspícios do Museu Paulista, e agora vemnavalhando novamente em Curitiba, contratado pela Reitoria daVmversidade_ do Paraná, para pesquisas malacológicas no Estado, eexerce funções junto ao Museu Paranaense.

O interessante trabalho de F. Longe âe Morretes que aqui publi-cornos e condensação do seu livro "Uma árvore bem brasileira", escritoem 1944, mas ainda inédito. ?\êle o laureado artista, autor de tãobelos quadros de pinheiros, conta como chegou á geometrização demotivos da formosa araucária, preconizando um estilo paranaense.

£m nossa flora existe urna árvore de
porre gigantesco, diversa das demais,

porque cresce em detenninados cânones.
tem forma estilizada e é bem brasileira,
porque é só brasileira. Pinheiro é o nome
que o povo lhe dá: o que os cientistas lhe
dão é Araucária brasiliana: os artistas ao
eontemplá-la dizem com respeito: "É o Rei
da Floresta". Inicialmente a sua distribui-
cão era o inteiro Sul do Brasil, hoje ficou
mais concentrado no Paraná, motivo por-
que é também eognoniinado Pinheiro do
Paraná.
O pinheiro representa botanicamente
árvore que veio do passado. Se cuidados
especiais não forem tomados, tende a desa-
parecer da nossa vegetação, apesar de
ainda hoje cobrir grandes regiões do Estado sulino. A devastação
dos pinheirais assusta todos os homens sensatos, especialmente oscientistas e artistas. Xão são poucas as advertências, as súplicas
e as lamentações feitas em prosa, verso, música e pintura.

Paulo. Mato-Grosso. Amazonas e Pará. e dela logo se separou
para melhor e mais desembaraçadamente servir ao seu ideal,
desenhou alguns pinheiros em diferentes localidades. Xa sua
monumental obra "Viagem 

pitoresca através do Brasil", dada a
lume em 1835, desenha pinheiros do Rio e de Minas Gerais. Xa"Festa de Sta. Rosália padroeira dos Negros" apresenta dois.
cujas copas faltam no desenho, mas cujos galhos inferiores apa-
recém atrás da cena movimentada. Ainda em outras estampas
do Rio eles apontam aqui e acolá, bem que pouco desenvolvidos.
Assim na "Cascata da Tijuca". Mais belos reproduz nas estain-
pas de Minas Gerais. Em "Vila Rica", e "Habitantes de Minas"
surgem pinheiros na paisagem. 

"Barbacena** traz outros no pri-meiro plano. Sua representação principal da Araucária, porém.é dada na "Serra Ouro-Branco na Província de Minas Gerais"-
oí]de fazia um agrupamento de jovens pinheiros.
Aurélio Zimmermann. fino ilustrador alemão, viveu mais de
dez anos no Sul do País. antes de, em 1905. se transferir a São
Paulo, e lá pintou uma série de quadros. Muitas da.s suas telas
executadas em Santa Catarina e no Paraná, tem como fundo
pinheirais e algumas trazem pinheiros em primeiro plano.Várias telas de pinheiros devemos ao pincel de Alfredo Àuder-
sen. pintor norueguês que aportou em Paranaguá e depois'se
mudou para Curitiba, onde. encerrando vida extremamente labo-riosa, terminou seus dias.

Quase todos os artistas que pelo Paraná
passaram ou lá se fizeram: Bruno Lecho-
wski, Tonti. Lewandowski. Guido Viaro.
dedicaram telas ao pinheiro.
É ^ natural que o filho da Terra a ele
seja mais afeiçoado. Os artistas paranaen-
ses João Ghelfi. Gustavo Kopp. Waldemar
Freyesleben. Teodoro de Bona. Artur
Xisio. Augusto Conte. Osvaldo Lopes, pin-taram pinheiros, destacando se entre eles
Freyesleben, com óleos, e Koop. com aqu.a-
relas.
Mais de dois lustros convivi com pinhei-ros. sempre os estudando, sempre colhendo
dados que eles me inspiravam. Enibre-
nhado na floresta falei muito com pinhei-ros novos, falei muito com pinheiros velhos,
guardei segredos que eles me revelaram.

mno n sollhei- amei e trabalhei, desprezando oque outros chamam de conforto e de fadma.

Sempre o pinheiro despertou o interê.sse dos artistas. Há cento e
cinqüenta anos atrás êle não devia estar tão distanciado da Capital
do Pa's. pois. o Príncipe Maximilian von Xeusied. tratando da sua

permanência no Rio
de Janeiro em 1S1Õ,
diz: "... as nozes
da árvore Sapu-
eaya (Lecythis Olla-
ria. Linn.A as do
pinheiro brasileiro
(Araucária) e ou-
trás frutas são ofe-
recidas à venda nas
ruas. a todas as
horas. . . *'

De f ato. Moritz
Rugendas. que em
1825 fazia parte
da Excursão Langs-
dorff. organizada
para explorar os
Estados de São

O velho atelier da rua Marechal Deodoro. em Curitiba, que±o a do fotografo Volk. depois do pintor Alfredo Andersen emais tarde do pintor João Ghelfi. era. devido à sua localizaçãocentral, um ponto de reunião dos intelectuais da cidade e dosque a visitavam.

oti,o!naAH,y íoda '"f T"1"- três artistas ''i*™»™ ¦•"¦<*¦
3 , . ,LT" 

de.Morrete- João Ghelfi. de saudosa" 
li,' de 

aIf"ls "<!'»<* «tratos, havia estado oknm'P ' 1-H-. mas Io, o primeiro a regressar da Europa. Era
altameutfjt^ 

"T «?*»>*!»** ™ espírito
escultura J > , 

Uf ate mordaz. João Turin estudara
¦ 

" 1 nxolas. depo.s vivera longo, anos em Paris. Foi
,'t nN 

«regressar ao Brasil. Sen regresso datavah no tempo. Eu. chegado da Alemanha após a minha
rcorrid0 ''" gra'lde S»erra de 1914 já havia

.l"° 
"a" '"ml boa P«rte do Brasil en, excowoo, artísticas.

» Pinheiro D Wmt ano 4> r'I 
'"' S" e»e«minhado para

um frogn to de Ins, '' ^m\á" 
foneo do pinheiro.

como capitei. ° qual comPôs Ulu grupo de pinhas

t
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ARTE
Fomos à Confeitaria -Esmeralda", 

da nia 15 comer
nhas de camarão e palmito, tomar um choüe e ,™t;,„„ 

emPacli-
-r-v -¦ ¦¦• "'' l ¦ '' lio 1' ri IIOUU'1discussão. Depois seguimos cada uni para Slia casa

pinheiro na cabeça envolto na bruma do chope Turin e' 
°-P?nf>'llm

mos com uma semente no peito a germinar. B; curioso, o s^meafeGhelfi contentou-se com a semeadura. Talvez, devido à • ¦ f
prematura, corrida em 28 de agosto de 1925, nada 

'te^
nesse campo. ' r *zasse

flá sementes que não brotam ao cair da primeira cli.iv,Levam tempo. Assim a estilização do pinheiro não nasceu danoite para o dia. lurm matutou muito, eu não menos. N0 começonossos trabalhos tinham sido empíricos. Turin, como escultordedicou-se a fatura de capiteis. Eu como pintor e desenhista'conhecendo as artes gráficas, encaminhei-me para o problemapictonco e o lado ilustrativo.

JL
M e u âmbito de
atividade era du-
1^1 o: a escola e a
floresta. Na Escola
Norma 1. Secundária
lecionei desenho,
metodologia do seu
ensino e história
da arte, sempre
encarando de perto
os nossos proble-
mas e propagando
o seu desenvolvi-
mento. Meu atelier
fazia, parte de mi-
nha casa, situada à
rua Coronel Dul-
eídio. De dimen-
soes avantajadas, —
media 9 por 11 me-
tros, — podia abri-
gar muitos alunosna Ksoola de Desenho e Pintura, (pie nele mantinha e me dava

possibilidade de arrojar-me a telas de grandes proporções. Jovensbrasileiros, de todas as origens: afra, portuguesa, alemã", holandesa,
húngara, italiana, polaca e ru,tena, em geral filhos de homens
humildes, lá se encontravam para receber ensinamentos. Condi-
çoes de matrícula para os alunos efetivos: ter decidida vocação
para a arte, e a necessária dedicação. Nenhuma pessoa (pie tivesse
talento e que procurasse ensinamentos, batia em vão na portado estúdio.
-No inato, do qual poucas vezes me afastei para trabalhar à
beira-mar ou em minha querida Borretes, dediquei-me quase
que exclusivamente aos pinheiros.Desde a minha volta da Europa estudei
com afinco o problema da luz. O Brasil é
um país cheio de luz e de encantos infin-
dos, quase todos virgens para o artista. A
todo passo o artista enfrenta novos pro-blemas a resolver.
() pinheiro era um dos que ao lado do da
luz, mais me impressionaram. Árvore de
crescimento simétrico, requeria o auxílio
da ciência para a sua representação. E o
que mais difícil se mostrava era casar a
parte científica com o problema da luz,
emprestando a tudo a maior naturalidade
possível. Ate então o pinheiro havia sido
pintado de modo empírico, dependendo, a
sua perfeição, da argúcia e do sentido
visual do pintor.
Ha vários tipos de pinheiros. Seu aspecto
varia não só de acordo com a idade mas
também em relação ao habitai, isto natu-
malmente enearando-o sob o ponto de vista
artístico o não científico. Temos árvores
jovens, coniformes, cujos galhos inferiores

nao se distanciam muito do solo; temos

arvores lembrando enormes guarda-chuvas e temos outras, miceti-formes. Muitas, do interior da floresta, têm a copa deslocada paralado da luz nascente, formando, muitas vezes, segunda copainterior em tamanho e altura.
Cada braço do pinheiro parte de um centro de resistência, con-ticlo no tronco, o nó de pinho, muito compacto e de cor vermelhalembrando um coração. Quando em lâmina fina, é transparente'
por isso as partes do pinheiro contendo os nós, são exploradas
para artefatos, especialmente para quebraluzes de belíssimoseleitos.

As extremidades dos longos braços ostentam a ramagem for-macias de caru.mas que, quando secas, têm o nome de arguicoCada caruma, formada de folhas ou agulhas verdes, subdivide-seem carummhas e estas em carumetas.
Dou estes dados mais a título de curiosidade e para mostrar
quanto me interessava o pinheiro, mesmo nos mínimos detalheslodo pedaço de papel era aproveitado para rebiscar esboçosDe modo empírico eram executados inúmeros desenhos

# * #

Minha intenção era, porém, sair do campo empírico, aplicarmétodos científicos, que viessem beneficiar a coletividade
Mas como?
Viajei em busca de novos motivos. Averiguei os estragos feitosas nossas florestas pelas serrarias distribuídas por tantas re°iõesFiz propaganda pelo replantio onde passei, mas levei comigo
profunda magua no coração, sentida pela devastação que em
pouco tempo transformará em ruínas estas cidades\erdes dos
pmheirais, fazendo desaparecer os pinheiros sem que o Estadoreserve, como Parque Nacional, uma gleba por eles coberta.
Curitiba atravessava uma fase de intensa atividade artísticaAs exposições individuais e coletivas sucediam-se, encontrando
por parte da imprensa fartos comentários. Sempre as colunas detodos os jornais editados na Capital estavam abertas para osacontecimentos artísticos. Os redatores escreviam artigos, osrepórteres faziam entrevistas, e os críticos, estudos pormeiiori-zados. As autoridades prestigiavam com a sua presença osemprendimentos.

(Continua no fim do número)
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O ih^ mntóo mo^ruárioêa prova evidente âa intensidade dos trabalhos
que se executam co-m capricho e desvelo.

Enquanto ouvimos as declarações de Margarida WoJIeniaim, vamos per-correndo as salas de pintura, o depósito de louças, o local dos fornos etcFicamos sabendo que os trabalhos iniciais foram executados apenas enimadeira mas que uma verdadeira onda de imitações passou a ameaçar atémesmo a autenticidade de tão delicado labor, o que motivou a utilização
por aquela indústria, quase que exclusivamente de louça.

— "'Material mais difícil de ser trabalhado, exigindo mais perfeição omaior destreza, tendo que ser submetido ao calor de fomos especiais alouça mereceu mais minha atenção, e hoje é ela a {.referiria para nossostrabalhos. E faço questão de frizar que só usamos aqui produtos nacionais
seja o conhecido "pó de pedra", seja louça mais fina ou mesmo porcelana."Tendo o sr. Estêvão Wollemann uma olaria em arrabalde de Curitibasua esposa está contando agora também com novos objetos, em cerâmicacomo pratos, cinzeiros e animais ràsticamente esboçados que ela enche'de vida com as cores mágicas distribuídas com mão de artista.
Xa sala destinada aos mostruários. encontramos a maior variedade possívelde trabalhos em louça, cerâmica e madeira, em sua quase totalidade pintadosà mão. l

O PARANÁ VIAJA EM "SOUVENIRS
MARGARIDA WOLLEMANN E OS SEUS MÁGICOS PIN
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C7?:.: 
AS miUS divef,as modalidades de divulgação estão sendo

-^^, t ,? ?r°Jerar 
"lA f»r*" o nome do Paraná. Xas grande,

eí iTeJ^JSS* 
e P05SÍ?el 6^nrrar Pr0f-â* d* «**«« que foníam.

SU^^SV"*? 
Centenáno- e convidam para os diversos con-gressos que aqui se realizam para festejar aquele acontecimento: revistas*e£r? ÍJ^*?450 naChm£d dedieam ^de esPa5° - P««^W* •./ sUas, cl'la<ies: riguras paranaenses de invnlgar destaaue têm7es:±x^him a "dmir??a° ^«eio?iM *" i°™-í bSs. :

teífe^ dirUndir ° Paraná que M P°ueo5 a11^ é co^eciddo? brasileiros, ilas. outra maneira de divulgação existe, e em nossa
^uniao. 

mais interessante e produtiva: a indústria dos souvents
oCl E^?W l^ 

rUa 
?^er 

da SÜVa- '^Ue tem o u-° ™< m^ra o
4mn4 J" 

^oUemann. Atras daquele relvado verde, atrás da casinha
^Pti-r\' 

eT°ÍVe"Se também a Áustria dos souvenirs, sob a respon^atuhda.le da sra. Margarida Wollemann. figura de destaque H

^ ^da SocVHt^ 
^^T^ n° *'Sala° da Primavera". tradicionalt-triu.xnt. ua cocieaaae (.oneordia

A reportagem roi visitar aquela senhora, já que não seria justo eseon-

SSSn ^->!XeedíVeI- gentÜeZíl V*1» ™^ Margarida-Estêvão
t^, ^ f\ "im°l 

f^^-samente todas as dependências da indús
Tyy^^XUaalmeaK fam0Sa e "Uí Mme«-- Dctem'os?-.Tr

:Limos esl^terra t-utt o^\ 
'^ $°m°- b!asÍleiros naturalizados, e

as pequenas encomendas. Elas tomaram vulto e hoje neeesrifn^ ^Tde alguns auxiliares. que foram meus discfptíoa e ii v r 1, ^Una arte de decoração de objetos » 
aiseiPulos fc s'10 verdadeiros mestres

Margarida Wollemann. deixando ãe lado o seu »,„
presente para verificar a perfeição do trabalho l

róprio trabalho, está sempre
suas jovens ajudantes.

Texto de ROSY CARDOSO
Fotos de C.E.E.P.

- ".Nosso trabalho sempre foi feito unicamente à mão. - explica nsia. WoUemann, - mas para atender ao afluxo de serviço que nos está
Sft: 

Centená,;r d° Pnnma- d— *™ ree°-er 'ambémà 
decaicomania, que, garanto lhes. será abandonada tão logo possamos Os dimautos escudos do Paraná que adornam cinzeiros, xícaras, pra inho< vasos

aemasiadamente cansativo. Usamos assim as figuras de dec-ik-om-ini-,mas sempre completamos o trabalho com pintura I mão » 
deeakoB,an,a'

Umio talamos da grande efeméride de nosso Primeiro Centenário ,1eEmancipação Política, ficámos sabendo que. com a rTaHzacão eons^uthn

trazem á U ta £ 
'.SVm 

F,'* 
'"'l da CÍd?d.C- °5 "^

apreciação que é devida tr.í .' 
EnC01Ueníla! especiais mostram a

ratificam nossa af rn n iv n„ 5 
vamos citar dois exemplos que

Curitiba as lí P<" OC'?siao da reunião de radiologistas. emramofaé flores JfuSZSZZtoV*™" '«**>»»»¦•*> «-
recortados em m^íir !,^ ,' L1Vr°S qUe sfl° delicados pinheiros
...uta Z^eiZt %Z ogtaé^e^of, 

e"C"ram™t° d- ™ Jor.
mão num cinzeiro aue ti, 11 -L "^etncia, o menu estava pintado âcinzeiro, que tinha como principal motivo uma cegonha com a

-¦is delicadas
d

preciosa
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ODE AO BRASIL
(FRAGMENTO)

DAKIO VELLOZO

BRASIL! Tua Psykè estuda e compreende"Conhece-te a ti mesmo". Observa-te, apreende
Esse largo horizonte, esse horizonte imenso
De teu mar, de teu céu — livro aberto, suspenso
Da Cordilheira azul que se prolonga e desee
De Norte a Sul, bebendo o Sol que aclara e aquece!"Conhece-te a ti mesmo", a ti mesmo te basta;
Não imites a Europa, — ó ódio a empolga e arrasta!
Repele o Despotismo, a Tirania, o Erro!
Consagra os filhos teus, irmana-te... O desterro
Não repercute bem na Pátria Brasileira;
Respeita o Campeador que traz alta a vizeira!
Aproveita os heróis de todos os partidos;
À perfídia soez fecha bem teus ouvidos!
Os que amam a Terra, irmãos são, — colaboram
Para dar ao País o tesouro que exploram.
Adversários não são, — mas, colaboradores
Da cultura geral e seus próprios autores.
Da Humanidade a meta é chegar à Cultura.
Brasileiros, as mãos, — c para a Altura!
De Norte a Sul, a mente c os corações unidos,
Rumemos para a Paz, — os ídolos partidos!
O Brasil não terá a duração de um dia,
É um crime entravá-lo a nossa fantasia;
Não se pode formar de ânsias particulares
O modelo da Pátria, a música dos Lares.
!•': servir com denodo alma finalidade:
Unir Homem e Terra : — a Nacionalidade.
O ouro transmudar em fontes de ideal,
Fazer do ouro da terra o ouro espiritual.
A Idéia é clarão da madrugada eterna,
A Ignorância — a noite, o monstro que consterna,
A sombra, o ódio, a mentira, a peçonha, alma dura,
Verdugo da Razão, a morte da Cultura
A Escola abate o monstro, — evapora a ignorância,
fi o Templo de Athenè, o lar que educa a Infância;
Mas, há escola e escola. — A escola que escravisa
A consciência é torpe, arma (pie brutaliza,
Cafuma em que se rouba à Pátria, à Humanidade
-lardineiros do Amor, heróis da Liberdade.
Paladinos do Bem, aroutos do Saber,
Luz que o erro sufoca, exaure e faz morrer.
Abre escolas, Brasil, — mas escolas de Paz,
A Ciência, a Verdade em ação aficaz;
Forma o "Quarto Poder" — o Poder que orienta.

Faze a Escola fanal, da imprensa a luz que aumenta
Do povo a consciência c da Terra o horizonte,
A senda na montanha e no vale uma fonte;
Escola que unifica a mente e o sentimento
Que traça a diretriz, que abre o pensamento
Às Idéias gerais, à Estabilidade,
Às normas da Razão, ao culto da Verdade:

Fotografia rara, onde vemos o prof. Dario Vellozo, cm 1924, cercado de pessoasrepresentativas da intelectualidade e da vida social de Curitiba, na escadaria
do "Templo das M.usas", após homenagem prestada a grande dcclamadora
Angela Vargas.
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0 famoso "Templo das Musas", sede do Instituto Nco-
Pitagórico, num dos arrabaldes de Curitiba.

Abre escolas ao povo — heróico apostolado,
Sacerdócio do Bem, o Mestre — imaculado;
Escolas de civismo e de filantropia,
O Brasil no Brasil, na Humanidade; o dia
Para todos fulgindo, a mesma luz bebendo
Os ermos, a cidade, a Pátria amanhecendo..
À Pátria Universal, a pátria sem fronteira,
Por lema do Brasil o lema da Bandeira!

ti fator secundário a raça, a latitude,
Fio e ouro a balança ao peso da Virtude;
Seleta os filhos teus, — mas, não negues o pão!Dos que vivem na angústia aquece o coração!...
É de todas a Terra, o que falta — sobeja 

'

Na mesa do usurário; o egoismo negreja
O ouro amoedado; acumular dinheiro
A Fome perpetua, escraviza o mineiro,
A ventura nos vem da própria temperança,
A Fortuna só vive onde vive Esperança.
O laço que religa o povo, — elo mortal, —
É mais forte que o clima, ou frio ou tropical,
É o elo do civismo, elo da Lei, a norma
Que decorre do Lar, que na Escola se forma.
O influxo telúrico, os meios geográficos,
Cedem suavemente à ação da Inteligência,
À lúcida visão de clara Consciência.

jQ AMO VELOZO foi uma das mais fulgurantes celebrações que
o Paraná tem conhecido. Inteligência invulgar e cultura

polimorfa, o professor Dario aparece na constelação de luminares
paranaenses como uma das estrelas de primeira grandeza.
Filho de Ciro Persiano de Almeida Velozo e de D. Zulmira
Mariana, nasceu em S. Cristóvão, aqui no Rio. a 26 de novembro
de 1860 e faleceu em Curitiba a 28 de setembro de 1937.

A bibliografia de Dario Velozo é uma das mais volumosas e inte-
ressantes, abrangendo os mais variados setores culturais. A
poesia, os contos de ficção, as narrações e as interpretações histó-
ricas, a filosofia, a teosofia e a filologia foram assuntos de suas
constantes cogitações. Inúmeras, ainda, foram as publicaçõesdiárias e periódicas que tiveram nele um dos mais brilhantes e
assíduos colaboradores. Foi. além do mais. um dos expoentes da
oratória, no sen tempo. Ouvir uma aula de Dario Velozo era
motivo de curiosa delícia para os seus discípulos no Ginásio
Paranaense, estabelecimento de (pie ele ilustrou a cátedra de His-
tória Universal e História do Brasil, desde 1899 ató poucos anosantes de sua morte. Fundou em Curitiba o Instituto Néo-Pita*-ó'
nco, em 1909, entidade que funciona no -Templo das Musas"
uma das curiosidades da capital paranaense. Foi membro do Cen-tro de Letras do Paraná e da Academia Paranaense de Letras
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VENTURA MORTA
FRANCISCO LEITE

Envelhecemos... O teu lindo rosto.
Rosto moreno, do mais suave encanto.
Vai-se mudando, se transforma tanto,'
Que me traz preso de íntimo desgosto.

És uma sombra, e sombra de Sol-Pôsto,
Enquanto eu sou descocolorido helianto;
Segue-te ao longe o meu olhar em pranto.No isolamento a que me vês exposto.

Pobre ventura! O nosso idílio. amada,
Foi uma bolha de sabão, mas linda,
Que se rompeu, de súbito, irrigada,'

- •:¦'¦ si, no ambiente largo.Só deixando d
Xo silêncio de tudo que se finda,
Alguns borrifos de sabor amargo!

CANTO INEXTINGUÍVEL

TÁSSO DÂ SILVEIRA

Ü 111 todos os momentos elo mundo os poetas cantaram.
Em todos os lugares e tempos os poetas sempre cantaram!
E seu canto perene impregnou todas as coisas e os seres.
Ficou ressoando nas írondes frescas como cigarra invisível.
Colou-se como uma patina sonora às paredes dos edifícios.
aos muros humildes dos quintais, às torres altas dos templos.
Deu novo acento às vozes dos pássaros e das águas,
e novo ritmo ao sofrimento e à alegria dos homens.
Através de todos os milênios os poetas cantaram !
E o canto perene ficou vagando perpètuamente como uni vento
sobre as florestas e o mar. sobre as cidades e os desertos.
E subiu no éter puro.
e foi fundir-se na pulsação eterna das estrelas...

TUAS MÃOS
LEÔNIDAS DE BARROS

Tuas mãos. tuas longas mãos. tuas mãos deLembram aquelas, da mulher que ameiMãos. como estas, ungidas de carinho/
Que tantas vezes trêmulo beijei.

Por isso é que uma nuvem de saudade
Sinto no olhar e minhas mãos medrosas
Tremem, quando me estendes com bondadeTuas mãos, tuas brandas mãos, tuas

armiuho.

mãos piedosas
Por isso é que meus olhos se marejam
de irreprimíveis lágrimas aflitas.
Quando meus lábios timoratos beijam
Tuas mãos, tuas meigas mãos. tuas' mãos benditas.

POEMA PARA AQUI HA-DE VIR
DE SÁ BARRETO

Ela virá. de manso, assim como se tosse
um pássaro cansado de voar...
E ficará, indecisa, ali. naquela portacomo uma grande pluma solta ao vento levee que medrosa mal se atreve
a volutear

pelo silèin-io de uma tarde morta...

Ela virá. de manso, assim como se fosse
um dolorido adeus crepuseular.
será mais bela do que o sol doirado
será mais frágil do que a. porcelana
mais leve, mais sutil que o próprio vento,
e simbolizará, nessa atitude
a suave magnitude,
o encantamento,

de uma formosa flor humana,
emersa sobre um lago trêmulo, eneantad,

Ela virá, de manso, assim como se fosse
alguém que viesse para amar...

Mas apesar de tudo. ali. naquela portamesmo apesar de minha grande espera 
'

ela. estacionará, gelada, como uma ave mortaem plena primavera,
e não terá coragem para entrar...

Sobre nós dois e;

ROSA
ADALTO G. DE ARAÚJO

íi o martírio inclemente das Horas.
Os nossos pés enterrados no Iodo
E nós tão sós e a noite tão escura,
Nossos lábios procurando ressequidos
Rezar uma oração que se arrasta
De sílaba em sílaba esquecida
Inútil prosseguir.

impossível voltar para trás.
E ficar onde estamos é viver
Uma vida repleta de mil mortes.
Vem, abre-te a mim.
Sejamos o mesmo tronco de cedro
Até que as parasitas engrinaldem
Xossa vida

E nos façam sorrir na mude/, da árvore.
A decifrar os idílios dos pássaros.
Não!. ..

Não adianta fica l'!. . • Vamos avante!

Apoia-te em meus ombros.
Cairão sobre nós os granizos. Os ventos
Desgrenharão os teus cabelos
E a. vagar pela estrada de sol e poeira
Os cães nos morderão;
As máos dos nossos erros apontarão;
Porém prosseguiremos
E um mundo constelar de Dôr
Sobre nós desabará.
Prosseguiremos.

Deixa cortar-te. ó flor.
Deixa-me cortar-te da haste, Rüsa.
O teu perfume me bastará.
Tua fragilidade me fortalecerá.
K Sd qUe em minha« '-- tuas pétalas „„„,,,,,
Mas eu conservarei tuas pétalas fanadaa,
NU aufora (1:1 alma te conservarei"7 pt"f i,rerakwii ¦*•« ¦'»«««. *»«..«. «,„„-Vio morreremos, flor
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Emílio de Menezes e o seu .um
LEÔNCIO CORREIA

A qi ele latagao de ventre farto, bigodeira atrevida, sorriso sardomco, olhos claros, gargalhada franca, lembrando!!cjliere alegre e bujhento, devorador de salame' e!,™Í7 A 
"""

ratas de ClUanti. foi o Emílio de Men^ ^^conheceu, amou e temeu Esse o quarto ato do drama de sua vTdainquieta e tumultuosa. Drama em cinco atos
O primeiro ato é o da sua adolescência Aluno ,io Qc i • . .
dirigida pelo professor Brandão Pro 

'ca 
a-At 7" 'A1'5"'13

i.i • t A ir. lue"vd! «*\o cio cintilante nopfnFrancisco Leite. Era magro, pálido, cabelos negros caídos pe atesta ampla, as pernas mal disfarçadas em X Tino ™í „-de romântico 1830. Tinha, entre os colegas, o apeMoTe "X ormosquito Mordia e cantava. Prognóstico de í,m destino"No segundo ato ele aparece já com um bueo petulante, a peram-bular pelas ruas de Curitiba, ensaísta da ironia e candidato aoparnasianismo. Por essa época visitou a capital paranaense umviolinista húngaro, que deu alguns concertos no antigo íeatrÓSao leodoro. Emiho assistiu-os. Impressionado com a técnica doartista, escreveu e publicou o seu primeiro soneto Ei-lo •

O VIOLINO

São, às vezes, as surdinas
Dos peitos apaixonados
Aquelas notas divinas
Que êle desprende aos bocado?.

Tem, ora os cantos magoados
Dessas crianças franzinas,
Ora os risos debochados "
Das mulheres libertinas...

Quando o ouço vem-me à mente.
Um prazer intermitente.
A harmonia, que desata,

Geme, chora. . . e. de repente,
Dá uma risada estridente
]Sros alegros da "Traviata".

Esses quatorze versos trazem
a data de 1884. Publicou,
também, nesse mesmo ano,
um improviso a que não apôs
assinatura. É uma sátira
zurzida contra um coronel do
exército, comandante do re-
gimento de artilharia, então
estacionado em Curitiba. Era

um oficial valente e culto, mas,
como Emílio, boêmio incorrigível,
e de Emílio rival no enxugar copos
de chôpes. Houve entre eles um
desaguizado, e o vate da terra dos
pinheirais chimpou-lhe este epi-
grama:

Aquele negro capacho
Caiu de uma escada abaixo
Em noite de carraspana. . .
Mentiu, depois, que a bicheira,
Que rareou-lhe a cabeleira,
Foi uma bala certeira
Da pífia gente sola na.

Injustiça de Emílio. Esse oficial havia se portado bravamente na
guerra do Paraguai. As medalhas militares que conquistara, erambrilhantes atestados cio seu heroísmo.
Ascaáes ambo...
O terceiro ato da vida de Emílio de Menezes, é alucinante de
pompa e de grandeza. Nesse, é de marcante relevo o homem desociedade. Emílio apresenta-se sempre irrepreensivelmente tra-
jado Alto, esguio, aprumado, era de ver a elegância que êle
punha na sua pessoa e nos seus gestos. Envolvido no turbilhãodo ' eneilhamento", o desenfreado jogo da bolsa que caracterizouos primeiros dias da nossa vida republicana, ganhava dinheiro a

(Continua no fim do número)
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HIBISCUS MUTABILIS A DÚVIDA
EMÍLIO DE MENEZES

Logo ao alvorecer, a corola contrata,

Ela. a um raio de luz que cm claridade a inunda.

Abre timidamente, esquiva c pudibunda,

Alva como o aflorar da espuma na cascata.

Meio dia. Ao calor que sensual a circunda.

Cora, eoro inda mais, em ânsias, timorata,

Ruboriza-se enfim, e não mais se recata.

É a seiva, c o sangue, ê o sol, c a vida! Ei-la fecunda!

Desce a tarde. É a exaustão. É o delíquio. Fenece.

Volve a cmpulidcccr, mas já não irradia

No primitivo albor de hóstia ou de uma alma em prec-

É o amarelecer da cera c da agonia

K o desmaiar de quem a glória e a dor conhece,

De ser virgem, ser mãe e morrer num só dia!

É nova a aparição, mas, sendo nova, é a mesma

Que, há muito, me procura e se me foge há muito!

Se a papo, ei-la a esgueirar-se cm coleios cie lesma,

Sc a sigo, só lhe encontro um rastilho fortuito.

Para bem defini-la, embalde, resma a resina,

Todo o papel estrago. Em vão traço o circuito

Em que a devo prender. Sc agora é atra avantesma.
Logo é o jogral que ri num ridículo intuito.

Ora é o duro pedrouço, ora c um frouxcl de paina:
Ora o olhar amortece, ora lhe aviva o lume:

Ora agita paixões, ora as paixões amaina.

O gesto do perdão e o gesto ultriz resume.

E eis-te mal esboçada em tua eterna faina.
Sócia eterna do Amor. fonte do demo Ciúme!
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O MOVIMENTO SIMBOLISTA E O SEU HISTORIADOR

P* lltre as excelentes publicações que o
sr. Augusto Meyer vem promovendo,

no Instituto do Livro, merece destaque a
obra do sr. Andrade Muriey. intitulada"Panorama do Movimento Simbolista Bra-
sileiro . São três volumes, em que eucon-
tiramos tudo que nos parece útil ou iudis-
pensável para o conhecimento dessa fase de
nossa história literária, desde a explicação
das doutrinas até a biografia dos poetas.' É
uma obra que consegue ser. ao mesmo
tempo, interpretação, crítica, documenta-
rio e antologia. Confesso que eu a prefe-riria mais sistemática, dentro de uma
ordem diferente, na apresentação da mate-
ria: reconheço, porém, que o autor teve
suas razões para agir de outra forma e que.em suma. o merecimento da obra nada
sofreu com a orientação adotada. Porque a
verdade é que. graças ao sr. Andrade
Muriev,, o movimento simbolista passou a
ser a época melhor estudada na vida literá-
ria de nosso País.
Não durou muito mais de dois decênios
a fase propriamente simbolista. Pode-se
dizer que seu período de irradiação começa
em 1890 e não vai muito adiante de 1910.
A conflagração mundial como que a encer-
rou. com o sofrimento da guerra e as
angústias da paz. surgindo outras vozes,
que viriam anunciar a fase chamada moder-
nista. proclamada na "Semana da Arte
Moderna". Proclamada, dissemos, pois que
vinha sendo preparada por u.m grupo de
poetas que. influenciados pelo movimento
simbolista. revelavam, todavia, a presença
de outros motivos, de outros ideais e de unia
sensibilidade exasperada pelos problemas
que a guerra viera acordar.
Encontramos no movimento simbolista
alguma coisa do passado, pois que. sob
certos aspectos, poderia êle ser entendido
como um novo surto romântico. Mas ante-
ripa também o futuro e agita alguns temas
que iriam constituir os postulados essen-
ciais da fase modernista. Em plena expan-
são cio parnasianismo, o movimento sim-
bolista congrega um grnpo dissidente, des-
temido e valoroso, combatendo a rigidez de
um sistema de metrificação que se arvo-
rara em dogma da arte nova. Foi. por isso

BARBOSA LIMA SOBRINHO
ESCREVE SOBRE A GRANDE OBRA

DE AXDRADE MURICY

mesmo, hostilizado vigorosamente pelo;
donos do terreiro, pelos mestres insignes
da poesia parnasiana. Mas aos pouco se
impôs aos meios literários e viu a
consagração de alguns de seus postulados,
embora sob os auspícios do su.rto moder-
nista. Podemos, hoje. receber o livro do
sr. Andrade Muriey como um esforço repa-
rador. como a justiça devida a grandes
poetas que conquistaram o direito de fiszu-
rar ao lado de seus antigos adversários do
parnasianismo.
D movimento simbolista começou antes
de Cruz e Souza, com Medeiros e Albu-
querque e Emiliano Perneta. As "Canções
da Decadência" são de 1881: a presença
e a ação de Perneta se fazem sentir a
partir de 1890. Em 1891, na "Folha Popu-
lar", escreve o sr. Andrade Muriey. "res-
soaram as primeiras notas nítidas e defi-
nidas do simbolismo brasileiro. Eram seus
autores B. Lopes. Emiliano Perneta. Oscar
Rosas e Cruz e Souza." Para Xestor
Victor. Perneta era um precursor. Mais
cio que isso: era. também, um propagamdista, como Medeiros e Albuquerque cios
ritmos novos, que já haviam inspirado, em
França, os versos de Baudelaire. Verlaine.
Stephanne Mallarmé. Rimbaud. Decaden-
tes e simbolistas sempre andaram mistura-
dos e entendidos.
Depois de Emiliano Perneta, vem a fase
de Cruz e Souza empolga o movimento e
de certo modo o encarna., de 1S92 a 1898.
cercado de entusiastas, que incluíam o
grupo já formada em torno do poeta para-naeuse. como Carlos Dias Fernandes. Gon-
zaga Duque, Xestor Victor. Maurício Jubim
e outros. Morto Cruz e Souza, continua sua
influência, através da revista "Rosa
Cruz . com Saturnino Meireles. Felix
Pacheco. Pereira da Silva. Àfrânio Pei-
xoto. Castro Menezes. Daí por diante, é
Xestor Victor quem mantém e defende a
ideologia do movimento, como uma espécie
de Paulo de Tarso da nova crença, ou umReniy de Gourmont brasileiro/ eonquis-
tanclo novos adeptos, com.. Rocha Pombosilveira Neto. Antônio Austresésilo eme

se congregaram à sombra dos "Brocmeis*'
como discípulos do Poeta Negro.
<> momento, todavia, ainda pertence ao,
parnasianos, que são os verdadeiros donos
da poesia brasileira. A influência de
Cruz e Souza vai perdendo um pouco de
Mia força inicial, quando surge uma
segunda fase simbolista. no semanário"Fon-Fon". com alguns companheiros de
Emiliano Perneta e de Cruz e Souza
(Gonzaga Duque e Lima Campos, porexemplo,) e com uma nova geração de poe-tas. comandados por Mario Pederneiras,
tais como Álvaro Moreyra. Felipe D"017
veira. Homero Prates e o grupo de jovenscio Rio Grande do Sul. Eduardo Guima-
rães. Marcelo Gama. Alceu Wamosy.
Não se pode dizer que se tenha apagado
de todo o movimento simbolista nessa
época, pois que na verdade continua sua
influência, embora desaparecida sua uni-
dade como escola e seu poder de agressão
ou defesa. Daí a tendência para as afirma-
ções isoladas, autônomas, profundamente
pessoais, umas ainda próximas do simbo-
lismo. outras já distanciadas, mas todas
elas livres da disciplina da escola. É um
Alphonsus de Guimarães, em Mariana. um
Hermes Fontes, um Augusto dos Anjos,
um Azevedo Cruz. um Da Costa e Silva,
um Murilo Araújo, um Tasso da silveira,
marcando, com a sua independência de
ação artística, o que se poderia considerar
a fase final do movimento simbolista. a
fase da dispersão, não obstante «, alto
nu rito cie seus poetas.
Se pretendêssemos resumir o movimento
as suas figuras mais representativas, poderiamos dizer que dois poetas o souberam
viver com maior intensidade: Cruz e Souza
e Alphonsus de Guimarães. Cm dominado
pelo arrebatamento verbalista. revela anqueza musical dos novos ritmos e seu alto
poder de sugestão: o outro, pelo seu misti-
cismo profundo, indica o confessionário,
em que todos os segredos e todos os misté-
nos podem servir à linguagem e á inspira-
çao cio poeta. Fm soubera apontar as limi-
taçoes do parnasianismo, na música dosversos: o outro indicara, em face de umnaturalismo amargo. 0 caminho das eva-
soes salvadoras.

O PINHEIRO
Alceu Cnichorro

O s braços que lhe deu a natureza~Sunea 
os negou aos pássaros cantores,

E emprestou sempre mágica beleza
Às telas sugestivas dos pintores.

Para os poetas, a sóbria singeleza
Do porte era... Para os compositores.
A música ideal, toda pureza.
Que entoam os seus ramos protetores.

Tem alma e coração dentro de si:
Chora aos golpes cruéis das machadadas.
L ante a humana ilusão, calmo, sorri.

Dêem-me, suplico, ao sono derradeiro
Cm esquife de táboas arrancadas
Do coração e da alma de um pinheiro!

CRISTO
J. Cadilhe

ELstus cançado, estás... 0 teu corpo abatido
Os teus pe.,. a, tuas mãos, já não têm mais viaorTeu olhar de cordeiro exangue. dolorido
Trai na bondade santa, uma expressão de dor.

Ouço:te a voz magoada - ó justo perseguido!Pedindo compaixão a Deus: _ Senhor. Senhor'•Sow meu Pai: vosso filho è mil vezes ferido-'— Desviai do seu lábio o calix de amargar!

Teu olhar já sangrento - esse olhar de orande-,Olhar de quem tem nalma infinito estuárioDe amor e de perdão, maior que a natureza.

Contempla a turba irada. Ante o insulto várioTu te entregas à Cruz e com doce tristezaAbençoas os maus e morres no Calvário..

ÍBIS
Scharffenberg de Quadros

LJ eserto! A loura abonada inflamada<«> /«/ro areai, cm torno abram e cuu;e:muda, fitando ao longe
sonha, na funda paz

o ceu, a esfinge
morna e pesada.

A luz que tomba e o pensamento estrinae<l»al circulo de fogo. despenhada.
<' »&«, no espaço, a nuvem desdobrada
0 areai ardente passageira tinge

í eles se vão, as negras asas pandasP?lo infinito pòr-do-sol tristonho,
Para as do oceano luminosas bandas.-

r«o' E atraindo-os. plagas cintilante.«'« recuando nuns confins de sonhotvmpre mais behls< „„;/)/>. mah t/.„,(JM,#s



O governador Munhoz da Rocha Neto e o pre-
feito Guerra Rego (à sua esquerda) quando
verificavam a maqueta ão Teatro Guayra. Ai
direita do governador vemos os engenheiros
Rubens Meister, autor do projeto e diretor ,ia
construção, e Elato Silva, responsarei pelo pro-
jcto c construção ão Centro Cívico. Está pre-sente, também, o dr. Milton Carneiro, Chefe da
Casa Civil do Governo.

Uma 
das nuiis primorosas obras com (pio o governo

Munhoz da Rocha Neto comemora o Centenário
ilo Paraná, é o Teatro Guayra, já em acabamento na
praça Santos Andrade, de Curitiba, em frente à Uni-
versidade do Paraná. Possuirá o gigantesco i> mo der-
níssimo edifício, dois auditórios independentes um
do outro. O grande auditório terá capacidade para,
aproximadamente, 2.000 pessoas, assim distribuídas:
platéia 1.000; 1.° o 2." balcões, 500 cada um. O
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O TERTRO 6UHYRF), jóia moòernista
e moàêlo òe técnica

pequeno auditório terá capacidade para 504
pessoas.
Foi autor do projeto e é responsável pela cons-
tração o jovem e competente engenheiro arqui-
teto paranaense Rubens Meister, formado pela
Faculdade de Engenharia do Paraná.
Está previsto acesso independente para pedes-
tres e veículos, sem cruzamento entre os seus per-
cursos. Os veículos terão proporcional parque do
estacionamento. Para que o número de lugares

poderá funcionar independentemente do Teatro.
As saídas são bastante amplas podendo ser fei-
tas, além de por elevadores e escadas, por meio
de rampas. O segundo balcão possui idênticas
comodidades às da platéia e primeiro balcão.
Possui entradas e saídas independentes. Entre a
platéia e o palco do grande auditório, existe o
procênio, que pode funcionar como fossa orques-
trai ou como área de representação. É consti-
tuído por piso segmentado com movimento ver-
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tical. A boca de cena ter ál8 metros de largura
e 9 metros de altura. A profundidade do palco é
quase igual à do auditório (22 metros) .
Para uma eficiente mudança de cena foi pre-visto palco de vagões (2 vagões que se deslo-
cam paralelamente à boca de cena, cada qualsuportando um cenário (enquanto um é apresen-
tado ao público o outro é montado ou desmon-
tado). Devido à solução de se poder aumentar
a profundidade do palco, a cenografia projetada
pode ser aplicada.
Dentro do exposto o teatro comporta qualquertipo de representação: grande ópera, concerto,
revista, etc. Além disso, possuirá outras como-
didades, como ar condicionado, proteção contra
incêndio, etc. " ' ' :
Foram previstas, além das cab.ines de projeção
para cinema, outras para irradiações de televisão.
As eabines foram colocadas em pontos estratégicos
para a captação poder ser feita sob qualquerângulo, não só do palco como também do auditório.

O aspecto exterior e interior do edifício corres-
pondem a formas exigidas para a boa solução
técnica do complexo organismo de um ótimo tea-
tro. Foi tirado proveito da transparência dovidro para que a arquitetura poudesse ser proje-tada até o interior da edificação. Para vencer o
grande vão do palco (56 metros), que deverá
ser livre e comportar o movimento de cenário?,
foram adotados arcos que atingem 37 metros dealtura, e que, por si só, garantem a monumenta-
b ilida de da obra.

I

>mo será nas noites de espetáculo.

indesejáveis ficasse reduzido ao
)i i í ii i ni t>. foi estudada a forma mais
conveniente para os auditórios. Tanto
as condições de visibilidade como de
acústica foram solucionadas da melhor
maneira possível. Cada parte do audi-
torio terá seu amplo átrio. podendo«'omportar <pia.se a totalidade dos ex-
pectadores. O acesso para o auditório
poderá ser feita por escadas ou eleva-
dores.

ada auditório terá as suas corres-
POlidentes instalações sanitárias di'
acesso discreto o fácil. Na parte
térrea foi previsto uni restaurante que

¦ uv?e&3«

Assim será a praça Santos Andrade
quando o Guaura estiver concluído.
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Mo acima roí feita em 1911. no Passeio PúbUco de Cu'quando o escol da intelectualidade da época se reuniu para deli-berar sobre os festejos durante os quais Emiliano Perneta - que

Paraná Figuram, sentados, da direita para a esquerda: AdolfoWerneck Jo* GelbecJ:, Celestino Júnior, Euclides Bandeira. ChichôrroJumor, Somaria Martins, Domingos Xascimento. Leite Júnior. Gene-roso Borges e Seharffenberg Quadros. Xo mesmo sentido, em pé- BaniBodngues Gomes, Ciro Silva, Josias Santana. Mário de Barras, Fran-cisco Leite, Heitor StocMer, Gastão Faria, IMefonso Serro izulModngo Júnior e Júlio Hauer.
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A Iguns dos membros da Academia Paranaense dr- Tf-A Sentado,, da esquerda para a direita' Z0f\r 
™ ^

de Macedo e Francisco de A~erJnZ, 
Pr°feSSOres Jos^ Bibeirore„men1e, pelaA:;j; t "; ~H JtMm-

PSICOLOGIA DOS PARANAENSES
VALFRIDO PILOTO.
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tfe Etnografia na universidade do Paraná
Gomes, da Faculdade de Direito

e jornalista c prof. Baul

£) 
ar-se por inteiro, ao Brasil; vibrar por êle , requintes deV* sensibilidade; montar persistente guarda aos seus foros desoberania, tem sido pan, nós, sempre e cada vez mais. uma rí-ida een levante preocupação. A mistura de etnh.s de que s vindo.tae vincado, aqu, no sul, todos os nossos excessos patrióticos Pun-gnnos ja algnunas duras provas de casos renitentes à assimilação, ond assimilações defeituosas, e, mais do que isso, Eoi-nos dado assistirai ngar-se sobre o Brasil, nestas bandas, por multivários meios demfütrasao, a sombra de absorções políticas estrangeiras. É uma ver-Aue que nos amargura, mas é uma verdade que tornou edificante

demasuar.T 
a""a "'^ ^^ ° SU  »a,i™ ' ***>lema: paia que o sangue de nossos corações defina por tl,11SvioS

co,íl TT 
Sr fa'SCÍnÍ°S P°tentes " ""'¦"'-¦ • estória de

TJZ hl7 
*""" talad°S Pela "^'^"- o influxoda cul u.ia humamstica de primeira grandeza, o arrojo de arrancar .

incipiente. cia própria nacionalidade 
j
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«'"'ha mestra do rote,',^^S^1Ue'"ft'— Ao atentar-se. porém,
tado patrimônio mora] fq„ 

'"" '' ""^ ai,ula d»P<«»« ^ olen-
iôi-ças qne „„ ,ub-»lo'„S„ i ,' "*"'"* 

r'"'"",la5' eSsas s,,"li(,as
™*» -fartas d , „ ; ,efem 

S"a '"-•••|1- «»•!« -ran.om alvo-s de grandeza."

( ^o discurso ofii-i-ii •da nova sede dò Ul:llI^"'^;ãoU d0 Uul>o Curitibano).
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Uma existência gloriosa e soa fidelidade
ao sacerdócio da medicina

POMOS BUSCAR \\ votttmocm ^LOUREIRO FERNANDES NO» nn«írP™TÁNTB BIBLIOGRAFIA DO PROF. JOSÉRIOS DO PARANÁ, EHTA8 REP^plw f ^ 
BRECLAROS NOS MEIOS ÜNIVERSITA

PROF TO^^^AAí^iíPB PARANAENSE QUE FOI O
^BOF. JOÃO CÂNDIDO FERREIRA

.Dr. JocTo Cândido Ferreira

jVI 
asceu, o Prof. João Cândido Ferreira, na¦^ fazenda Taboão, a 21 de abril de 1864Pertencia, essa florescente propriedade agrícola'

ao seu avô materno, Comendador Gregório Antu-nos Maciel. Decorreram os primeiros anos de suaexistência no ambiente rural da Fazendinha resi-
dência habitual de seus pais, b alteres João Cân-dido Ferreira e d. Ana Leocádia Maciel Ferreira
posteriormente no borborinlio do vilarejo da Lapa'onde iniciou o estudo das primeiras letras.
Matriculou-se, em 1883, na Faculdade de Medi-ema do Rio de Janeiro, onde se revelou, comoestudante, o grande clínico que seria na vida pro-fissional. Pontificava nessa época, na cátedra deClinica Médica, o eminente mestre Tôrres-Homem
a cujo influxo formou a sua cultura médica.
A dedicação que votava aos estudos não lheembotara o espírito cívico. As campanhas repu-bheana e abolicionista, que agitavam a mocidadeacadêmica da época, encontraram no jovem para-naense um adepto entusiasta.
Em princípios de dezembro de 1888 agravando-se o estado de saúde sen pai, e tendo'sidochamado a Lapa, obteve do diretor da Faculdadeautorização para colar grau antecipadamente, a-1 de dezembro, depois de haver brilhantementedefendido a sua tese inaugural, "Diagnóstico etratamento das nevrites periféricas".

O prestigio de que desfrutava o jovem médicotoi, a instâncias de amigos, colocado a serviço de¦sua terra: Prefeito Municipal da Lapa em 189*l>eputa,l„ Estadual em 1896, Deputado Federalem 1901, Vice-Presidente do Estacio em 1903 eresidente do Paraná em 20 de outubro de 1907
Quando Prefeito de sua cidade natal, a Lapase imortaliza na nossa história republicana, pelaresistência heróica que opôs aos federalistas.Uurante o angustioso cerco, foi João Cândido „medico desvelado que a todos prestou assistência,
procurando mitigar os sofrimentos da populaçãositiada.
Nesses trágicos dias fratricidas, João Cândidomuito cedo se dirigia ao hospital de sangue, pararazer sua visita médica e orientar os numerososcurativos. A 7 de fevereiro de 1S94, cerca das••ove horas, quando, na porta do prédio do lios-
Pitai de sangue, "esperava
que arrefecesse o tiroteio
para atravessar a praça
! (,ntrar na casa dePedro Fortunato", onde se
achava instalado, viu "com
grande emoção, o Cel.
Carneiro dirigiu-se para*'ssa casa. ladeado porLacerda o Libero (iuinia-
rães." Maior emoção se
seguiu no exame dodoente, dada a gravidadedos ferimentos c a impo-
tenda de seus recursos.
Dessa manhã de 7 até àtarde de í) de fevereiro.
quando faleceu Comes
Carneiro. João Cândido
cercou-o de todos os cuida-
dos médicos ao seu alcance.

Aessa fase inicial de sua
vida pública, que decorreu
de 1892 a 1903, podemossentir que as preocupações
políticas não absorvem a

sua atuação médica pois a^in-,1., ^ iclínica com •« ,„,i,ií - assinala os lazeres da
«ua autoríà S o í ^i de yárioa trabalhos **
'- a ssa ase dn ZiTrn^ TdÍCOS c'ue ***-

^«^™v<a^*z_j_.*a Lapa, Vicente Machado o obriea c f 
',v

Pa* o taúnante, p„sisão »ZL n* A'• • 
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toi de novo buscá-lo, ineluindo-lhe o<>u «orno candidato ao cargo de primeiro Vice-
eaigo ,i 2o de fevereiro de 1904, e nesse ouatHf,lar! («04.1908) „.yyr s
•o f o ¦ «)\\ í 

";tnn:,r Vie0llt0 tachado, for-, Io foi a substitm-lo, por várias vezes; ao exer-
vela TH?10 T'g° 

admini«^-ativo do Estado,e^ela atiaves de suas atitudes um desejo desempre servir com lealdade e dedicação ao Paninámpmi assim "o seu dever patriótico realizam óunia administração civilizadora e progressistadas mais ativas e operosas que teve \ Para"a»como opinou um contemporâneo.

A morte de Vicente Machado criava, na suces-sacada chefia do partido no Paraná, sérias difi-
para os membros do Partido Repu-cuidados

blicano.
João Cândido a presidência do Estado, surgianaturalmente como indicado para chefe da poli-tica dominante. Mas êle próprio faz sentir queessa nao deveria ser sua suprema aspiração•pumdo, sem falsa modéstia, apela para a maiorexperiência em negócios .pie possuía Xavier daSilva.
Antes de tudo era médico, amava a glória desua profissão, a única que lhe parecia digna deser aspirada. Seu "Manifesto Político", publi-cado a 27 «le fevereiro de 1908, é a explicação
dos motivos por que, depois de eleito Presidente
do Estado, renunciou de um momento a todasas prerrogativas e investiduras na política, e é
por demais significativo «Ia superioridade de seuespirito nesses domínios.

Volve "ao aconchego e serenidade «Io lar domes-tico na cidade natal", onde prossegue com omesmo entusiasmo de sempre as suas atividades
médicas. Se nos primeiros tempos se consagra
inteiramente ao exercício da clínica, e realizava"com o cuidado, a obrigação e o empenho de ummistério sagrado", aí não estacou sua atuação
médica, que nos anos que se seguiram, só "se
ampliou e hipertrofiou, projetando-se em funções
correlatas de intensa atividade intelectual e dila-
tada repercussão social."
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No ano seguinte (maio de 1913), viaja para aEuropa. Ao visitar grandes centros da civiliza-
çao européia, constantemente recrudesce o amorao seu rincão natal, evocando "a. prodigalidadecom que a natureza entornou o Brasil a cornucó-
pia de todas as belezas atrações e opulências "
Regressando do velho mundo, fixa definitiva-mente residência em Curitiba, onde passa aexercer a clínica, grangeando desde logo altoconceito profissional.
dá no ano seguinte vamos encontrar João C-in-dido presidente eleito da Sociedade de Medicina
do Paraná. Valiosa foi a sua cooperação nostrabalhos dessa sociedade, cuja presidênciavoltou a ocupar várias vezes, e onde desenvolveuintensa atividade científica, não só através denumerosas comunicações de casos clínicos, comotambém pelos eruditos comentários que levava àsdiscussões de temas palpitantes ventilados nassuas sessões.

Xa história do nosso progresso médico, os deba-
tes desenrolados nas reuniões da Sociedade de
.Medicina merecem lugar de particular relevo,
pois, contribuíam para estimular a produçãocientífica dos abnegados professores da incipiente
Faculdade de Medicina da Universidade do
Paraná e criar o necessário ambiente de mútua
cooperação e melhor entendimento que deve
existir para o progresso da ciência.
Aliás, em 1915, nas enfermarias ,1a Santa
Casa, já João Cândido ministrava conhecimentos
de propedêutica e clínica médica aos raros e
entusiastas estudantes que constituíram as pri-meiras turmas da Faculdade de Medicina. Seu
entusiasmo pela profissão, sua cultura médica
exerceram notável influência sobre essas pri'

(Continua no fim do número)

Resistindo à invasão dos federalistas, em 1S95a Lapa salvou a BepúMica. Comando,,, a praçao general Antônio Ernesto Gomes Carneiro —inegualável herói do feito. Xo, «clieliês» vemos0 monumento de Carneiro, mandado erhjirnaquela eidade, pelo governo Caetano Munhozda Bocha: e o "Panteon dos Heróis", ondeestao recolhidas as einzas dos má ri ins do cerro.Possuía, lambem, a cidade, um Museu, formado
com dádivas dr particulares.



BAILARINA MORTA
COLOMBO DE SOUZA

Ela vestiu a imagem do abandono
— a gaze acesa, os pés flutuando a ausência;

no som perdido achou a permanência
vagueando a praia onde adormece o sono..

Sua ausência se fez presença estranha:
eco indormido conversando o vento:

e a nau entregue a si. sem argumento,
ancoraria no abismo e na montanha.

A uma pausa de sombra seus cabelos.
ae confundem com o asfalto e voam pelos

imans sem direção de outros baileis.

O antemanhã (ó música em surdina)
talvez acorde aquela bailarina

que foi e não voltou, mas ainda és.

VIDA R U R A L
JAYME BALÃn JÚNIOR

Aurora. Céu azul. Cantam as patativas.
Anda no ar uma doce e leve vibração.
Há risos de cristal e frontes pensativas.Ao longe o som plangente e fino dum violão.

Rola ao pé da choupana um fio de águas vivas.
Tudo enfim, é amor e tudo é uma canção.
Rompem faiscações lacrimais e furtivas...
A dormir. . . a sonhar emudece o capão

Surgem roças ao sol. entre os campos antigas.
Os passarinhos vão cantar sobre os trigos.
E em tudo afinal o labor que consolo!

O trabalho cessou... Do caboclo o machado
Deseança. Tudo paz. Em paz descança o gado
E só se escuta, além, chorar uma viola.

Só
¦JOSÉ GELBCKE

Porqut que se alongam pelo azul celeste
Os teus funéreos braços, cruz estranhe'.'
Quem te plantou na região agreste
Abandonada em m<>o da montanha?

K tristt a luz do sol finando te banha.
E negro o próprio musgo qur te veste.
Do morto, nem o nome t< acompanha.
Xem mn sinal 'los vivos ti reveste.

Mais soturno é o pavor e mais sombria.
-1 tua solidão quanélo anoitece,
Muda no alto desolada e fria.

Ihves simbolizar a alma d, Job}
Es viúva da lágrima e da prece.So, muito só, medonhamente só.

PINHEIRO
Inédito)

OSCAR Borges
Conservo na lembrança o seu perfil CSguio— Solitário adorno à orla da floresta.
A fronele em taça. à luz da tarde, pelo estioColhendo a multidão dos pássaros em festa.
Era um lindo pinheiro, aprumado e sadioSob cujo docel eu me entregava à sesia
Quantas vezes, talvez, comigo não sentiuA doce sensação daquela folga honesta.

Contingências cruéis, um dia me afastaramDessa visão que os meus sentidos exaltaramh ele sonhos floriu a minha adolescência.

Quando depois voltei, a paisagem mudaraAo caos da derrubada, o pinheiro quedaraEstático, vencido, à espera de clemência

O DRAMA DA SENZALA
MARY CAMARGO

Que esplendida manhã! O céu de opalaBi ao sol ele verão, desfeito em chamaCom o filho ao braço, a escrava, na sentiaE heroina, entanto, de angustioso drama.

Vendendo a "boa 
peça», cm rude fala.Earaser vista, o mercador a chamaüe suhüo> Porém, eis que se cala

Ouvnido a pobre mãe. que. aflita, exclama:

Z"Va,lhr ""'" fWo?.' XàoJ Tende piedade!
lf«o pequeno, é como flor que nasce^ move os passos... Tem tão pouca idade!"

EoÍZ 
'"'1'"'"""' '""•<•"</<¦«>« <l«cn<la*..

C ,, ?¦ 
''""''K " "V' '"'"""» •'" foce.Lomo " fossem pequeninas pérolas.



O 
colégio Estadual do Paraná, antigo Ginásio Pa-
ranaense — Externa.to, fundado em 13 de Marca
ae 1846, com o nome de Liceu de Curitiba, acha-

se instalado à avenida João Gualberto, em Curitiba,
desde 29 de Março de 1950, data em que foi inaugu-
rado pelo presidente da República, gen. Eurico Gas-
par Dutra. Anteriormente, funcionara, desde 1904, à
rua Ebano Pereira, no edifício que hoje serve de sede
à Secretaria da Educação e Cultura.
Em mais de um século de existência, com várias de-
nominações, o Colégio vem prestando os melhores
serviços à coletividade paranaense, pois até 1930, era
o único estabelecimento oficial de ensino de grau mé-
dio. O saudoso interventor Manuel Ribas, para co-
memorar o 1.° Centenário do Colégio, resolveu cons-
truir a nova sede, que vem despertando a admiração
e os maiores encômios de quantos a visitam.
Localizado no centro da cidade, junto ao Passeio-Pú-
blico, em área superior a 43 mil metros quadrados, o
edifício atual, que comporta mais de 6000 alunos,
apresenta requisitos que satisfazem todas as exigên-
cias da moderna técnica pedagógica. Dispõe de 56
salas de aula, incluindo as salas especializadas de|
História, Desenho, Trabalho Mianuais, Música, Eco-

Nas costumeiras comemorações cívicas de Curitiba, quando passa a garbosa^mocidade do Colégio Estadual', o frêmito de brasiliãade se intensifica em todas
as alunas.

yi

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
PELA SUA EFICIÊNCIA NA IRRADIAÇÃO CULTURAL E PELAS GIGANTESCAS INSTALAÇÕES

SOBRESSAI-SE COMO UM DOS PRIMEIROS DA AMÉRICA DO SUL
nomia Doméstica, Laboratórios de Química, museus de História
Natural, gabinetes de Física, Ciências Naturais e Geografia.
A matrícula atual é de 3293 estudantes dos quais 744 alunas. Fre-
quentam o Colégio, em três turnos, distribuídos em 1C3 turmas.
Em obediência à lei orgânica vigente do Ensino Secundário, obser-
va-se a separação dos sexos nas atividades escolares.
O ensino está a cargo de 138 professores, que ministram cerca de400 aulas diárias e a administração tem a seu serviço 120 funcio-
nários. A inspeção federal acha-se entregue a trêr; inspetores, ca-bendo a cada um deles a responsabilidade de um turno.
Fntrp as prandes instalações merecem menção o salão nobre, o qU-ditnrio. com rhia.s -platéias, totalizando mil noltron^s e anarelba.rirtcom mico moderno e com três notentes nroietores cinema.tográfi-cos aue constituem a última concmista cto moderna, técnica cine-mato"-r*fira. A pranrie biblioteca, com cerca de 8000 volumes, éintensamente fermentaria nelos alunos. Possue, também, o Cole-
gio uma apreciável discoteca, de música clássica e moderna, assim

Vista áerea do Colénio Estadual do Paraná e suas dependeu-cias esportivas. A esauerda a Casa do Estudante Universitário,
junto ao Passeio Púublico.
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como uma bem aparelhada cantina, que serve aos docentes e dis-
centesi alimentação abundante, variada e barata.
A Educação Física é ministrada em ampla ginásio, duas piscinas,uma das quaisi possue dimensões olímpicas, e no estádio, que com-
preende uma pista de 400 metros, um campo de futebol de condi-
ções técnicas excepcionais, diversas quadras para jogo de basquete,
voleból e tênis. Os alunos são assistidos por dois médicos e duas
médicas, que, além
dos exames medi-
co - b i o m é t r i-
cos, prestam servi-
ços de clínica geral
auxiliados pelos ser-
viços de enferma-
gem e do excelen-
te laboratório de
análises clinicas.
A assistência odon-
tológica está a car-
go de quatro den-
tista,s.
Desde Março de
1951, a diretoria do
Colégio está ao
encargo do profes-
sor Francisco José
Gomes Ribeiro, que,
além de ser cate-
drático da Facul-
dade de Filosofia
da Universidade do
Paraná, já exerceu
idênticas funções
ao tempo do inter-
ventor Manuel Ri-
ba.s. A partir da-
quele ano, o dire-
tor, que é, também, um dos mais antigos catedráticos do magisté-
rio secundário paranaense, instituiu, para a administração do Co-
légio, o regime da descentralização, que compreende os serviços de
dez departamentos, cuja. chefia é confiada a prfessores da casa.
Os serviços de secretária compreendem os de Protocolo, Arquivo e
Seção de Notas, ao passo que o Departamento de Administração
abrange os assuntos relativos à administração propriamente dita,
à Tesouraria à Contabilidade e ao Almoxarifado. Cabe ao Depar-
tamento da Docência supervisionar as atividades didáticas do pro-fessor. São cooperadores do Departamento da Orientação Educa-
cionai os orientadores técnicos o corpo docente, os representantes]
de turma., a família, a associação dos pais e mestres, o ensino re-
ligioso, bem como o escoteiro e a bandeirante.
Ao Departamento de Saúde estão confiados os serviços médicosacima, referidos. Ao Departamento da Educação Física e Despor-tos cabe ministrar as sessões de Educação Física e orientar os des-
portos, preparando as competições esportivas internas e externas,entre as quais têm vulto as Olimpíadas anuais. Desde 1951, vemfuncionando o Departamento da Beneficência ao aluno, com re-gu-lamentação própria e destinado a fornecer aos estudantes livros,

(Continua no fim do número)

O antigo local onde hoje se ergue o
Colégio Estadual do Paraná. Era a "cha-
cara de Nhá Laura", acolhedora man-
são muito referida nas narrativas da
Curitiba de outrora.
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O "GIGANTE ADORMECIDO"
ALUÍZIO DE ABREU

Áiuizio de Abreu é o cintilante intelectual que durante longos anos manteve a revista "MARINHA",
de Paranaguá. — repositório de assuntos paranaenses em geral e animadora das letras no Estado. E'
do seu notável volume "VELAS PANDAS", laureado como o melhor trabalho sobre o folclore praeiro no
Brasil, que destacamos esta lenda sobre a origem de um morro existente nas imediações daquela ei-
dade litrânea.

As 
mãos transparentes ali estão espalmadas, vagarosas, plú-mas. acariciando com terna meiguice a cabecorra clorifiladaco "Gigante Adormecido*'.

Há quanto tempo virão elas. as mãos diáfanas de aurora, nesse sin-grilar arage. úmidas do rocio das madrugadas, rocasando com ma-ciez ae seaa a farta cabeleira verde do Atiante inanimado da "Pra-
ta , msensitivo na. sua frieza de pedra ?
— '-Aquele é Ité GuaçúT valente maramonhanaara da tribo dos Tarr-caemeas e o anoso Porciúncula Palamenta. crente e ineênuo
íly^ ae reiÇí0e5 !cent^damente carijós. cuspiu o sarro do pitoneutralizados pelas forças poderosas de Anhanoa Andirá - abá angai-^iiaao ce Curupira, que certo não iria condescender lhe fosse
níJ^^ 5* empfestrava a lingua cabrascada. passando a
do~i?s V m£V 

°weia aeftiTía!10 e enc^o. naquele despertar
do céu ÜaSSte- °' 

deCOrando o aporcelanamento suave

mal0mJ°^Í^ 
de 

S ^^ temP<3 na memória dos homens pá-
* ?r°n%^eo ^LX0U a *******, resoluto como o gavião real que vai
SKrSnLÍ?^à%' demandand° o lindeiro da terra desconhe-cuia, rumando para a lonjura em aue o sol desaparece
^"j^^ã^T1^ en,coura<?ad° ^ *&>* e audácia, invés-
^4 deS.„ ^? ST03 CaiCad° peIa sua =ente- onde a iagoara etê- agia de,Gt o entardecer, estremecendo a mata
SteSítSSJ^™ ^tU Pr0metid°- tr—lhe ?ara adôr-
reseidos na elevaci
- : as seus cabelos negro, ai a^Tc^^te^s i^ês Õ£>s na elevação da terra p»*«*i«»e n«^.  ,y ~ -~J
-:: ::-::::•. - ourando na distancia misteriosa, que'êle tentaria

y^^yx^y^ ^^^ a que ,&-„,„;
atingir, cern Sdô£S„T£ÍrTanCIa mStol0Sa' QUe èIe tentaria

S.L?Írde°íÍ4rOSo^oteL0L-da-Slía r* t-™^™

"Mbaê rama tá ?"
"Ábá ta iaoè inde ?"

O altivo abá guaçu, tomando do arco. das flechas e da kyçaba de
fibras de tucumã-y, embrenhou-se pela caá retê, ainda ao pratearda lua cintilante jacy tata brincando na. ocara do céu. cemo a mais
linda manacá da maravilhosa taba de Coéma Piranga.
Nunca mais voltou ao aby antan dos antepassados.
E um dia, como terrível advertência ao caciqui Ceçá Peco Eté. viu-
se o tupan beraba atroante de estirar de Itá Guaçu. transformado
delimitória itá-oca — o "'Gigante Adormecido" — na petre catilep-sia de um sono que se tornaria milenar.
Imyra Y'ra não suportou a saudade do seu abá iba bem amadoSeus olhos apagados de felicidade, plangoram de tristeza, no amar-
guramento de sua alma enviuvada de amor.
Quanta jacy peçaçu, desde que o caucupaba partira, naquele de-albar de esperançosas aleluias ?!
Sentia-se fenecer na opressão de sua jnoacy-caba. ç num cair detarde melancólica, quando o -Adormecido" ressaltava cinzento noavioleta d0 poente, combalida da vigília constante não teve fòr-ças para resistir à tentação do Jurupári. fazendo-se picar no s<úomoreno e morno, por uma terrível jandu cecê oaê. expirando d-oois'a lembrança dele no coração alqu.ebrado. 0s lábios entreabertos emsuplica, os olhos tentando alcançar a distância inatingívelSua alma foi rutilar nc< ibáke. libertada do poder de Anhanoa An-ãira. que o destinara ao seu jurupári rata de sombras e asoniasE. transformada por Paraná Oçu em Coèma Pira Piranga ela ner-
?Zf hp 

°S,°lh0S orvalhando & mata com os diamantes pmis-
S verde dí! r^fl 

™ "^ transoarent« roçagando a cabe-leira \erde do ita Guaçu. na doce ilusão de acordá-lc um dia "
— "Abá nitio arobiar imeaê recê ?'*

Vocabulário. /íri Guaçu .penedo,. -Maramonhanaara ,Suer-
etê oncy 

Jr ,niestlC0»- -Tejupaba ,cabana l _ Jaooara
Ki««*9 i 

~~ ImWa Yra ,Mel de Abelha» - Aba coaraci (ca
fre de veídii 

~~ 
T** °S (Mar Lar"°' ~ A™'WsSSZrc (St

Jacy tato (estrela/ 
'T; 

i 
—.Can reíe (mata virgem». —

mow da trbu) - r_à_Uaídei f™??'= 
" 

*"""* 'a mais beal
lbV antan .torrão, . _ cTrZ'ó E7gC,°™" 

P'r!'"ga (madr«^a)
T^pan beraba (relâm^-o? L n °lhos de Vlsta agllda) ¦ ~
»fl -noivo) -jacl vecw) n*™ (p3rede de Pedrat- ~ ^4í?d
- Janéú cecê crtSSSSV S 

' _ 
SSS^6? 

""Ta> '
pari raíá — (auio mim /-^- 1 ' ~" /ja,Ve 'ceu' ¦ — Juru~
nitio aroolar ££»^|SS -urora, - AM

A LIÇÃO DO CISNE

:rr^
P ensando na minha vida. eu olhava aqueleI cisne parado no lago. Bem junto à mar-gem estava ele. Perto os patos e marrecoschapianhavam com o bico por baixo daquele

pântano escuro, e depois o sacudiam no arE nessa atividade suja. espargiam água esalpicos de lado para todos os lados, muitosdos quais caíam sobre a branca plumagemdo cisne pensativo.

180 Ilustrarão Brasileira

Ora. nem lama, nem água suja. nem nadaapega-se nem pode apegar-se às p^nas do
Z Ifn 

afS' •LuStr0Sas como ««s penassao. ja na aparência, mostram a sua lisuraE assim, tudo que cai sobre essa vesüdírabranca, a um simples movimento, tem q erolar para o chão. que

vidaeStEm SSf 
* laS°- PenSa"d0 na '"»'"•>

mfnho a ° ° QUe se tem atirado sobreminha vida. esmagando-lhe a natural ex-pansao.
Se o despeito e o ciúme ferissem de morteSe o mau juizo expresso em palavras e atV-tude. pusesse término a uma vida inde-fesa... Se as calúnias, se a fereza das calúniasmatasse.. Não mata. não. Não suprimema vida. mas matam a alegria de viver ' Ásvezes eu pensava triste, no que tem sido a

?u?eípJÍda; e °lhava ad™*ada, às vezes, a
nZtf PaSS1Va do cisne Parado no lago.Peito da margem lamacenta.
Por que será que se mantém ali ? - eu pen-sava. Por que nao irá para perto da outramargem, onde não M ^^ ^^ marr
do JieiJa aPaulada '• A água espargida pelosdo rei dos lagos, se encerra uma lição?seus visinhos aquáticos, formavam bolinhas
forv^erS!^Van: entre as suas «sas. E osLoiiüos de Iode. tombem

mLa!Pente êle Saiu d0 laS°- E- ^ pé. nama gem. sacudiu-se com força. Aquelasbolinhas sujas escorregaram pela lisura dassuas penas, e se foram todas para o chão.*• ele apareceu na alvura triunfal das suaspenas brancas. E. triunfante afastou-se damargem, de vagar.
Então pensei : - Não será que nesse gesto
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Q U Al R A
EMÍLIO DE MENEZES

Largo oceano azul, ora margeando
Campina extensa, ora frondosa mata,
Léguas e léguas ma.rulhoso e brando
O rio enorme todo o céu retrata.

Súbito, as águas, brusco, represando,
Em torvelins de espuma se desata;
Vertiginoso, indómito, raivando
Ruge, fracassa ei tomba em catarata.
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Tomba, e de novo em arco se levanta.
Nada a brancura esplêndida lhe turva,
Em tanto resplendor e glória, tanta.

j
E na apoteose em que a caudal se expande,
Do sol aos raios multicores se encurva
Rútilo arco-iris, luminoso e grande !...¦•

A famosa garganta do rio Baran,á e as Sete Quedas ou Saltos do Guaíra, numa
rara e sensacional foto aérea do coronel Lizarra.ltdi, Chefe do Estado Maior da
5." Zona Aérea (Rio Grande do Sul) . Todo o volume do rio Haraná (profundi-
dadei média de 50 mts. e kms. de largura) aí se comprime ciclópicamente numa
corredeira, de 80 mts. de largo, por entre acarvoados e desnudos piaredõesí de
rocha eruptiva. O potencial das'Sete Quedas; é calculado em 4 milhões de H.P.,
sendo a altura média de 115 mts. Tanto Batista Caetano, no seu "Vocabulário
Guarani", como Teodoro Sampaio, n'"0 Tupi na Geografia Nacional", dão a
palavra Guaíra como significando "o intransitável" ou "não há de passar".
Outros aludem ao nome de um cacique.

OS SALTOS DO GUAÍRA
COELHO JÚNIOR

O 

dique colossal do maciço da rocha bazáltica, da Serra de Ma-
racajú, que, atravessando o Paraguai, nas suas lindes ao
norte, com o Estado de Mato Grosso, se prolonga no divisor

de águas dos rios Piquiri e Guaçú, — foi, por milênios de anos, a
barragem de toda a alta bacia do Paraná, então um imenso lago
que cobria grandes extensões do sul de Mato Grosso, oeste para-
naense e paulista.
Com o trabalho milenar do desgaste pela erosão e a força desço-
munal cie gigantesco volume dágua, fazendo tremenda pressão,
como fabuloso ariete, e a colaboração, talvez, de um cataclismo, *—
o que sugerem enormes blocos de pedra desagregados & jogados á
distância, — fendeu-o o dique, e o espantoso volume das águas, em
turbilhão, precipitou-se para a formação do leito atormentado do
baixo Paraná, num desnível de mais cte cem metros.
Os vestígios desse lago, mais à superfície, que atuadamente se cons-
tatam naquela vasta região, tem, em nosso Estado, inicio em Cam-
po do Mouráo, — são os areòes que cobrem totalmente, com apenas
uma leve camada de terra produzida pela decomposição de mate-
rias orgânicas e dezenas de metros de areia., em profundidade, naq
extensas margens do Paraná e de fragílima suscetibilidade à orosão
das águas pluviais. Pantanais, alagadiços e lagoas na costa ma-
togrossense. E a enorme e deslumbrante caudal, que, à montante
dos Saltos, tem a largura aproximada üe três quilômetros, à jusan-
te, no estreito, formado pela íenüa na Serra, tem apenas oitenta
metros !
Esse é, naquela região erma, onde tudo se agiganta, e o espírito,
assustado, encolhe-se e se aquieta, um espetáculo de impressio-
nante severidade. Há no ar, para onde se elevam nuvens de. ne-
blina que se levantam dos abismos e troam os estrondos dos tro-
voes, uma espectativa estatelada, pasma, diante de algo extraor-
dinário... De longe ainda, nas margens negro esverdeadas e de
lages nuas percebe-se o traço escuro, onde, como numa, infernal
garganta, as águas revoltas passam, estranguladas, espumando e
rugindo, numa eloqüência de protestos aflitos.

A primeira impressão que se tem, opressora e desolada, é um halo
da morte, um cenário trágico da na.tureza perturbada por algq
estranho e espantoso. Não há o menor sinal de vida. Nem uma
tatalar de asas. Parece que tudcí fugiu ao pavor da grandiosidade»
trágica do espetáculo ! Só o homem, estacada à distância a curió-
sidade surpreendida, avança com cautela, emocionado, para os
abruptos e negros paredões, onde regouga üm inferno de sons, como
surdos clamores desesperados. Pelas vastidões ermas que as ouças,
em vão, avidamente consultam, desmaiam silenciosas solidões.
Acontece, às vezes, trazidas pelas enchentes, precipitarem-se do.
cabeço dos Saltos — enormes troncos de árvores, desgalhiadas: nos
violentos atritos, que vêm dançando, como palhas, na cripta dos
vagalhões espumantes, a que, ao mergulharem no estreito, some-
se, demoram no fundo escuro das águas, para depois surgirem
desfeitas: em palitos. O drama desesperado das águas, que após o
susto a vertigem, das quedas, se sentem oprimidos e estranguladas
pelos estreitos paredões, é uma visão impressionante que jamais
foge da retentiva.
Elas, as águas, que lá em cima, por imensos estirões de quilôme-tros e quilômetros, deslisam, espelhantes, serenas e vagarosas —
após o sobressalto inesperado das quedas, como que enlouquecem,
ante o espanto do estreito abismai e param ante a voragem de tor-mentosa descida, recuam, voltam rio acima, sã0 impelidas nova-mente, por correntes que se esmagam, e redomoinhos, estouram,erguem-se alucinadas, em monstruosos repuxos, e caem sobre simesmas em desmaios fragorosas.
E, nesse espantoso cenário alucinante, lá se vão, desarvoradas eiloucas as águas revoltas, espumando e bramindo, precipício abaixo,
por mais de uma centena de quilômetros até) que, em Fox de Iguçú,
começam a serenar, ainda em redemoinhos soluçantes, ansiosas porrecuperar para o desmesurado volume de sua caudal, o grande,calmo e espaçoso leito que, afinal, encontram logo abaixo, onde asarvores e as flores se espelham, e longas e verdes plantas aquáticas
deslisam vagarosamente povoando-as e seguindo-as, na serenidade
da viagem, miríades de borboletas multicores.
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AERO CLUB DO PARANÁ, um dos
PIONEIROS DA AVIAÇÃO CIVIL NO BRASIL

Pelos aviadores DAVI DA SILVA MURICY
e ARNALDO MACEDO CARO'

Por 
iniciativa dos srs. Rubens PereiraMunhoz, Jorge Felinto Eisenbach e sões de 25 x 15 metros, e arquibancadas Em princípios de 1953, foram brevetadocapitão Miguel Balbino Blasi, visando Para os espectadores. três novos pilotos: Romeu Violani Carneirccriar em Curitiba uma entidade destinada Até o momento, por motivos de ordem par- Ângelo Ricardo e Arnaldo Macedo Caron'

niint7« - aviaçao civil e formação de ticular, foram substituídos nessa Diretoria Resiunindo as atividades do Aéro Clube d
elpmpntaP°rf ^enloravel campanha junto a os senhores Bibliotecário e Sub-Diretor de Paraná, em sua parte principal que é a do
bana *>m oh t "e da sociedade curiti- Instrução, sendo que os novos membros são, formar pilotos civis, reserva da Força Aére:
„-, Sí-r °^ Jai\eiro de 1932, reuniram- respectivamente, os associados Romeu Vio- Brasileira, vamos encontrar os seguinte-.
Frtnar^Tr- f ?° Mate' os senhores dr. lani Carneiro e Delamar Onev Navarro resultados, até 30 de Junho de 1953-
^oT^Tmsã^r^^BlãrS- c^-^o a luta empreendida pelas'Di- f f !
¦/aro Junqueira Júnior HerbertHeisler Ru 

r»tonas <?ue a antecederam, a atual Direto- Total de pilotos formados  197
bens Munhoz, Kurt Oscar Muller rsrin* na" contando com o inestimável auxílio de Horas totais voadas pelas aerona-
Luhm, Francisco Yonscher Othon Mader TSS? c°nsocio sr- Di°e° Macedo e o apoio yes do clube 20 n77,„

tinho Ermelino de Leão Júnior Ivo Leão —10 AzambuJa' foi Possível obter do Media de formação anual de piilotos 19
Francisco Fido Fontana Saul 

' 
Valente ê ?' ^lni.^° da Aeronáutica um despacho Méiia anual de horas voadas .... 2 346 44

hotfdVueía S^S^^JT-M7 P-^S*Sg Méd'a 
anual de »°"S<* reaIiZad- »•.<**.,

SSlS^SÍSa/S ST ^ a ^al 3SS, desse flí, falta- ^^TaJ^ T^na^^Durante essa Assembléia, foram aprovados Svító' 
& dem»° of^lal d— ^Ttio^teXnç^^ Z™Z'-

Si S'™ /a nn0V8H 
entldade e' a 5eguir' toMtatoSri ?a AerroeScalr° 

d° aUadr° "» «««"«ntea para' que auxmem o Aéro101 eleita e empossada a pnmenra Direto- n 
lvluusueno aa Aeronáutica. Clubei pr0porcionaando-lhes os recursos ne

So*,;** 3ual ficou assun constituída: Presi- ^!fgmdai f11^- solu(?ao Para a localiza- cessários para que consiga atingir de mLdente: dr. Eduardo Virmond de Lima; Vi- &£** instalações do Aéro Clube, outro pro- neira satisfatória, as suas nobres e patdó-ce-Presidente: Bertoldo Hauer; Diretor Se- ^lema, de grande vulto, enfrenta a atual ticas finalidades P ,cretano: Felinto Jorge Eisenbach; Assis- Pretória da entidade. E' que, para atender « . . . . , ./ •
tente do Dir. Secretário: Rubens Pereira - edificação de suas novas instalações ° 1SS0 f01 feito com recursos próprios doMunhoz; Diretor Tesoureiro: Álvaro Jun- «"nrmas, no novo local, o custo dessas ins- clube e os fornecidos por seus fundadores,
queira Júnior: Ass. d0 Dir Tesoureiro- Caçoes nao poderá ser coberto com os re- que nao mediram esforços para o instalar
Kurt Oscar Muller: Diretor Técnico- cap' cursoa de que dispõe o Clube condignamente, Em 15 de Maio de 1932 foiMiguel Blasi; Ass. do Dir. Técnico: Carlos Essas instalações, além das edificações nP solenemente inaugurado o campo de avia-Luhm; Consultor Jurídico: dr. Herber Hes- cessárlas (sede, hangars e oficina) com- i^' COm a PresenÇa de altas autoridadesler. Foram, ainda, aclamados sócios bene- Prendem também forca e luz telefone íeaerais, estaduais e municipais e ainda damertos: o grande inventor patrício Alberto agua e esgotos, e o preparo do terreno Dará P°V° de,.Curitiba, que acorreu em massa pa-de Santos Dumont e, em reconhecimento ao •Sua P°ssivel utilização ra assistir a êsse grande passo em favor daapoio dado à instalação da entidade, o sr. ^e outro lado, prosseguindo as ,).»,.,,„« fiação Civil Brasileira. Foi madrinha doManoel Ribas. No transcorrer do 1° ano de encetadas pelas anteriores a DireS ^V daS inst5ala™es, a senhora dr. Edu-existência da sociedade, o quadro social Procurado interessar o^GoVêrno 2 íJS? ard° Vlrmond de Lima. Na ocasião pousa-atingiu o apreciável número de 104 asso^ Para, dele obtendo um auxílio S»íírS ram n° ca™po °3 aviões de Propriedade dosciados. tal impasse. auxilio, solucionar srs. capitão Reinaldo Gonçalves e S. A.

Pelo Decreto-Lei n.° 723, de 16 de marco de A Diretoria cont-anrtn ,™ Holland Após o pouco de inauguração das1932, foi o Aéro Clube do Paraná Srado teressado do UustS dS/ 
ap*012 desin" pis4tas- f°ram realizados inúmeros vôos comde umidade pública. Ainda por Decreto-M Antônio lK* O £° ^T' Sr' autondade6 e convidados especiais.

SrfS4' ÍG l5 de abril de 1932' ° Governo do sentou na Assembléia LeSSaHv?UÍÍ fa5reT A Pfríir de então> vinha a Dneçã0 TécnicaEstado do Paraná doou à referida agremia- um proje-to concedendo S-l l Estadual gradativamente, melhorando asDistasçao uma área de terras no local denomi- agremiação! «"torteZftT0 PS?**» do <-amP°- quando em 18 de
SSf ãW 

hfU C°m aS dlmens«s de 500 x dignos representantes ?0 S nS^SS? ÍS5S de 
,19?2' em virtude da revolução cons.500 metros e mais uma faixa de 120 x 8 espera o Aéro clube doPaS Paranaense, titucionalista de São Paulo foi o camüo de)metros, para fazer a ligação entre aquele em futuro mui próximo ^fStSSil6886?8' P°US0 0cupado militarmente e nêleTassíterreno e a então Estrada da Graciosa, atual de que possa prXz* de acôrín^' a fim £5 a operar os aviões d ta^t£a Aviação

Zeá?Jre 
°r BT° Gaertner' 

n^S 
Capacidades 

"à 
anlra^VrZnoso3 va"" " Uma est>»^rilha da A^fação ^-Imediatamente foram construídas nesse Progresso do Paraná vertiginoso vai.

t"mk ^e^caía 5M?« Sott ÍS^T-T1 ««' além ^ ™o«t st^sTl \ ^T
paro de estrada de acesso, pontilhões por- ClubHério ÍSS« 

' lnstala-W, Possui c, Campo, paS? «SaSS? « 
a^?llaÇ.ao do

tao de entrada, etc. Fêz ainda, a Diretoria, cuperaclo técnicÍT'„ "T seja a da "- aviões mSes" com 
"ínlíS^S'80 P°''

cercar todo o perímetro do terreno e cons- onL, dado cItiL L^? aeronaves cujo truções de edificações ^p^r 
C°nS"

truir um hangar de madeira com as dimen- aeronáutico é dema^ 
atUa^ do materi^ e^íicaçoes necessárias para a°' e demasiadamente elevado ,„ ,.
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Alunas quA formam
o grupo Orfeônico do
Instituto de Educa-
ção.
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Frequentadíssima ê a Biblioteca do Instituto de Educação do Paraná

0 Governador do Paraná e de Santa Catarina, srs. Bento Munhoz da Rocha Neto
e Irineu Bornhausen, em visita do Instituto de Educação.

FLAGRANTES DA INTENSA
VIDA DO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO DO PARANÁ

Ginástica rítmica musicada, no páteo do Instituto
de Educação do Paraná.

As aulas de arte aplicada constituem um dos mais vivos
atestados do\ avanço pedagógico do Instituto de Educação
do Paraná.

A bandinha da Escola de Aplicação "Alba
Guimarães Plaisant", do Instituto de Edu-
cação.
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IV.

DE CURITIBA E DA PROVÍNCIA DO PARANÁ OS PRIMEIROS PROFESSORES DA COMARCA

0 

primeiro professor particular que teve a Comarca de Curi-
tiba, foi o sr. Luís de França Pereira.
Com êle é que o conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira

e Sá, último presidente da Província do Paraná, aprendeu a lêr,
vindo da Palmeira, com sete anos de idade, em 1834.
Em carta a seu filho dr. Moisés Marcondes, o conselheiro Jesuíno
conta essa fase da sua vida dizendo: "Aos sete anos deixei pela pri-
meira vez a casa paterna para aprender a lêr, em Curitiba, com o
mestre r>articular Luís de França. Ainda não havia mestre régio:
o primeiro foi João Batista Brandão de Proença, com quem concluí
meu ensino primário".
Anteriormente ao citado ano, os mestres que teve a vila de Curitiba
eram provisionados por conta de "subsídio literário", pelo gover-
nador da capitania de S. Paulo com confirmação de Sua Majestade,
a quem o interessado devia requerer.
O primeiro "mestre de lêr, escrever e contar" que teve Curitiba foi
Antônio Xavier Ferreira com o vencimento anual de 80$000, pagos
por conta da arrecação do citado "Subsídio" cobrado pelo ouvidor
dr. Manuel Lopes Branco na sua comarca de Paranaguá, em 1795.
Tais "mestres de lêr" eram provisionados por um ano apenas e
por isso em agosto de 1797, quando foi nomeado Manuel Teixeira
de Oliveira Cardoso, a sua previsão, dizia "achar-se vaga a cadeira
de primeiras letras de vila de Curitiba".
O que se chamava, então "mestre-régio" era o provisionado pelo
governador da Capitania com confirmação do rei, pois o segundo
"mestre de lêr" de Curitiba, citado acima, exerceu seu cargo de
1797 a 1814.
Este regime era, porém, muito irregular, — tanto que o terceiro pro-
fessor provisionado durou apenas dois anos, — de setembro de 1814
a outubro de 1816, e deste ano até abril de 1821 esteve vago o "em-

prego de lente da cadeira de primeiras letras desta vila", como
então se exprimiam os documentos oficiais.
Em 1821 era "Mestre Régio de Primeiras Letras de Curitiba" Joa-
quim José Ferreira Belo; mas desse ano até 1825 não consta que
a Câmara local lhe desse, nem a outro professor, atestado de exer-
cício nesse cargo.
Neste último ano até 1829 foi professor da vila, com ordenado anual
de 60$000, Manuel Antônio Ferreira. Desta altura em diante c"Boletim Municipal" é omisso no transcrever as atas do Conselho,
por dois anos seguidos. Foi, porém, de 1827 em diante, que a ins-
trução pública mereceu cuidada atenção do governo, quando a lei
de 15 de outubro declarou que haveria escolas nas oito vilas mais
populosas da Província, e criou as primeiras "escolas de meninas"
nas vilas de Santos, S. Sebastião, Paranaguá, Taubaté, Curitiba,
Sorocaba, Guaratinguetá e Itú.
Em Curitiba porém, a "escola de meninas" criada por essa lei, sò-
mente em 1835 teve realidade. Instalou-a d. Rita Ana de Cássia,
em janeiro desse ano e até maio de 1838 se manteve nesse cargo.
Seu exame para a cadeira criada motivou para os curitibanos de
1835 um acontecimento sensaciional. A Câmara reuniu-se e no-
meou para a banca examinadora o que avila tinha de mais ilustre
e resolveu derrubar paredes para que a sala do conselho podesse
comportar a assistência pois toda a população estava interessada
nesse episódio novo para a localidade.
Em artigo para a revista "A Divulgação", de Curitiba, refere o in-
telectual dr. Luis Piloto: "Para nós, interpretamos assim: Rita Ana
de Cássia foi a primeira professora pública de Cy^itiba quando éra-
mos, ainda, 5.a Comarca. Do Paraná o foram J. B~. Brandão de Pro-
ença e Maria do Carmo Morais, "ambos curitibanos nomeados pelo
governo paulista e mantidos, depois de 1853, em continuação de
funções pelo governo de nossa província".
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UMA EVOCAÇÃC
A foto ao lado recorda a inauguração de uma •¦
pública de assistência social, em Curitiba, no
1912. quando era presidente do Estado, o gen. Ca-
Cavalcanti. É de ser destacada, em virtude dos >
mentos de tradição que aí aparecem. Vemos, segu
estão assinalados: 1 — Dr. Lemos- 2  nr m
dos Santos; 3 — Coronel Fabríciano do Rego Beros: 4 — Ür. Generoso Marques dos Santos; 5 __ q,Carlos Cavalcanti; 6 — Coronel João da Silva Sa 

'

paio: 7 - Ür. Marins Alves de Camargo: 3 __ 
*

nente Euclides do Vale: 9 - Sr. Manoel Martins
Abreu; 10 — Tenente Pedro Scherer Sb.°: \\ ._ .
Sabatella: 12 _ Dr. Afonso Alves de CamarSo- U 

'

Des. Vieira Cavalcanti: 14 - Dr. Trajano Reis- 15Dr. João Evangelista Espíndola: 16 - farmacêuticoCorreia .\eto.

DEVOÇÃO PARAN ISTA

M"*ia 

pena foi sempre minba companheira de-dfcada. Desde 05 albores de atribulada eiis-teccia. esse peqnenioo sêc rnanimado. *hensonhou e palpitou comigo, transmitindo, sofrendo e"blindo, as vihraeões mais sensíveis e delicadas d.meu espírito. Debruçado com ela sobre abinitente. tí-ras de papel umedeeidas com as lágrimas d, meupranto, assisti o rolar do tempo assinalando indelè-veWe dias e horas, marcando singulares aconteci-mentos. que juntos gravamos, em pobres e descolori-da, crônicas. Com ela me impus a sagrada missão deexaltar a minha terra, o pequeno recanto onde eu nas-ei- remendo a minha infância, a minha juventude aminha mocidade. a minha maturidade, e. asora. já" nocrepúsculo de uma vida agitada, com ela percorrendoas mesmas sendas. palmilhando os mesmos camin^remendo as mesmas lendas, com o passo tardo. 0^í*s, as mãos. o flanco sangrando, rezando a m-ma
prece, relembrando velhos sonhos, os quais, ainda

JOSÉ AUGUSTO

hoje. fitam e avivam, cada vez mais o amor a íerranativa. Amei tanto o Paraná que nele me absorvi P0-dendo ser tudo com êle. nada fui. nada sou e já. a^o-ra, nada mais serei. Devo-lhe tudo: o nascimento; a

janela, 
a juventude, a mocidade. a maturidade avelhice, a gloria de ser bom. a glória de esquecer e2 nm"d: de PCTjMr- D* *P™S almejo. p«,ueninaPorção de argila onde repouse depois do derradeirosono quem jamais deixou de exaltá-lo. quem viveu ar«orda.Io senado oa sen, a„iei„s febrici.an.es, a™a grandeza heróica robnstecida na fé mqnebran.ável

de_seu destino imperecível, bafejado com o viático daaSa« coraj^a de sens filho,. „„ visl„mbrament0 (|e« glonoso ponir. Ajud,me pena amjga ^ ^
ju 

passado, na confortante certeza de que a canse».enexa não me acusa e nem o remorso me pesa. de terMudo ao dever de amido. de «.remecé-Io. Bendi-a-mo, mntos. tu e eu. pena amada, estes momento, de

A VERDADE SÔRRE GUAIRACÁ
Como 

os denses morrem, assim também as len-da, quando sobre elas se projeta a luz viva
: e forte da Historia, desfazendo belas e encanmetr^^ ir A** %^^-ã»rs

^^dnrida-deSdS^p^^rc™^

£wíe|? P5anteatJ ÇSCritor Rom^o Martin, aueas letras r.i~torirps «-{/-w p„, - » ¦• "- 4U<-

vestidas da cobiça estranha o TX K 
3 

,aS

Lançada a lenda, o símbolo Guairacá divulgou-se não=0 pela beleza própria, mas. principalmente, pela vi-bracao de nome tão adequado à luta e evocativo dearrancadas guerreiras, e daí. Guairacá para cá e Guai--ca para lá. aemn de denominação mé para bo.éco*e, se nao nos enganamos, muito guri recebeu na piabatismal o nome do glorificado cacique, sem que o<Padres ousassem estranhar a extravagância dê^ pa~tronimico pagão. "
Mas os deuses morrem, e agora no 2Â Congresso Re-i.ona de História e Geografia do Paraná, comemora-tao do cincoentenário do Instituto Histórico Ger,„rarico e Etnográfico Paranaense, quando con-re-iLtas entusiastas pela lenda apresentavam mocâo= ^nndo ao Governo do Estado a ereção, em Curitiba
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dum monumento ao famoso Guairacá. eis que <ur*e. opondo ao pedido. unl doi c„„greSiista, „' __,. ^
7 

Comande, provando por A mais B que o heróimdigena não fez jús a tal homenagem P0L 101 T

^roParandociden.a.paraaWrl:-!^"sileira, era. pelo contrário, amigo do, e^anhói-z ir." comba,ir ni° * °-d°à ™-t b:
.-!•-, "torai. hoje paranaense a i»md.çao dos Adekn.ad»s do Paragua, Qller ^ A.pela vonmde do chefe guaraní. Jal„aii eJirt 0 p"511 meridional que deveria ser espanhol«-ado de Torde5i,ha, qne , e it :af°r'"a 

"°

Joveman.es 
de ,«„„,,„ „*£ ZZT££faz,am de Guairacá o Wu ins.ru.nemo. " 

"°

e Zt/et 
'1 C-" **»-»**. W -sacional

AriArr =-" • ~ =¦'
, *ubstlti"do pelo cacimie VIRf l r • ,gena de Palmas, em começo lV-, ^ mdi'

verdadeiro amigo do branco £ ^ PaMado e
do ês.e na de5cober a e""„„ ta°Tm 

'USa' ^"i-
tos campos por onde hoje T£>J » 

*t * °M^
oleira, além de -nierreirn t «vdização bra-

fo 
que o caeC^lTÍ,:,,^ '"™°5 ""

êaPreir?qrSátír„d0 ° ^^ - Vir/,
Praças curitibanas ^ ° monumento muna das
E assim que deuses se vão n»,^e imponham a veneração Hnlf 

^ °Utr°S ::ur-i;11" e
>o«za ,imida e nSI^TZzZAlA^ ''' ";"
como o seu ancestral das ca erna l 

s.uP^sticioso
de viver sem deuses e iw" " P°r lsso meapu
Proi.er„, sob o império'!^;'™; - ^«ÍS .,.

recordaçóes tão caras e tão puras, quando o Paraná
treme e palpita, revivendo no presente, todo o seu
passado enaltecedor. os seus mártires, os seus heróise os seus santos: os nossos antepassados, aqueles queergueram as primeiras traves, levantaram os primiii-vos tetos, edificaram antigos templos, plantaram o,marcos definitivos de nossas fronteiras, conservaram

a unidade da língua, que fez a grandeza da Pátria
consumiram.se e se sacrificaram para no, le-ar êsJimenso patrimônio que agora asteia a flâmuh come-
morativa de sua emancipação politica. Creio e acre-dito. o minha doce e suave companheira, que mesmo
depois do último sono. quando esta terra querida meder pousada, pela última vez. ainda virei beijar a fron-te aureolada de todos aqueles que engrandeceram eamaram o Paraná. Até lá. não nos cangaremos emexalta-la. Tu e eu. que essa é a missão que nos im-

Pusemos, desde o berço até a tumba.

DE 194 0 a 1950.
O PARANÁ RECEBEU QUASF
400.000 BRASILEIRO DE OUTROS

ESTADOS

O ^ranaKfoi ° Estad0 q^ maií
de, nnr, 5rasileir°s de outras unide
1940 a R ^ensitário isto é, d,
eull i-No c°njunto do movimente

tent«f ~° qmd0 foi de 438-833 habi
™ S, q»Ue- correspondem a 33,5fc d
nàXTf de 1940' DeP°is do Para
Sitivot fn, 

dad6S C°m maÍOreS Sa'dOS PO
15 2° as seSuintes: Goiás, con.
WtoFederaT Ç»*? 

de 1940: DiS
pQtQ^«^ ir 2,e <; Amazonas. 6%Estado do Rio, 4,9; e Acre, 3,2%
ne-atC Unidades que tivel'am saldoi
no eSh 2laior demt registrou-se
írd?? ,!ant°' correspondente a
nas Gerai 

al7dv,1940A,A Seguir' vêm ffi"
raíba À*' yl%> Ala§oas, 6,8%; Pa-mba, 63',; Sergipe. 6,1%; e Pará,

ríScuiaann,CU!ar-aCentua-se V* ° Cea-
deradfi0pula«ao é geralmente consi-
saldo nPoatgl'aiÍde mo"üidade, teve um

ceito de es ahiit^ ' QUe g0za de con'e estabiliciade populacional.



OLtTmS p°r f\ i°n pVi ! ?. EJ R ° JESUINO MARCONDES,ULTIMO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, RECEBEU A REPÚBLICA
!SPS eÍtpkE AH0 DR- M0,SÉS MARCONDES, EM "PA. EPATRONO , EXTEN O TRABALHO BIOGRÁFICO QUE i UMA DASOBRAS PRIMAS DA LITERATURA NACIONAL.

I I publica, bem como sua definitiva retirai XT e~
tico, como manifestação de intrànSSSiEt .Cenano polí"
luta repulsa pela nova __&__PdSS N,T» h 9U1Sta e de abs0"
capado houve nessas resoluTõeí 

" 
«?!* fe 

Ver,da'de' «?
motivos dos mais respeitáveis. P P°a familla e P°r
Já demonstrámos, aliás, que de lone-p vinha o ™^- - ,
lho chefe de se retirar Avlda^rS, T_e %ô ?ffi ^Tndopelas considerações que lhe mereciam seus ami^vZveniencias do partido. s con
v última presidência foi o esforço extremo de sua lealdade parti--lana. e de seu amor ao Paraná, e que este fidalgainente reronhteu Estava-lhe reservado, porém, para aquela S0 o mateabalo moral a que pudesse ser submetido seu coraçlo de fllfioamantissimo. Em 1• de Outubro, achando-se êle em Curitiba fa-lecia repentinamente, na Palmeira, sua veneranda mãe mais queuonagenaria. O filho extremo» que por tantos anos se Sftuirano dever de lhe fazer companhia, e que, ainda para aceitar a pre-sidencia, nao ei quis fazer sem dar antes à sua Ltremecida Proge-mtora a prova de respeitosa deferência, de lhe pedir H enca pS-

h-r/n 
a 

fUra p™vaÇa° de a Perder, quando ausente e na impossi-bihdade de recolher o último alento. «ipubsi
Sobrevieram, pouco depois, os acontecimentos de 15 de Novembrocom as naturais agitações de providências e incertezas dos primei-ros momentos. Mantida a ordem, orientada a opinião no sentidode congraçamento dos paranaenses, pelo bem da pátria, transmi-tido o poder ao sucessor que as circunstâncias lhe indicavam, es.tava concluída a. tarefa do velho chefe liberal do Paraná.Começava a de sua família, que era a de procurar os meios de res-guardar a saúde de seu próprio e bem-amado chefe, alongando-lheo mais1 possivel a existência. Foi o que fez.

Ao partir para São Paulo, Jesuín0 Marcondes escrevia a pessoaí deintimidade: "Os grandes abalos por que tenho passado, nestes cin-co meses, comprometeram-me a saúde e o sossego. Quis resistir àlorça de_ necessidade, mas a família obriga-me a resolver um pas-seio a São Paulo, para me distrair e recuperar a tranqüilidade e'iorças perdidas. Logo que se ache melhor estarei de volta".Jesuino Marcondes era, acima de tudo, um ardente patriota. Já

no último ano de sua vida, traçou esta frase: "Ao ver desfraldadaa bandeira dei meu país, como velho soldado inválido, faco-lhepalpitante e respeitosa continência".
Para êle, a republica estava feita. O dever do patriotismo era am-parar-lhe a consolidação. Se entendia que homens, encanecidos noserviço de um redime, não eram os mais próprios para as demoli-çoes e reconstruções exigida.s por outro novo, também entendia queembora sem renegar velhos princípios e crenças, não deveriameies suscitar embaraços a seus sucessores, porque isso redundaria,em ultima analise, em maus serviços feitos à pátria.
Tais foram, aliás, o exemnlo e a/ lição do próprio imperadorEm uma. das suas primeiras cartas, de São Paulo, a pessoa da fa-miha. no Paraná, assim se exprimia: "Vejam o "Correio Paulis-'tano 7 aue mando, onde vêm1 cartas de Saraiva e Paulino. com opi-nioes iguais às nossas, isto é, que a monarquia está morta e cum-pre ajudar a reconstrução da pátria".Por outro lado, nem se poderia dizer que advento de república.tivesse sido grande e desnorteadora surpresa para êle.

A perspicácia e tino do velho político já de longe1 lhe anuncia.vam,nos alterados costumes e em sua repercussão nos espíritos, grandesmudanças. Seis anos antes da república, escrevia êle ao filho- "Um
sopro de anarquia percorre o país. A Câmara. Municipal da Cortetem tido cenas degradantes. Há um sentimento vago, porém geral,de que a atual ordem de cousas não irá longe".
Em 1887, escrevia de novo: "Vejo a integridade mental do Impe-rador lamentavelmente discutida na imprensa, a Regência fraca,o governo fraco, os partidos fracos, o país descrente de suas insti-tuiçoes e agitado pelo abolicionismo, a disciplina militar nula asfinanças periclitantes. Que virá de tudo isso?"
Em 1.» de Junho de 1889, já previa mudança.s próximas, e expremia-se assim "A política, em nossa Pátria, vai evoluindo vivamente paraa democracia. Conservadores avançam. Liberais acabam de ins-crever em sua bandeira, no congresso de delegados de todas as
províncias, temporariedade do senado.
A idéia republicana vai-se alastrando pelo país Conservadoresdivididos, ministérios fraquissimos, nosso Imperador vendo no fimdo seu longo reinado, tudo n0 ar".Para tais previsões, o advento da república não seria grandeo dX jj__ coei ,

Assim seria uma vistaaérea de Curitiba em,Í875. E\ porém, tãosomente a maquetcexistente no MuseuParanense
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VANGUARDEIRO O PARANÁ'
NAS CONQUISTAS DA RADIOFONIA

FLÁVIO FERREIRA DA LUZ

f\^ s radio-emissoras e o rádio-amadorismo do Paraná ocupam hoje lugar de*4k A vanguarda no progresso dessas especialidades em nosso país. Desejamos,nesta pagina colhida das evocações do ilustre paranaense dr. Flávio Fer-reira da Luz, homenagear as estações e os amadores que ali desenvolvem ati-vidades. E ao fazermos exaltando a previsão, a tenacidade e a competência do
??^ «°«° SF" V1V1°.Moreira, que conforme se verá pela presente narrativa, deve
£ P?J2re inser,d.° eníre»? Precursores da radiofonia no Brasil. Conta hoje,
ti£ í P^r STT50™8 ;*™M»«»te organizadas e eficientes como, em Cuíi-
TLtál • * 7vV« wL?1Uí? Part?aense' a ZYM5 " ^dio Sociedade Guairaeá
ZYZ9 rSp^íS0 Marumbí; a ZYS25 - Rádio Cultura do Paraná; a
riuíl P^ol, Em,ssora Paranaense, e, em Ponta Grossa, a PRJ2 - Rádio
dritaSmS em Paranaguá a Rádio Difusora de Paranaguá; em Lon-
iÍSL. I f ? 

' 
* ° Londrina S/A; em Antonina a ZYX6 - Rádio Ântoniense

lhes ;n^s?^0,ltraS se„meadaS Pflo,Estado. Dignas todas deste tributo que aquilhes prestamos, evocando um paladino da radiofonia na Terra das Araucárias

A 

ciência experimental, com seus laboratórios esuas pesquisas, sempre exerceu um fascínio ine-lutavel sobre o meu espírito. Contrariando em-oora a minha vocação, por uma determinação a quetambém nao pude resistir, fazia eu o meu curso deDireito na Capital da República, quando o mundoloi informado de novos feitos do engenheiro Gui-lherme_ Marconi. nos domínios da telegrafia sem fios.Ja então os seus despachos haviam cruzado o Atíân-tico, entre a Inglaterra e os Estados Unidos. A fa-çanha empolgou-me.

f? 
™7' *C\q.uirícum livrinh° de divulgação intitu-ado La Telegrafie sans Fil et Ia Télémecaniquc àIa Portee de tout le Monde", do engenheiro Monier

prefaciado por E. Branly, um sábio inventor a quemMarconi deveu suas primeiras telecomunicações, -ra-
ças ao detetor de limalha.
Um ano depois, achei-me de novo em Curitiba, onde,por uma dessas circunstâncias que a muitos aprazchamar de acaso, mas que ouso considerar um deter-minismo providencial, tive a aventura de ser apresentado a Livio Gomes Moreira, aquele despretencioso emodesto telegrafista, espírito brilhante, ponderado ejusto, voluntarioso e tenaz, que, com o correr dos anosseria _o meu grande e inexcedível amigo de todas as'ocasiões.

A esse tempo, Lívio Moreira residia com sua famílianuma pitoresca vivenda ali no alto da rua Dr. Muricilogo adiante do mirante do velho José Hauer Fun-cionano de modesta categoria, chefe de numerosa fa-milia os poucos momentos que lhe permitiam as seve-ras obrigações do espinhoso cargo, e as parcas sobrascie seus humihmos vencimentos, empregava-os em ex-periencias de laboratório, com correntes de alta fre-quencia raios X, tubos fluorescentes, e também comíotografias, em cujos domínios realizou tudo quantose encontrava ao alcance de um amador inteligente ededicado.
Foi no sótão daquele chalèzinho, a cavaleiro da pai-sagem ocidental da cidade, que me foi dado maravi-Ihar-me com algumas poucas das experiências de Li-vio Moreira, realizadas com heróico esforço, ^aça» auma precária aparelhagem de fortuna (não° menos
pitoresca do que o improvisado laboratório), cons-truida pelo próprio experimentador. Extasiei-me di-ante da descarga "era cabeleira" de uma monstruosabobina de Rumkorf, enrolada e isolada pelo Lívio Equanto lhe custara obter aquele maravilhoso efeito 'Varias vezes tivera que enrolar de novo alguns quilo-metros de um fio isolado a seda verde, tão fino comoum ho de cabelo, pois, ao ligar a energia à bobinaacontecia saltarem faíscas entre as camadas do enro-lamento, cuja sucessão ocasionava a queima do ma-terial isolante.
Um belo dia chegou-lhe de Paris uma revista que
T PTTpf*! A0V° 

SÍS^ema de lamento À GA-LM 1 ES, das fabricas Ducretet. E foi essa inovação
que permitiu a Lívio Moreira construir aquela Rum-korf para 30.000 volts, necessários à descarga "em
cabeleira s

Por essa ocasião - 1908 - já as revistas científi-cas e de divulgação traziam abundante matéria sobreos progressos da telegrafia sem fios. Lívio Moreira
quis experimentar. Possuía já a bobina, gerador trans-formador de energia de alto potencial. Restava-lheconseguir um grande solenóide de 60 centímetros dealtura e 40 de diâmetro, bem como uns condena lo-res do tipo garrafa de Leyde. Isso não lhe foi difícil-

uns poucos metros de tudo de cobre de pequena sec-
ção, dois copos de tamanho exagerado, de que haviaum sortimento na Casa Gravina, e umas folhas de pa-pel de estanho. Faltava um minúsculo cristal de carbo-rundum, que, apertado entre uma superfície e umaponta metálica, seria o detetor, alma da recepção dossinais. Lívio mobilizou meio mundo, como era do seufeitio, e conseguiu logo um punhado dos tais cristaisConstruiu assim um transmissor e um receptor, mon-tados sobre um pedaço de madeira.
Apreciando o meu pendor e entusiasmo para a expe-nmentaçao, Lívio Moreira induziu-me a construir comsua ajuda, um conjunto semelhante ao seu. Há pou-cos meses faleceu em Curitiba um hábil mecânico, oFedro JXico, que naquela época, por solicitação do «euempregador Sr. Fido Fontana, grande amigo e admi-rador de Lívio construiu algumas peças de que nece«-sitavamos, entre elas a parte metálica do detetor e asrodelas do explosor.
Em 1909, aí por outubro, os nossos equipamentos e«-tavam prontos para a experiência. A casa do Lívioolhava a nossa, no Alto do Bigorrilho, através do eixoda rua Augusto Etellfeld, então parcialmente abertaSeparava-as uma distância aproximada de dois qui-ometros. Da janela de nossa casa avistava-se perfei-tamente a janelinha do sótão do chalé de Lívio Mo-rçirSo
Nessa histórica janelinha havia uma cortina bran-ca, que, como veremos adiante, serviria para confir-mar semafoncamente as nossas combinações, quandoainda nao havemos trocado sinais telegráficosNos meus apontamentos, como nos de Lívio, não exis-te nenhuma referência à data em que, naquele me-moravel ano de 1909, realizamos a Ueza." Wdl

Sr. Livio Moreira, precursor do rádio-amadorismo
no Paraná.
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vamos muitas vezes a acidentada montagem da an-
tena, a minha antena, um fio que descia do topo do
um mastro de bambus emendados, com dez metro;-
de altura. Éramos quatro a manobrar os esticadores
Lívio, meu pai, um tio e eu. Dos quatro só eu so
brevivo. Ainda lá existe a velha casa que foi nossa,
ainda em poder de pessoa da família, e em cujo po
rão, num exíguo quartinho onde eu improvisara um
modestíssimo laboratório, empenhei todo o meu ar-
dor de moço para construir os vários órgãos da apa
relhagem, sob a orientação de Lívio Moreira.
Concluído e montado o transmissor-receptor em am
bos os postos, foi afinal combinado que às 17 horas
de um dia sombrio e úmido de outubro realizaria
mos a primeira experiência. Precisamente àquela ho
ra eu estava em recepção. Lívio havia desmontado
o seu fone, ficando com um dos articulares e dei-
xando o outro comigo. Realizado o ajuste do cris-
tal de corborumdum, mediante delicada manobra do
parafuso de pressão, logo comecei a perceber, em-
bora muito fracos, os sinais da manipulação no trans-
missor da rua Dr. Muricy. A despeito do entusias-
mo que me empolgou quando esses sinais me feri-
ram o ouvido, tive a calma suficiente para, quando
passei a transmitir, tentar uma experiência que porcerto causaria surpresa ao meu companheiro. Ten-
do diante dos olhos um código de sinais Morse, de
um tratado de física, procurei manipular lentamente
a palavra LÍVIO. Subindo em seguida ao pavimento
superior, fui observar a janelinha do chalé. As ma-
nobras da cortina anunciavam o êxito da experiência.
Já era noite quando, naquele dia inesquecível, Lívio
me telefonou da estação dos Telégrafos (em sua
casa não havia aparelho) para se congratular comido
pelo sucesso da tentativa daquela tarde e também
para confessar-me a emoção e a surpresa que lhe
havia causado a audição de sinais Morse, surpresa
que lhe havia causado a audição de sinais Morse,
surpresa que momentos depois, com a leitura do seu
próprio nome. transformava-se em jubilosa consta-
tação da eficiência de toda aquela precaríssima apa-relhagem.
Assim realizava-se, pensamos, a primeira comunica-
çaotçlegráfica sem fios em nosso país, onde também
se iniciava esse movimento de recreação científica
e confraternização que é hoje o rádio-amadorismo.

A primeira demonstração pública da nova invenção,em Curitiba, foi realizado em 1913, encontrando-se
localizados os postos numa das salas da Repartiçãodos Telégrafos e na residência de Lívio Moreira, en-tao a rua Paula Gomes. Na presença do presidentedo Estado, Dr. Carlos Cavalcanti, e de outras autori-dades, o professor dr. Ernesto Luiz de Oliveira, ;<cuja iniciativa deveu-se a demonstração, realizou um?brilhante conferência científica sobre o assunto, de-

pois do que repetiu-se a transmissão de mensagemem ambos os sentidos, numa distância de cerca de un;
quilômetro. Lívio Moreira aproveitou a ocasião par."exibir as pessoas presentes, curiosos fenômenos de-vidos a fenômenos de alta freqüência, fluorescêncrem tubos Geissler, ampolas de Crookes e outras maravilhas da eletricidade.
Pouco depois,, Lívio Moreira embarcava para a Euro
pa, em comissão de Governo Federal, tendo regre-.ado dias antes de rebentar a primeira Grande Gon-llagraçao Mundial. Dali trouxe novos subsídios par;:as suas experiências e algum material que deveriaservir-lhe mais tarde.
Até 1924 as suas atividades ficaram circunscritas irecepção de sinais dos grandes postos de telegrafisem fios de Nauen, na -Alemanha, Bordeaux e St. A-sise na b rança Usava um receptor Telefunken pancompnmentos de ondag de 60Q a 4Qoo metiog ^re ho que a.nda conservava em 1946. quando veio a
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eST, te!lip° já sur-ira ° rádio-amadorismo

1. TÍI(l0S e em alSuns País« europeusgraças ao brilhante feito de um jovem americano ee um oflcial f gSj que hav.am estabelec.do c0.mu cação através do Atlântico com emissores de ri
convAn-P Tm 

C.0mÍa de cem nietros' cuja faixa umcpnvemo internacional relegara aos curiosos e expe> uitadores por impraticável para longas distan-«as . JNo Brasil, o engenheiro Carlos Lacombe ten-
java 

o rádio-amadorismo e foi Lívio Moreira quemini ouviu os sinais pela primeira vez. como se veri-a de um cartão postal de 17 de junho de 1924, em
; J^ele 

amador agradece a Lívio o telegrama que
lhe t r T 

Conflrmando a recepção e anunciando-"i s.do essa a sua maior distância (DX).
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O MAIS IMPORTANTE ACONT ECIMENTO MUSICAL DO PA-
RANÁ, EM SEU PRIMEIRO SÉCULO DE AUTONOMIA POLÍTICA

EVOCAÇÃO DO QUE FOI O SUCESSO DA
ÓPERA "SIDÉRIA", DE AUGUSTO STRESSER

Inegavelmente, 
a ópera "Sidéria" consti-

tuiu o maior acontecimento musical queo Paraná pôde apresentar no seu pri-
meiro século de existência. Marcou época.
Ficou na história, — tanto nos registos cul-
turais como na recordação do povo. Chegou
até nós a notícia da emoção que o Paraná
sentiu ao defrontar, revelada e poderosa, a
força de um genuíno artista: Augusto Stres-
ser. Fez o libreto, um escritor e jornalista
seu amigo: Jaime Balão. Outra rara sen-
sibilidade artística, recém-portada a Curi-
tiba, — Léo Kessler, — empolgado pela
criação do artista jovem e profundamente
modesto, se propôs a reger a orquestra. So-
brevoaria, porém, a tudo isso, o toque ge-
nial das partituras. Estava, ali, a marca de
um dominador de todos os segredos de mais
dificil das artes. Dois anos durara o labor
de Stresser. Nesse largo período de ansieda-
de e sonho êle erigiria o mais belo monu-
mento da música paranaense.
O grande dia haveria, enfim, de chegar. Foi
a 3 de maio de 1912, a estréia da ópera. Es-
tava regorgitante o antigo teatro "Guaíra",
então recém-inaugurado, em substituição ao
velho "São Teodoro". O governador Carlos
Cavalcanti apoiou o empreendimento, e o
Paraná pôde se sentir jubiloso com a vitória
alcançada pelos seus artistas. Dez vezes teve
de ser lavada à cena, a ópera, em Curitiba,
e duas em Ponta Grossa. Sucesso absoluto e
inolvidável !
Figuraram como personagens, artistas ama-
dores, pertencentes a conceituadas famílias
da capital paranaense. O papel de Sidéria
coube à soprano srta. Marieta Bezerra;
Thylde, soprano, à srta. Josefa Correia de
Freitas; Alceu, tenor, ao sr. Jorge Wuchen-
pfening; Paulo, barítono, ao sr. Constante
Fruet; Juvenal, tenor, ao hoje conceituado
cirurgião dentista, dr. Jorge Leitner; cam-
ponesa: srta. Ana Kirchner; camponeses:
srs. José Buzetti Mori e Luís Romano.
Coro: diversos. De todos, sobrevivem Marie-
ta Bezerra, Josefa Correia de Freitas e Jor-
ge Leitner.

UMA ÓPERA GENUINAMENTE
PARANAENSE

A revista "Fon-Fon", do Rio, número de ju-
nho de 1912, vai nos auxiliar nestas notas de
evocação, homenagem e saudade:
"SIDÉRIA é um episódio sentimental que
Jaime Balão, escritor paranaense, escreveu
para ser musicdao por Augusto Stresser,
maestro também paranaense. O seu entrecho
é simples e foi colhido na época torturada
da revolução federalista.
Sidéria é uma linda menina de quinze anos,
que vive com o pai em uma casa de campo. ..
Juvenal é ura cabecilha revolucionário que
requesta Sidéria, a qual não corresponde a
esse sentimento. Alceu é um persiguido po-
lítico, que o pai de Sidéria, penalizado, aco-
lhe e esconde na sua casa de campo.
No primeiro ato, a ação desenvolve-se entre
a predileção de Sidéria por Alceu, que tem
na alma a tristeza pela saudade de um amor
que deixou longe e o ciúme e desespero de
Juvenal, que termina por denunciar Alceu e,
acompanhado de uma escolta, prende-o pes-
soalmente.
No segundo ato, a ação passa-se em uma
praça próxima do acampamento federalista.
Alceu, prisioneiro, conta o seu sofrimento,
enquanto os soldados zombam dessa desgra-
ça, para acompanhar Juvenal, que pensa que,

com a prisão de Alceu, afastou-o do caminho
da conquista de Sidéria.
Aí Sidéria se encontra com Thylde, a qualvem da cidade, em busca de Alceu, seu noi-
vo. Sidéria, ignorando o que a conduz até
ali, recebe-a com simpatia.
Thylde, por sua vez, notando a afeição de
Sidéria, condói-se da sua sorte e procuraconsolá-la. Sidéria, entretanto, têm um mal
pressentimento.
Nessa ocasião entra um camponês que anun-
cia estar eminente a execução de Alceu. Ju-
venal.obtém de Thylde a declaração de que
ama Alceu; dá-lhe um. salvo-conduto e diz-
lhe que, com êle pode salvar Alceu. Juve-
nal e os companheiros cantam então uma
serenata para aborrecer Sidéria. Nisto vol-
tam Thylde e Alceu que ela salvara. . Sidéria
compreende que Thylde é sua rival e Alceu
sente-se cada vez mais dominado pela paixão
que ela lhe inspirou. Quer aproximar-se de
Sidéria, mas a um sinal significativo de Ju-
venal retira-se com Thylde. Juvenal tenta
ainda vencer a indiferença de Sidéria, e, alu-
cinado, mata-a e suicida-se.
O terceiro ato desenrola-se no pequeno, ce-
mitério da freguesia, junto do túmulo de Si-
déria. Paulo, o pai, chora abatido a desgra-
ça da filha. Corre no local uma lenda: a ro-
seira que floresce no túmulo da infeliz, nas-
ceu sem ser plantada. Foi o amor desventu-
rado que lhe deu vida. Entra Alceu que vem
chorar o infortúnio daquela que se sacrifi-
dou por êle. Um coro infernal, interno, zom-
ba de Juvenal, que não conseguiu seus dese-
jos e sofre o justo castigo.
Alceu faz uma invocação à alma de Sidéria
e numa bela alucinação, vê a alma de Sidéria
cercada de anjos.
Thylde vem em busca de Alceu procurando
arrancá-lo de junto do túmulo de Sidéria.
Alceu- acompanna-a automaticamente; vê de
novo a sombra de Sidéria, abandona os bra-
ços de Thyide e cai fulminado sobre o túmu-
io daquela que o amou até ao sacrifício".

ÊXITO EXCEPCIONAL

Prossegue o "Fon-Fon":

"Foi extraordinário o sucesso da representa-
ção da Sidéria, no teatro curitibano, sucesso
devido nao só à beleza da música, casando
períeitamente com a delicadeza passional dõ
poema, como também à magnífica interpre-
taçao que me foi ctaaa pelos personagens, to-
dos representantes das mais distintas íami-
lias da alta sociedade de Curitiba.
Da parte de Sidéria encarregou-se Mlle. Ma-
rieta de Amorim Bezerra, cuja voz poderosa
e períeitamente educada, já íez o encanto de
vários salões do Kio, caoendo a parte de
Thylde a Mlle! Josepha Correia de Freitas,
possuidora da magnínca voz de soprano.
Na parte masculina, salientam-se os srs
Jorge Wucherpfnnig (Alceu), Jorge Leitner
(Juvenal) e Constante Fruet (Paulo), os
quais muito concorreram para o êxito triun-
íal de Sidéria".
Na mesma notícia, — nas páginas principais,
devidamente ilustradas, — a revista carioca
destaca que, ao final do espetáculo, o compo-
sitor Augusto Stresser e o escritor Jaime Ba-
lão receberam delicados mimos das mãos do
presidente Carlos Cavalcanti, o qual se dig-
nou cumprimentar os artistas, em cena aber-
ta, prestigiando aquela vitória da cultura ar-
tística do Paraná. Ao mesmo tempo, o ma-
estro Léo Kesser, à frente da orquestra, rece-
bia a maior ovação de sua intensa vida de
regente.
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0 saudoso compositor paranaense Augusto Stresser

AUGUSTO STRESSER

O grande compositor Augusto Stresser nas-
ceu em Curitiba, a 18 de julho de 1871. Foi
alto funcionário da Delegacia Fiscal, tirando
dessa situação o necessário para o sustento
da digníssima família e também para atender
aos reclamos imperiosos de sua vocação ar-
tística.
Calcule-se com que dificuldades, com. que
hercúleo esforço, com que fé poderosa conse-
guiu essa personalidade realizar-se.
Faleceu, prematuramente, aos 18 de novem-
bro de 1918.

O ARTISTA PROCURA E ACHA OS SEUS
CAMINHOS
De compleição franzina, desde cedo foi irre-
primívei o seu pendor para as Artes. Con-
tam-se episódios comoventes da obstinação
do menino Augusto.
Aprendidas as primeiras letras e as quatro
operações com a progenitora, veio da casa pa-
terna (olaria do Bacacherí) para a cidade,
aos cuidados de sua irmã, sennora Pletz.
Doentio, mas de ânimo forte, indo logo a o
que pretendia, tomou lições de pintura corn
o proíessor Eipenice Torini. Impressionado
com uma "paisagem" que vira na residência
da família Ricardo Negrão, pediu o quadro
por empréstimo, para copiar. A família
Stresser guarda carinhosamente alguns dos
trabalhos produzidos pelo menino-pintor.
Passou logo a se exercer em litografia, com
Narciso Fagueiras. E' trabalho seu o grande
quadro sobre a proclamação da Republica,
publicado em primeira página pelo jornal "15
de Novembro'', de Curitiba. Da mesma for-
ma o retrato de Silveira Neto, seu compa-
nheiro e amigo. E numerosos outros estam-
pados na imprensa local da época, alguns fi -
gurando em exposições. Mas, o seu verdadei-
ro caminho era a música. E Augusto Stres-
ser o trilhou com talento e glória.
Aos poucos foi deixando a pintura, litogra-
fia e a escultura, concentrando-se na música.

O COMPOSITOR
Com seu irmão Zéca, aprendeu flauta. Com
Paulo Assumpção, com o prof. Corradi am-
pliou os seus conhecimentos, entrando a im-
provisar e a compor ao piano, — instrumen-
to de sua preferência.
E não fora a natural indiferença com que o
Artista assiste à própria obra, teríamos hoje,
impressas, algumas dezenas de composições
de Augusto Stresser, cuja inspiração original
e fecunda, por mais de 20 anos, criou pági-
nas de harmonia, sensibilidade, beleza.
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O III CONGRESSO REGIOIAL
DE HISTÓRIA E GEOCRAFIA DO PARANÁ

Medalhas comemorativas do Centenário do Paraná e da Exposição e
Congresso Internacionais do Café, mandadas cunhar pelo governo
daquele Estado. Medem 7 cms. de diâmetro, e foram confeccionados
em ouro, prata e cobre.

e 16 a 23 de dezembro, realizou-se em Curitiba

Do 
III Congresso Regional de História e Geo-

grafia do Paraná. Alcançou êxito integral esse
certame, que foi realizado em comemoração do Cen-
tenário. e sob os auspícios do Instituto Histórico.
Geográfico e Etnográfico Paranaense, na sede do
Círculo de Estudos "Bandeirantes".

Foi considerando esse Congresso no seu verdadeiro
sentido e na sua transcedental importância, que bus-
cámos a palavra autorizada de alguns dos que a Cde
emprestaram a sua colaboração. Realizámos, graças à
boa vontade e gentileza cativante com que fomos re-
cebidos. uma ligeira enquette, e a apresentamos aos
nossos leitores. Encerra impressões que nos foram
possibilitadas pelo dr. Artur Martins Franco, presi-
dente daquele Instituto e pelos professores Carlos
Stelfeld. presidente do Congresso; Osvaldo Piloto,
vice-presidente: srta. Cecília Westfalen, secretária e
pelo prof. dr. José Loureiro Fernandes, como os de-
mais, membro do I. H. G. E. P.
Agradecemos ao prof. Oldemar Blasi, também secreta-
rio do Congresso, a colaboração com que nos facilitou
a tarefa.
Disse-nos o dr. Artur Martins Franco: "0 III Con-
gresso Regional de História que ora se realiza nesta
Capital, virá fixar e esclarecer episódios da emanei-
pação política do Paraná, até então obscuros uns e
contravertidos outros, para que. de futuro, a história
dessa fase de nossa vida politica fique expurgada de

erros ou contradições. Inegável,

portanto, a sua utilidade, franca-
mente justificada pelo interesse

que tem despertado entre os estu-
diosos de nossa história esse Con-

gresso comemorativo da passagem
do 1.° Centenário da criação da
Província".

Assim se expressou o prof. Car-
los Stelfeld: "Foi das mais acer-

tadas a idéia de ser organizado,
durante as sessões de trabalho
deste Congresso, um simpósio que
tratasse dos pródromos da autono-
mia da 5.a Comarca. Com esta mo-
dalidade muito em voga hoje nos
certames, e tendo-se ainda em vis-

ta o interessante e oportuno tema escolhido, os seus

resultados serão, sem dúvida, de grande projeção e

contribuição para o esclarecimento e para o conheci-

mento de um dos mais significantes capítulos da bis-
tória do Paraná".

Colhemos, em seguida, as impressões do professor

José Loureiro Fernandes: "0 início dos trabalhos
deste Congresso, assegurou o êxito na iniciativa do

Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paraná-
ense. As primeiras teses despertaram vivo interesse do

plenário e deram margem a comentários de grande
utilidade para a elucidação de determinados aspectos

particulares da História do Paraná. As moções já
apresentadas e aprovadas representam algumas, por
sem dúvida, novas e promissoras diretrizes para os
estudos da nossa História regional. As homenagens

prestadas à memória do Imperador D. Pedro II e do

Conselheior Zacarias de Gois e Vasconcelos, marcam

um ponto alto das comemorações do Primeiro Cen-
tenário da Criação da Província do Paraná.
0 prof. Osvaldo Piloto assim se manifestou: "Desig-

nado pela Mesa diretora do Congresso para orientar
o simpósio sobre os pródromos da emancipação po-
lítica do Paraná, foi com muita honra que, nesta hora
festiva da nossa história regional em que se come-
mora o centenário da criação da Província, me foi
dado o ensejo de, historiando os acontecimentos pre-

cursores da nossa emancipação, exaltar o valor dos
heróis do feito. Aos meus companheiors de Congresso

agradeço de público o calor que deram à minha ex-

posição, com os debates que de muita emoção íhè
encheram a alma de paranaense".

Finalmente, foi a professora Cecília Westefalèn, da
Secretaria do Congresso, quem nos falou: "Este Con-

gresso é, principalmente, a reunião de estudos onde
os valores da campanha da criação da Província do
Paraná são consideradas em sua significação e im-

portância históricas, cuja significação e importância

é este o momento de serem exaltadas".

* * *

A sessão solene inaugural do Congresso constou, tam-
bém, de uma homenagem a D. Pedro li. Traçou o

perfil do grande monarca, o dr. Artur Martins Fran-
co, estando presentes altas autoridades e o príncipe
D. Pedro de Orleans e Bragança.

Durante as sessões de trabalho, foram realizador- vá-
rios simpósios, e apreciadas numerosas teses.
Presidiu ao encerramento do Congresso o governa-
dor Bento Munhoz da Rocha Neto. Inicialmente, a

prof. Cecília Westefalèn, secretária, procedeu a lei-
tura de várias moções. Passou-se a palavra ao dr.
Artur Martins Franco, que fez um relato sintético das
resoluções do conclave. Finalizou sua oração, congra-
tulando-se com os realizadores do Congresso, a mesa
diretiva dos trabalhos e os seus membros.
Encerrando a sessão, o governador Munhoz da Pio-
cha congatulou-se. inicialmente, com todos os que
cooperaram para o êxito do 111 Congresso Regional
de História e Geografia do Paraná, acentuando a im-

portância dos congressos regionais em nosso país.
Apreciando o sentido regional da pesquisa, como se
tem processado em nosso Estado, afirmou que o re-
gionalismo é um caminho e não um fim. e que visa
robustecer a nacionalidade. Após uma série de con-
siderações em torno da História do Paraná, reiterou
suas congratulações aos realizadores e participantes
do Congresso.

COMO REPERCUTIU NA CÂMARA FEDERAL O CENTENÁRIO DO PARANÁ

A 

sessão de 14 de dezembro, na Câmara Federal, tornou-se memorável,
por haver sido dedicada à comemoração do primeiro centenário da in-
dependência política do Paraná. O sr. Arthur Santos produziu brilhante

oração, fazendo uma síntese da história do Paraná, desde os tempos da capi-
tania até hoje, exaltando sua terra e seu povo. Seguiu-se na tribuna o sr. Lauro
Lopes que, da mesma forma, apreciou o Paraná sob diferentes aspectos, quer
histórico, como social, político e econômico. Suas palavras finais foram entusi-
ástico apelo aos políticos paranaenses, para que esquecessem as divergências,
unindo-se em benefício do progresso do Paraná, tão acentuado nos dias que
passam. Falou, ainda, em louvor à Terra das Araucárias, o sr. Alcides Barcelos.
0 sr. Nestor Duarte tomou a palavra a seguir, evidenciando o papel histórico da
Bahia, cuja voz continua a ser de experiência e esperança na formação do pro-
gresso das unidades nacionais. E a Bahia mantém a esperança que o Paraná
continui a prosperar, engrandecendo-se a si próprio e à Nação. O sr. Plácido
Olimpio, como representante de Santa Catarina, levou sua contribuição às home-
nagens ao. Paraná. Participaram, ambos os Estados, de todos os episódios his-tóricos da República. Teceu vivas considerações em torno da terra paranaense
e terminou fazendo votos pela grandeza sempre cressente do Paraná. 0 sr. Wan-
dèrley^ Júnior referiu que, embora representante catarinense, nasceu em Curi-tiba, e'rendia sua homenagem de afeto e admiração à sua terra. Queria concre-

188 Ilustração Brasileira

tizar sua homenagem através projeto que apresenta, dando a denominação defaula Gomes ao estreito do Uruguai, onde se construirá uma usina hidroelétrica,
Foi Paula Gomes quem, em 22 de maio de 1843, remeteu ao presidente da pro
víncia de São Paulo, o mapa em que assinalava o longo caminho de tropas d,
muares do sul para a província, dando imensa volta na recião em que se situaaquele estreito. Tal mapa, uma preciosidade histórica, foi-lhe depois de trinta
anos, oferecido pelo padre Geraldo Pawis. O sr. Herbert Levy, relembrando cdesmembramento da comarca de Curitiba, da província de São Paulo, acentuou
que era a data festiva não só para os paulistas, como para todos os brasileiros,enalteceu o desenvolvimento material e cultural do Paraná. Fez votos, por fim
para que o Paraná continui uma das mais poderosas unidades brasileiras. O sr
Flores da Cunha, lembrando que no Estado do Paraná esteve logo depois da

21&ZÍ1 f\ 
RePÚblÍCa e em 1930< afirmou nue o Paraná é o Estado quemais radioso futuro apresenta. Salienta que as riquezas de sua terra são fabu

cessidaT/í 
qUe 

i, 
hUmUS é mdh0r ^ ° existente "a Ucrânia. Mostrou a ne-cessidade de aparelhamento completo e melhoria do porto de Paranaguá, para

racrnrT1 
d? Pr0dUl°n Referiu"^ à opulência das florestas. Comentou araça que se amálgama no Paraná. Aludiu ao fato de que. após seu pai. o melhoiamigo que teve foi Pinheiro Machado e este era um apaixonado pelo Paraná,

o iuÍinfühCo°ngratUlOU'"e P<?la PaSS3gem da viciosa data. saudando o Paraná

r:



Aspecto de uma sessão do Tri-
banal de Contas do Paraná,
vendo-se, ela direita para a es-
qusrda, os drs. Caio Machado,
Raul Viana, Raul Vaz, presi-
dente, Daniel Borges dos Reis,
Brasil Pinheiro Machado e
Eloy da Cunha Costa, suh-pro-
curador.

|j3j WÊÊÊÊÊÊSÊ^ÊÊ^ÊÊk-::' B
fl ''$B^KÊt' '¦ yéyyyyy WÊÊL
H"'flw' BB

^fl B/fli^ JB BrauB BW tfflfl Mlt^^Hw^^^^fll ^H BctÉ

3 ¦ "l^iH ™h| Ifl F^' f- ^^ :fl P^^ «L.'lmr^^l II
fll 9^^^^ '¦^JÉfe^. -^Bfl BwS&ãMflfl ^BflB wWryffiyiÈ^y <. " ;:fi|P'»^B ^fl7 y' f|jKfWÊÍ^^^^gm HH ^fl

i^t -^kWtif* ^H ^Bbb ^^^^tHHHttuflpiBMÊBriflBIBÍHfl ^P 
" "B*"^^Hfc ^B ^hBI

f^^sèhI b3 Bpt #*":l' ^" TI3
^aflMl flj BBffB Bbb^»_ **¦ B

¦ A.4lff_ Hl ^^^ !¦» fl^B ^B^H ^1

fl B ' ¦¦.yy-^*ÊÊÊÊM ^^.*L-> J fci^^——— ^^B B ¦

fl V/ - ^ ^^^^^^^^^^^^ fl B
i^t^^M HH

I r" "jpfl I
^B ^ÊÈÊmLM£,y-- - .- íi^hBS^^^^^B ^^-^-^^^^B ^B HH HM'^IIcIjh^í iIh E^hhI

¦HkiBBBl BSÉÊflB ^Bflfl BT ^^B^KjI

|

O Tribunal de Contas do Paraná e a sua
alta eficiência

r~p êm sido das mais profícuas as atividades do Tribunal de
J- Contas do Paraná, órgão constituido de elementos da

maior projeção no Estado. É justo que lhe prestemos, neste
número especial, as nossas homenagens, pois desejamos re-
fletir o sentimento dos paranaenses para com todos aqueles
que têm sabido se fazer fautores do engrandecimento da-
quela pujante unidade da Federação.
É formado o Tribunal de Contas do Paraná, pelos seguintes
Juizes: drs. Raul Vaz, presidente; Daniel Borges dos Reis,
vice-presidente; Brasil Pinheiro Machado, Caio Machado e
Raul Viana. São Auditores os drs. Lauro Scheleder e Nagib
Chede. Formam a Procuradoria do Estado, junto ao T. C,
os drs. Ney Leprevost e Eloy da Cunha Costa.
Afim de darmos idéia do vulto das atividades desenvolvidas
pelo T.C. do Paraná, fornecemos abaixo os seguintes elemen-
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tos estatísticos, referentes ao ano de 1925. Deram entrada
naquele T. C, 16.345 processos, assim discriminados:

Requisições 13.144
Prestações de contas 1.061
Oficies 697
Contratos 517
Requerimentos 484
Diversos 236
Aposentadorias 128
Recursos 49
Reformas 29

TOTAL  16.345

O Tribunal, no exercício de suas atribuições, durante o mes-
mo período teve o seguinte movimento: Ofícios expedidos:
980; Telegramas: 24; Circulares: 3; Acórdãos: 20; Instru-

ções: 433; Certidões: 28; Editais: 24;
Resoluções: 2.168; Ordens de Serviço:

3; Portarias: 81.
Nas 98 sessões ordinárias realizadas e 9
extraordinárias, exarou 2.168 Resolu-
ções e 20 Acórdãos, não constando do
número referido, as Resoluções que de-
terminaram o registro de requisições de
pagamento e adiantamento inferiores a
Cr$ 100.000,00, por serem as mesmas
registradas mediante despacho dos Jui-
zes Semanários.

Edifício do Tribunal de Con ias
do Paraná.
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Membros do Conselho
ministrativo de Corm ,
c/e Comemorações do C -,.
tenário do Paraná, por
sião de uma das suas 1 f.
tas às oôrers c/e constru _¦
c/a Exposição Internacü .1
do Café e Feira de Cuntü
ba. Da esquerda para a ..;'-
re/ta: Monsenhor Jerôm. o
Mozzartto, Coronel José Doí
mingues dos Santos, .Dr.
José Loureiro Fernandes,
sr Sylla Santerre Guiir.a-
rã es, Da. Brasil Pinheiro
Machado, presidente, e sr.
Gabriel da Veiga. Vê-se,
também, o sr. J. L. Frocs
Arantes, diretor administra-
tivo daqueles dois certames.

A COMISSÃO "DE 
COMEMORAÇÕES

DO CENTENÁRIO DO PARANÁ
Pela 

lei n.° 1039, de 10 de novembro de
1952, foi transformada em entidade
autárquica, com personalidade jurídica

e patrimônio próprio, e sob a denominação
de Comissão de Comemorações do Centena-
rio do Paraná, a Comissão de Festejos criada
anteriormente. Dito órgão tem por fim pia-

. nejar, promover e dar execução aos atos des-
tinados a registrar, com o máximo brilho, o
transcurso do I Centenário da emancipação
política do Paraná.
Até fins de agosto de 1953, presidiu àquela
Comissão o dr. Newton Carneiro, a quemdesde o início haviam ficado afetas as ati-
vidades de planejamento e execução, no se-
tor dos festejos de Centenário, pois ao ser
criada a antiga Comissão de Festejos, a res-
pectiva presidência ficara atribuída ao Se-
cretário de Educação e Cultura, e nesse car-
go é que se achava aquele ilustre paranaen-
se, o qual, no entanto, depois foi conserva-
do na presidência mesmo como Secretário
da Agricultura, tendo posteriormente solici-
tado exoneração.
A 24 de junho de 1953, pelo Decreto n.° 9754,
foi baixado o Regulamento daquela Autar-
quia, e pelo Decreto n.° 10416, de 31 de
agosto foram nomeados os sete membros do
Conselho Administrativo da Comissão, o qualficou assim constituído: prof. dr. Brasil Pi-
nheiro Machado, presidente, dr. Antônio Go-
mes, monsenhor Jerônimo Mazzarotto, co-
ronel José Domingues dos Santos, sr. Sylla
Santerre Guimarães, dr. Gabriel Veiga e
prof. dr. José Loureiro Fernandes.
Desde maio de 1952, funciona como secre-
tário geral da Comissão e organizador de
publicações, o dr. Valfrido Piloto. A Tesou-
raria é exercida desde dezembro de 1952
pelo sr. Erasmo Maeder, e ocupa desde julho
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de 1953 as funções de diretor do Departa-
mento de Hospedagem o dr. Lotário Pe-
reira.
Assumindo a presidência da Comissão, o dr.
Brasil Pinheiro Machado criou a Assistência
Jurídica, que vem sendo desempenhada pe-los dr. Kleber Lima Moreira, René Pereira
Alves e Carlos da Silva Sampaio, do quadrode advogados do Estado.
Como chefe dos serviços de contabilidade
funciona o sr. Celso Teixeira Pinto, da Se-cretária da Fazenda.
Prestaram e prestam serviços como funcio-narios da Comissão de Comemorações: JoséGonzanga Vieira, Raul Ferreira dos Santosdr. Nelson Barauna Moreira, Ema SouzaBitencourt, Maria Lúcia de Moura PilotoAddi Busse, Ruth Pinto de Carvalho, EníMaranhão, Marília Vidal Duarte Nunes YedaGomes Nicolete, Dionéa C. Riesemberg earlindo Stofella.

COMISSÃO GERAL DE RECEPÇÃO DO
CENTENÁRIO

Pelo Decreto 11327, de 30 de novembro, foicriada uma Comissão Geral de Recepção doCentenário, sob a presidência do dr. BrasilPinheiro Machado, e tendo como vice-presi-dente executivo o sr. embaixador SebastiãoSampaio, diretor geral da Exposição Inter-nacional e I Congresso Mundial do Café.
Como membros da Comissão Geral de Recepçao figuram todos os senadores, deputadosfederais e estaduais e os presidentes das nu-merosas entidades representativas da vidasocai cultural e artística do Paraná. NaSecretaria Geral, na Tesouraria e na Diretona de Hospedagem foram colocados os

ocupantes desses cargos na Comissão de Co-
memorações.
Como Diretor do Cerimonial: Dr. Juvêncio
Soares da Silva, Diretor do Cerimonial do
Palácio do Governo.
Como Diretores de Festas: Major João Alen-
car Guimarães Filho, que já prestava servi-
ço na Comissão de Comemorações, e os srs.
dr. Waldemar Monastier e Augusto Mocelin.
Como Presidente da Comissão de Recepção
de Paranaguá: Sr. João Ferraz, Presidente
io Centro do Comércio de Café de Par;.-
naguá.
Como Presidente da Comissão de Recepç'
do Norte do Estado: Dr. Bráulio Barbo
Ferraz.

Pelos Decretos números 11417 e 11418, <
10 - 12 - 53, foram criadas, para funcioi:
rem junto à Comissão de Comemorações
Centenário, duas Comissões Especiais, sen
uma de Transportes, integrada pelos srs. c
Pery de Almeida, Diretor do Departameir
do Serviço de Trânsito do Estado, Domine
Gulin e Humberto Primo Geronasso, e ui
Comissão Especial de Iluminação, constitui
pelos srs. Wiliam James Krocker, Cu
Oscar Mueller, Alberto Bolliger e Jaso
Gomes.

* * *

Arquiteto e construtor das obras da Exposr
çao Internancional do Café e da Feira à>:-
Curitiba: Dr. Davi Xavier Azambuja, coadju
vado, na parte construtiva, pelo dr. Nelson
Tabajara de Oliveira.
Como Diretor Administrativo dos dois cer-
tames acima, foi contratado o sr. J. L. Froes
Arantes.
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O Clube Concórdia for-
ma, condignamente,
entre as velhas agre-
miações de Curitiba.
Aí vemos um dos sa-
lões de sua bela sede
própria.
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A sociedade
Thalia é uma
das mais
importantes
de
Curitiba.
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O Coremyrfor Senjo 3Wo_- rffl Rocha Neto quando mostrava ao Presidente Getulio V,tes de algumas das mais notáveis realizações do seu governo: o Centro Cívi
argas as maque-

co e o Teatro Guaíra.

O MONUMENTAL
CENTRO CÍVICO

DE CURITIBA
SIGNO DA AVANÇADA MENTALIDADE
DE UM GOVERNO E DE UM POVO

F oi estudado e delineado pelo "engenheiro eovernadnr'"
Cívico^CuSa" éad?°4 

Nel?° 5KL
wnf Hr n^v'.e .de autoria d° arquiteto paranaense
MM. Hn 

°aviXavler Azambuja, e dos arquitetos drsFlávio
£rto W^wSfí*0' °la7°- Redig de Ca™Pos e Sérgio Ro-berto Santos Rodrigues. Vão adiantadas as obras de rnn,truçao, esperando-se concluí-las dentro de dois anos
da!XdeUóâbradS0riPnar.° Pral-6Stá a Carg0 da Comi^o Espe-Liai ae uoras do Centenário, que vem realirandn fow,i3:como obras complementares a' Biblioteca PÚWica (Zi7ndo arquiteto dr. Romeu Paula da CostaT n TpI! (Pr9eto
o Grupo Escolar Tiradentes (ambos p o êtados pe?o arouft/to dr. Rubens Meister), tendo igualmente reahzadn n r£íde Letras do Paraná (projeto do drDavi AzambuialA direção da Comissão Especial de nhr*«Tn 1 }'- •
d°rnfÍEaidaatnà Sf a^*^ 2&&.S2" é
dr. Elato SUva, competente engenheiro paranaense? e ao

sr. Eugênio José de Sousa, ilustre Secre-
tário da Fazenda e Delegado do Governo
junto à C.E.O.C. Tudo foi projetado e
está sendo erigido tendo em vista as
necessidades e possibilidades futuras cio
Paraná, como Estado que se destina,
sem dúvida alguma, a liderar, muito
logo, a economia nacional.
Essas grandiosas obras do governador
Bento Munhoz da Rocha Neto, por certo
o fixarão nas páginas da história do
Paraná, num plano elevado de visão e
arrojo, graças à sua inteligência, pre-vidência, capacidade de trabalho e
realização.
O imponente conjunto de repartições
públicas estaduais, que é Centro Cívico,
está sendo levantado em local alto e
aprazivel, com linda vista panorâmicada cidade de Curitiba.
O acesso, partindo-se da praça Ti-
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Palácio das Secretarias e a abóbada onde funcionarão
a Recebedoria e Pagadoria do Estado.
Aquele tem 40 pavimentes, 80 ms. de frente, 22 ms de
fundo e 145 ms. de altura. A abóbada terá 52 mi. <fcdiâmetro.

-enl^CândtdotVbfeu mfe 
^í*0 d° Cerro Azul e ?eIa

artéria asfaltada com^Krnf^fnsformarã° "uma linda
de rolamento de 18 metrn? ,1 ,de la-1'gura'tendo ™» faixa
arborizacão e ruas SónriL°anaUzaÇa° elétrica subterrânea,
cionamento de veículos a"eXaS à avenida' Para esta"

^Ctod^SoC^Jf!a -Primada de 300.000 me-
foesce^locoob rt°°° snrcoberto peias —
"nfiSS'^^ a «ede do Governo do Pa-"gentes do Estada o^ST,**»} os órgãos di-
ciano. legislativo, o Executivo e o Judi-
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Palácio Iguaçu e residência do governador, vistos por tra:
192 Ilustração Brasileira
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Conjunto Jurídico



bloco arquitetônico compor-se-á dos
seguintes edifícios:

— Palácio Iguaçu (palácio do govêr-no) — 4 pavimentos e

— Residência do governador, projetosdo dr. Davi Azambuja;

— Palácio da Justiça, — 8 pavimentos,— projeto do dr. Flávio Régis do
Nascimento;

4— Assembléia Legislativa;

— Secretarias da Assembléia, — pro-
jetos do dr. Olavo Redig de Cam-
pos;

— Secretarias de Estado, — 40 pavi-mentos, 80 metros de frente, 22 de
fundo e 145 altura, — projeto do
dr. Sérgio Roberto Santos Rodri-
gues;

— Tribunal Eleitoral e

— Tribunal do Júri, — projetos do dr.
Flávio Régis do Nascimento;

I
— Casa da Criança, — projeto do dr.

Edmir D'Avila.

Além desses magnificos palácios, o Cen-
tro Cívico terá uma cúpula de cimento
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^^¦W. ' ^flfl flflflew ^esT- flflflliílwBeBeSeflflflflV^','''';'''-'''':> fl^' Aspecto do Conjunto
do Centro Cívico de
Curitiba. As obras de
construção seguem
rítimos acelerado, es-
perando-se concluí-
Ias dentro de dois
anos.

armado, a maior abóboda desse gênero no mundo, pois o seu diâmetro será de
52 metros. Nessa cúpula funcionarão a Recebedoria e a Pagadoria do
Estado.
Em frente do Palácio Iguaçu construir-se-á um espelho de água, com 35 metros
de largura por 50 metros de comprimento. Afora esse embelezamento, o Centro
Cívico, terá também uma grande e linda praça, ornada com modernas está-

tuas simbólicas, e será contornado por
uma avenida marginal, destinada ao
trânsito de veículos.
A construção desse grupo arquitetôni-
co de gigantescas proporções, que é
empreendimento dos mais notáveis da
engenharia nacional, obedece às mais
modernas técnicas funcionais, a que se
juntarão belos e impressionantes de ta-
lhes, formando um todo em que esta-
rão reunidas à utilidade das constru-
ções, e beleza de traços e a harmonia
do conjunto, características desse pri-
meiro Centro Cívico do Brasil.
O problema da centralização dos órgãos
administrativos do Governo, em insta-
lações belas, condignas e apropriadas,
vai ser assim magnificamente resolvido
no Estado do Paraná.
O Centro Cívico é empreendimento que
se constituirá num imponente marco
comemorativo da passagem do I Cente-
nário da Província, e legará à posteri-
dade um monumento da capacidade de
uma administração inteligente e fecun-
da, assinalando a grandeza do Paraná.
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0S arquitetos Drs. Davi Xavier de Azambuja e Elato Silva, responsáveis, respecti-

vãmente, pelo projeto e pela construção, diante da maquete do Centro Cívico.
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Io CENTENÁRIO DO PARANÁ
PALESTRA PROFERIDA PELO DR. NEWTON
CARNEIRO, NO ROTARY CLUBE DE CURITIBA

Companheiros !

Ao 
receber a incumbência de falar, nesta ocasião solene, em,que os rotarianos de Curitiba, festejam a suprema date dol arana ccrreram-miu ao coração aqueles versos de Humbertode Campos: "Quisera ser um sino ressonante

Para dizer, quando rompesse o dia ... "

Não posso evocar imagem de maiorcemo este, que a do badalar hierático
propriedade, num momento*

e sonoro de um sino metálico

TT\eve a cultura do Paraná, ao dr. Newton Carneiro, diversos trabalhos de^ acentuado- valor, mas foi não apenas ao intelectual de alto estofo, senãotambém ao próprio expresidente da Comissão de comemorações do Centenário,
que o Rotary Clube de Curitiba confiou a incumbência de manifestar o júbilode todos os rotorianos pela passagem da importante efeméride. A escolha foi,

pois, rias mias felizes, e esta página confirma a nossa assereão.

LmfpSf 
ar;S°S ~ P.^naenses - à mobilização espiritual tão,Lemfazeja e tao necessária em instantes desta magnitude quando

e «eracoT^f fS! e S°"dárÍ0S 6V0Cam0s a P^agem de gerações
Palaná do niíUSlCerÇ,aram.f° Paraná d° passado, que fizeram o
Não eneont™ í1h 

e P,?fmitlrflm ° §Tande Paraná do Futuro.
cuTa ri!11!!! mtlh°r que a Plan§-ência de um campanário,cuja voz, como o reconhece Edward Rostand tem mágicos poderes:"Mon coeur croyant qu'on lui parlaitFnssonait à ce chant qni tinte . . , "

Rnhs?JVI°r01Va PeqU6na ermida de Nossa Senhora da Luz dos

Quando acompanhavam a? tronco' 
submifos e sentimentais.

Sanf Ana do *^bT<£tool^*^?2nt¥ de gado' quer para
Sorocaba., méca dos Sonego? "f d0S Gerais' ^uer P«a
desde a Vacaria no R o^í.ndP L\fUlhaVam 0S sertões sulino*
vavam nos ouvMo?a resSnfl^io*° ^í"*8*1? aquém Itararé- le-
Ias campanulas de bronze au^hS Iklglca do bi^balhar daque-
a transformação dos pousa em v1i«HVam C?m° que Prenunciando
em cidades que lastíeXmau\Jm,%f ^ ^ d° roteiro da troPaBicSo Pinto. Seque,aacar?esa Sr^íTâ,

CENTRO CÍVICO DE CURITTR* . ,
edifícios estão em

i . -ÍTy^s^y. • * ¦" ¦

Lái ii fins HnH Hk^.
i ix?aÈ$' -...--¦ .^^Jl HLv^I Wm BL,-

wF ~ ~—= =—— ^^SKÊÊMimmSKESSkT^

rantes e sertanistas que palmilharam e reconheceram recantos
paragens ignoradas do nosso território, sentiam — por certo. — essiapego telúrico indefinivel e incomensurável que é capaz dos maiores e mais inesperados prodígios.
E surge, então, uma etapa nova em nossa morfologia política e sociai. Começam a chegar os homens louros que galgam os contrafortes do planalto na esperança de aqui respirarem um ar maiíleve, uma atmosfera menos imobilizadora e mais propricia às atividades incontidas que o pioneirismo exige. Vêm aos pares, depor-acs grupos, aqui fazem uma constatação inesperada e surpreen-dente; 0 clima era europeu, menos agrestes as ralas capoeiras

dos arredores de Curitiba, bucólicas, e pito-rescas como as pastagens da Turingia. e deMorávia os nossos Campos Gerais, e a rai-nha da nossa flora, a soberba "auracaio
brasiliensis", tão inspiradora, decorativa eestética evocava — com sua majestade mi-litar — as coniferas dos Cárpatos e da Boê-nua. o fluxo imigratório adensa-se com a
propaganda que daqui fazem os primeiroscolonos e é tão maciça, tão volumosa essatorrente humana, que os nossos hábitos, onosso gosto, os nossos pendores vão — aos.
poucos — perdendo seu cunho aportugue-
zado. A terra e a gente os acolhem abertae generosamente.
Ao em vez de moldarem-se ao nosso tratosao cs mamelucos que se arianizam no amaneiramento europeizanteNao fosse o repicar tristonho e intermitente dos velhos sinos lem-brando os momentos de vida interior, evocando lastros espirituaisamortecidos, comprometendo o adeena numa saudade indefinida emorna e ele se fundirá de pronto nesse cenário novo ilimitado enipinotizador. Mas também aos sinos no seu apelo matinal e festivo'

SS.deSPei'ta'r 
- na rePeticão insistente do seu chamamentoautoiitaiio - cumpria sacudir, cumpria intigar, cumpria fazer pola-nzar as energias latentes transformando-os no "edan" realizador queopera os mais surpreendentes cometimentos. Cumprirá lembrar-lhes

TL tG f 
6ram mf10S excedentes humanos, anônimos e supérfluos,aqui seriam os pro-homens de uma cultura nascente e - ainda mais'

raPufíSSS Ta n°Va heraldica> Que afidalgaria seus rebentos
to rtP ™ Tf*] 

es-1com.,im- nobreza amadurecida no sazonamen,
lenhf ™« nífí 

her?lco e inintei'rupto. amadurecido de formalenta mas constante e humanizadora.

fuclo0 ^l^LZeKSéCUl° duraria essa íase tã0 marcante da evo-<
aue o vlrlnTS!?' 

FaZe consaê"rat°ria e de afirmação coletiva, em
regda nel, 1ÍQ? ^assemelhava a uma agigantada colmeia.
LnírftnSt «,f fecanica disciplinada, ordeira, ininterrupta e1 

Jl, Q0H caractenza esse modelo de solidariedade industrial.
wmrniPSn f^fa pr0,ní0 e consolidado Para receber o impacto da
?adfSárrn?meíltal.qUe eStamOS vend0 Processar-se. O Eldo-
cá?a ilol 1 QUf JeSUltaS e Band«rantes conheceram e que fi-

acolhe 1 ^r°Sa;iIlente aguardado, se abre de par em par
Lneroso M f 

° ^ n°ÍV0S da terra qiie vão fecundar o mais
se Zakm r nT"rS°; Os cafezais invadem o norte do Paraná

americana m,P J. íf 
1Gnte pelas colmajs e ^P^^s da nova Canaã

ro* iu 
" 

v%m nS p? 
a constltuir a miragem de milhões de cruzei-que vêem no Paraná a promessa do Brasil que Bilac resume

nestas linhas:

Pára ! Tua erra nova ao teu
[olhar fulgura!Detem-te / Aqui, de encontro

ia verdejantes plagas,Em carícias se muda a in-
[clemência das vagas...

... Este é o reino da Luz, do
[Amor e da Fartura!"

A visão retrospectiva desses
cem anos de vida autônoma,
própria, independente, noa
enchem de legitima ufaniae nos fazem voltar ao pri-meiro anseio, ao desejo de
clarinar por montes e poivo.les, de propalar nos areie nos céus do mundo todo
a euforia coletiva que inven-
civelmente nos domina a to-
dos os paranaenses, fazen-do-nos voltar às palavras do
poeta:
"Quisera ser um sino

I ressonantePara dizer, qua7ido rompesse
[o Dia . . ."



O MONUMENTO
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DO CENTENÁRIO
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Monumento do Cen-

tenário do Paraná,

inaugurado em Curi-
tiba, a 19 rfcj Z>e-

zembro. É voltado

para a grande aveni-

da que leva ao Cen-

tro Cívico. 0 obelis-

co tem 40 ms. de
altura.

Aspecto

da inaugura-

ção do mann-

mento.
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Autoridades presentes à inauguração do Monumento do Centenário,

em Curitiba, na manhã de 19 de dezembro. Da esquerda para a di-

reita: dr. Nereu Ramos, presidente da Câmara dos Deputados; dr.

Ernesto Dorneles, governador do Rio Grande do Sul; dr. Café Filho,

vice-presidente da República; sr. Abilon de Sousa Naves, presidente

do IP ASE; presidente Getulio Vargas; dr. Lucas Nogueira Garcez,

governador de São Paulo; dr. Bento Munhoz da Rocha Neto, gover-

nador do Paraná; e general Espírito Santo Cardoso, ministro da

Guerra.

( )S FESTEJOS REALIZADOS EM COMEMO-
4AÇÃO DO CENTENÁRIO DO PARANÁ

>

1 ranscorreram brilhantíssimas as festividades comemo-
- rativas do Centenário da Criação da Província do

traná. O grande Estado sulino atraiu as atenções gerais
> país, e durante vários dias Curitiba hospedou as mais

Itas autoridades federais e de vários Estados, bem como

p\IA 7 - 18 hs: - Inauguração do edifício da Faculdade de Direito de
•*-/ Curitiba.

DIA 10 - 9 hs: - Abertura dos Jogos Infantis Escolares, a cargo do Departa-
nento de Educação Física da Secretaria de Educação e Cultura. Grandes demons-

cações de ginástica rítmica.
Aintos corais e desfile de atletas, no Estádio Ferroviário.'° hs: - Torneio Quadrangular Feminino de Basquetebol, com a participação
'•as representações do Fluminense F. C C. R. do Flamengo do Rio de Jane.ro. ...

numerosas figuras de remarcada projeção no cenário na-

cicnal. Premidos pela exiguidade de espaço, daremos aqui

uma síntese do magnífico programa realizado, bem como

uma reportagem fotográfica em que apresentaremos alguns

dos pontos culminantes das comemorações.

C. Sírio de São Paulo e Curitiba F. C, no Ginásio do Clube Atlético Paranaense.

20,30 hs: — Grande Concerto Sinfônico sob a regência do prof. Ludwig Seyer, na

Sociedade Concórdia.
DIA 11 — 20 hs: — Grande shoiv artístico ao ar livre.
Nos show das noites de 11, 12, 14, 16 e 17 foram apresentados respectivamente
festivais das etnias: sirio-libanesa, ucránia, polonesa, germânica, japonesa: e um

festival de todos os folclores. Locais: praça Tiradentes.

Dezembro — 1953 195



20 hs: — Prosseguimento do Torneio Feminino de Basquetebol, no ginásio df>
Clube Atlético Paranaense.

DIA 12 — 8 hs: — Solenidade da Declaração de Assistência a Oficial, da Po-
iícia Militar do Paraná, primeira turma da Escola de Formação de Oticiais
Combatentes.

10 hs: — Inauguração Oficial da IV Exposição Nacional Canina do Paraná, or-
ganizada pelo Paraná Kennel Clube, no estádio do Curitiba F. Clube.
15 hs: — Abertura oficial do Concurso de Vitrinas e Fachadas.
20 hs: — Grande show artístico ao ar livre, na pr. Tiradentes.
20 hs: — Prosseguimento do Torneio Feminino de Basquetebol, no ginásio do
Clube Atlético Paranaense.

20.30 hs: — Represenlaçãr, pelo Grupo Tealral Independente, na Sociedade Rio
Branco.

DIA 13 — 16 hs: — Pa ri ida Internacional de Futebol, no Estádio Ferroviário.
19,30 hs: — Grande Concerto Sinfônico pela banda da Palícia Militar, na pr.
Tiradentes.
20 hs: — Festival do Centenário no Graciosa Contry Club.
20,30 hs: — Reprise da representação do Grupo Teatral Independente, na So-
ciedade Rio Branco.

DIA 14 — 20 hs: — Grande show artístico ao ar livre, na pr. Tiradentes.
DIA 25 — 20 hs: — Apresentação de grande conjunto orfeônico de senhoritas,
a cargo do Instituto de Educação e de colégios particulares de Curitiba. 1.200
vozes, sob a regência do maestro Bento Mossurunga e prof. Zuleide Picanço
Plaisant. Local: pr. Tiradentes.

21 hs: — Partida Internacional de Futebol, no Estádio Ferroviário.
DIA 16 — 17 hs: — Instalação solene do III Congresso Regional de História
do Paraná, prestando-se homenagem a D. Pedro II.
20 hs: — Noite das etnias estrangeiras. Apresentação de folclores das etnias:
japonesa, ucrania, sírio-libaneza, germânica, francesa, polonesa, italiana, bolam
desa e da colônia portuguesa, na praça Tiradentes.
DIA 17 — 15 hs: — Sessão Solene da Assembléia Legislativa do Estado, em
comemoração da Emancipação Política do Paraná.
19 hs: — Inauguração das exposições dos livros oferecidos à Biblioteca Público
Estadual, pelas etnias germânicas, polonesa, japonesa, italiana. sírio-Lib<mesa e
ucraina; exposição de curiosidades de origem germânica; arte gráfica polonesa
e artefolclórica ucraina. Local: Instituto de Educação.
20 hs: — Grande show artístico, ao ar livre, na pr. Tiradentes.
23 hs: — Baile de Gala realizado pelos Aspirantes a Oficial, da Polícia Militar,
no Círculo Militar.
DIA 18 - 11 hs: - Recepção ao sr. presidente da República, no Aeroporto
Afonso Pena.
15 hs: — Homenagem ao inslalador e primeiro presidente da Província do
Paraná, conselheiro Zacarias de Góis e Vasconcelos. Local- Praça Zacarias, junto
à herma daquele estadista.
16 hs: - Grande desfile escolar étnico e de escoteiros. - Desfilaram com tra-
jes típicos de cada nação, componentes das etnias germânica, polonesa, japo-nesa, italiana, uccraina, sírio-libanesa, francesa, holandesa e das comunidades
britânica e portuguesa.
18,30 hs: - inauguração do Grupo Escolar Tiradentes, na praça 19 de De/.em-bro.
20 hs: - Grande festival artístico e baile comemorativo do Centenário, para aetnia germânica, na Sociedade Rio Branco.
22,30 hs: - Recepção Oficial do Centenário, oferecida pelo governo do Estadoas autoridades e à sociedade paranaense, no Clube Curitibano, com a presençado sr. presidente da República e todos os hóspedes oficiais.
DIA 19 - Hora zero: - Anúncio festivo e solene do Centenário. - Fo«os deartificio, acompanhados de toques de sino, apitos e sirenes de fábricas anuncia-ram a entrada do novo século de existência do Paraná. No local da recepçãofalaram os srs. presidente da República e governador do Estado.
6 hs. : _ Alvorada do Centenário, pela banda de clarins da Polícia Militar Ir-raradiada do alto de um dos arranha-céus da cidade.
9,30 hs: - Revista e desfile militar. - Além da guarnição federal da 5* Re-giao Militar, sediada em Curitiba, e contingentes da Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tomou parte também um destacamento Naval comi
posto das guarnições dos tordepeiros da Armada Nacional, fundeados na baíade Paranaguá, bem como um contingente do Corpo de Fuzileiros Navais coma respectiva banda de música.
10 hs: - Hasteamento solene dos pavilhões nacional e do Paraná, inaugurando,se o monumento do Centenário.
10.30 hs: - Revista às tropas, pelos srs. presidente «Ia República e governadordo hslado.
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fira

11 hs: — Desfile Militar.

15 hs: — Inauguração do edifício da Caixa de Aposentadoria c Pensões dos F>
roviários, com a presença do sr. presidente da República.

Sessão solene na Câmara Municipal, com a cooperação do Instituto Histór"
Geográfico e Etnográfico Paranaense.

15,30 hs: — Inauguração do edifício do Sindicato dos Lojistas e Varejistas I
Comércio do Paraná.

16 — hs: — Inauguração da Exposição Internacional do Café e Feira de C '
tiba.

Falaram o sr. ministro da Agricultura, dr. João Cleófas, e o presidente da Co
missão de Comemorações do Centenário, dr. Brasil Pinheiro Machado.

Oferecimento de medalhas de ouro da Exposição e da Feira, ao sr. presidente
da Ripública.

19.30 hs: - Abertura ao público dos portões da Exposição Internacional du
Café e Feira de Curitiba. - O governo do Estado proporcionou ao povo, gran.
dioso espetáculo com fogos de artifícios, baile ao ar livre, números de arte o
apresentações folclóricas.

21 hs: - Banquete ao sr. presidente da República e demais autoridades, no Clu-
be Curitibano.

DIA 20 - 9 hs: - Grande festa pública ao ar livre, pela Sociedade Duque do
Caxias, no arrabalde do Bacacheri.
10 hs: - Missa oficiada por Dom Manuel da Silveira D'Elboux, Arcebispo Me-
tropolitano de Curitiba. Local: praça Tiradentes, em frente â Catedral Metropo-
litana.

11,30 hs: - Conferência dos Governadores dos 7 Estados da Bacia Paraná-Uru-
guai com a presença do sr. presidente da República.
13 hs: - Almoço do sr. presidente da República com os srs. governadores e cs-
posas, no Graciosa Country Club.
15 hs: - Solenidade inaugural dos Postos de Puericultura da Campanha do Cemtenário.

15.30 hs: - Inauguração da Creche "Dona Darci-, no arabalde de Santa Quite-na pela sra. Flora Camargo Munhoz da Rocha, presidente ,1a Legião Brasileide Assistência, Seção do Paraná.
15.30 hs: - Inauguração de uma placa de bronze no edifício da Biblioteca Pú-hhc. Estadual, como homenagem da etnia polonesa, . entrega dos livros ofereci-dos por essa etnia.
15.50 hs: - Inauguração do edifício da Caixa de Seguros de Vida dos Funcio-narios Públicos do Estado do Paraná.
17 hs: - Festa Turíístiea do Centenário, no Hipódromo ,1o Gnabirotuba, dispu-undo-se os Grandes Prêmios "Paraná do Centenário", "Presidente Cetúlio Va,
gas e 'Governador 

Bento Munhoz da Rocha Neto".

20 30 A- 
Gr"rnde 

!Tile 
d° gri,"° Í,nÍC° ger",â"iC0- "° S°<=ied°"e Ri» Dranco.

peba" neuT^/i/ T-T° 
C°K°^<k°- te"<<° »*> encenada a 6p,,a "Co-

wl „ 
'a, a|S0C'eH;de TalÍa' *°b ¦ <«resão do professor Tadeu MoroZ„-wicz, no teatro do Colégio Estadual.

21 hs: — Partida internacional de futehnl nn V . ' r n-
DTA 9i o xt iuitooi, no Estádio lerroviario.

Brasi,l~d t~íèTZ::7; rmovido i>da s^° d°p-- * *-*•
Tiradentes nela r 

^^^ de ™P«« e brinquedos, na praça
Seção 

l0r" Ca",aríM Mu"h°2 da *<*'". --lente daquela

lfh!-SL~Vi!rr l'° " "reSÍ"eme da Re"ÚWka J C.PM Federal.
..a., fu„deai:r;„:0r;::i^ Es,a,,°' -—da—**>

Ino ZSZSTJgZ 
*—* * » I—. Dursh, primeiro

DU22SL-9RhePnr t 'Pera "C°PélÍa'' "ü Co>é^ Es<*<^>-
ni*ação polonesa no ?T 

^T "* C°1ÔnÍa Abranches' *de da primeira colo-

f:k pi:rEin^hi:rwrstrumen,° - —da imi-

^^^Tã^tJ^'^com a aprcsema5a° do eranr"'|,i-
DIA 23 — 17 hs- T
-no homenagem da «ZZIZ 

""'* " Pa"ereWÍSky' "° ™<° ^
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DIAS 25 c 27 !! ,ot 61 

" ""* "'"'" »°l°"™< ~ S°-<lade União.
légio Estadual. ' 

*' "~ Repnses da <V™ "Copélia", no Teatro do Co-
DIA 30: — 21 h^- _
João Batista" de T • c",PU'^n,aÇa° 

,io Co™l Evangélico, com o oratório "São
' Leo Schneider, no Tea.ro do Colégio Estadual.



CURITIBA,
A "CIDADE SORRISO", RECEBE, FE-

LIZ E ACOLHE-
DORA, A VIS!-
TA DE VULTOS
NACIONAIS.
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Flagrante da chegada do Gover-
nador de Minas Gerais, sr. Jus-
celino Kubitschek. Vê-se na foto,
também, o sr. Abilon de Souza
Novais, presidente do IPASE, que
viajara em companhia do sr. Ge-
túlio Vargas.

Santa Catarina, São Paulo e
Rio Grande do Sul, como ou-
tros Estados, estiveram pre-
sentes à grande festa do
Parava. Aí vemos o Gover-
nador Munhoz recebendo os
governadores Ernesto Dor-
nel-p*. Lucas Garcez e Irineu
Bornhausen.

•presentes em Curitiba
I o sr Presidente da Re-

1 pública e os Governa-
dores do Rio Grande
do Sul, Mato Grosso e
Goiás, é realizada a
III Conferência dos
Governadores dos Es-
tados da Bacia do Pri-
ta. Grande êxito e pro-
dutividade so^ a pre-
sidên^n fie Honra do
sr Getútto V"raas. e
etetivn do vroi. Lucas
Gnrnez. presidente da
Comissão Interestadual
da Bacia do Paraná-
Uruguai.
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A PARTICIPAÇÃO DAS ETNIAS
ESTRANGEIRAS NOS FESTEJOS

DO l.o CENTENÁRIO DO PARANÁ
T\ e colorido extremamente belo foram as fes-±S tas dos vários grupos étcnicos que concor-rem para a formação do Paraná, üm grandiosoaesfue muito elogiado pelo sr. presidente da
STt ? ,demals vlsitantes'e dlversos lind~festivais folclóricos constituíram expressivas de-monst ees de soiidariedaade e .gratidão paracom a terra jovem, bonançosa e fértil que temsa ido acoiner . a.sorver os elemenL9^
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ALGUNS FLAGRANTES
DAS COMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO DO PARANÁ

Sessão solene da inauguração
simbólica dos 100 postos de
puericultura construídos em
todo o Estado, como parte
do programa de comemora-
ções do Centenário. Preside-
a o sr. Café Filho, que exal-
ta o grandioso empreendi-
mento, devido também à te-
nacidade e ao espírito hu-
manitário da Senhora Flora
Camargo Munhoz, presiden-
te da Legião br asneira de
Assistência no Paraná.
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de Trabalhadores Rurais de Canguin teve atuação saliente.
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A missa campal foi oficiada por D. Manoel da SiU
veira D'Elboux, Arcebispo Metropolitano, e atraiu
grande massa de fiéis.

0 busto de Zacarias de Góis e Vasconcelos, em Curitiba,
foi ornamentado, reproduzindo os municípios do Paraná.
0 presidente da República depositou uma coroa de flores,
o mesmo fazendo os representantes do Exército, da Man-
nha e do Estado da Bahia, de onde era filho o instalador
8 primeiro presidente da província do Paraná.

A nossa Marinha de Guerra, bem como o Exército,
participou de maneira brilhante dos festejos da
Paraná. Empolgou Curitiba a tradicional banda de
fuzileiros navais, que realizou execuções aplaudi-
díssimas. Aí a vemos à frente da guarnição das tor-
pedeiras enviadas a Paranaguá. Um dos números
das comemorações centenárias foi a visita especial
que o governador Munhoz e o seu secretário reali-
zaram a essas unidades.
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;/ ESTAMOS ENFEITANDO O BRASIL COM UMA ETAPA NOVA E BRILHANT
DA SUA CIVILIZAÇÃO

Como falou o governador Munhoz da Rocha Neto, durante a rece-

pção oficial, no Clube Curitibano.

í^ enhor Presidente,
^^ Minhas Senhoras e meus Senhores:

Neste instante de evocação para o Paraná,
quando em todos os seus quadrantes se mobiliza a
consciência da sua gente em reverência ao marco cen-
tenário de nossa querida província paranaense, levo
o meu pensamento aos recantos mais longínquos do
Estado.
Revejo, como num filme, as lutas angustiadas dos quefizeram o Paraná marchar.
Presencio os pescadores do nosso litoral que olham
o mar de onde vieram os portugueses e os vicentinos
e ficaram vigiando a orla marítima quando a civiliza-
ção subiu para o planalto; acompanho a marcha ban-
deirante de brancos e mestiços que assustaram o ser-
tão com o tropel da civilização que vinha de longe,
do outro lado do mar, e cuja ousadia indomável fê-
los derramarem-se pela vastidão continental do domí-
nio português na América e desenhar o mapa do Bra-
sil.
Sigo a fixação do oeste, nos confins de outro império
colonial, estabelecido pelos caboclos de Palmas e Gua-
rapuava, caboclos do Paraná que fizeram que o nosso
chão fosse brasileiro, e forneceram, com as balisas
que plantaram e defenderam, o argumento definitivo
de Rio Branco, para a vitória do laudo Cleveland.
Observo a festiva passagem das tropas do sul, seme-
ando cidades e marcando nossos caminhos tradicio-
nais. Revivo as lutas do inimigo europeu, adaptam
do-se à terra nova no planalto que o pinheiro definiu
e caracterizou. Ouço a música paranaense da circular
das serrarias e o velho crepitar dos barbaquás queanunciam a nossa economia. '
E testemunho, com exaltação, o florescimento atual
do Paraná, enraizado no que o passado nos legou
como sentido e diretriz insuperáveis de uma civili-
zação.
Ouço o passo dos brasileiros que convergem para oParaná, através de todos os caminhos da Pátria gran-de. Vêem de Minas e São Paulo, empurrados 

°pela
onda verde dos cafeeiros que desceram para o sul vi-vendo seu ciclo e revolucionando a tradicional eco-nomia paranaense; vêem do nordeste, ressequido esuper-povoado, com a intrepidez e a coragem dos quelutam, sempre se habituaram a lutar sem esmorecer
para abrir sertão e fazer o cafezal avançar. Vêem dosul, transbordando do minifúndio colonial e fazendo
sobreviver, aqui, os traços humanos que nos são ca-ractensticos, depois de mais de um século de imigra-
çao. Vêem de todas as angústias, de todos os desen-cantos, de todas as esperanças e de todas as coragensnacionais.
O Brasil marcou encontro no Paraná quando festejamos o Centenário da Província. E o paranaenseanügo recebe seus irmãos com um transbordamento
emocionai de tal ordem, que todos se sentem emcasa, no seu velho lar brasileiro, definido, agora,
por uma nova paisagem..
Evoquemos, neste momento, os homens que come-
Ç,aT\oii80nhar ° gfande sonho e ° ampararam,desde 1811, na Câmara de Paranaguá, ao movimentotambém paranaguense, de Bento Viana, FranciscoRocha e Inácio Lustosa, em 1821 ; da intuição cia-nvidente do Barão de Antonina, em 1842, à propagan-da infatigavel de Correia Júnior e Paula Gome" •,

ação de Batista de Oliveira e Carneiro Leão, em
1850, no Senado Imperial, do Deputado Carneiro de
Campos, em 1843, até à vitoriosa combatividade de
Cruz Machado, em 1853, e à organização adminis-
trativa de Zacarias de Góis.
Evoquemos todos aqueles que, no passado, não impor-
tem as suas convicções, prepararam e tornaram pos-
sivel que acontecesse o Paraná de hoje. Paraná que
se está realizando a si mesmo, dentro dos padrões que
eles idealizaram.
Evoquemos todos os que fizeram bem ao Paraná,
sofreram com as suas fragilidades e vibraram com
as suas grandezas, quer nas funções de mando e di-
reção, ou anonimamente, no trabalho desconhecido
e não menos heróico, de levar sua pequena pedra,
ao edifício comum, que a todos pertence e a todos
beneficia.
O Paraná atingiu este marco festivo de sua vida,
exibindo o espetáculo dos andaimes, que invadiram
e enchem todo o nosso território.
Aí está o grande sinal de nossa evolução, que alcan-
ça uma intensidade trepidente. Aí está o signifi-
cado desta época. Construímos para o futuro, com
uma fé irredutível no que há de vir. O que fizemos
é ainda a miniatura, não de um futuro longínquo,
mas de uma época que nos está batendo ansiosa-
mente às portas.
Nosso pensamento se dirige agora à velha Provim
cia de São Paulo, de onde viemos, de onde nos or-
guinamos de ter vindo.
Guardamos perene fidelidade ao alto espírito pau-lista ao espírito daqueles homens extraordinários de
Piratininga, de Itú, de Sorocaba, ninho de nossa
velha genealogia, como de todo o sul do Brasil, es-
pírito que sugere a arrancada pioneira com os seus
entusiasmos e suas aventuras, e, ao mesmo tempo,
anima a persistência, a dura persistência de plan-tar para o futuro e de esperar.
Orgulhando-nos de nossa ascendência paulista, pre-tendemos que os paulistas se orgulhem, também, deseus descendentes paranaenses.
A grandeza do Paraná é uma glorificação de Sãoraulo.
O espirito pioneiro continua, aqui, sob outras for-mas. Sob as formas atuais dentro de novas técni-cas e da estrutura social e política da época. É omesnm espírito que empurra as iniciativas para asinovações fecundas, certo do quanto vale o esforço
próprio a energia própria, que não vive a esperar quetudo desça dos governos, em cuja atividade e emcujas providencias, velhos hábitos nacionais fazem re-pousar a solução de todos os problemas e até de pro-JJlemas pessoais.
Envio, neste início culminante do segundo século pa-ranaense, a saudação do Governador a todo o Estadoa toda a sua população, a todos os seus lares, semdistinção de origem ou de partido, de convicções oucie atitudes, honrado de ser o mandatário do Paranáa, minha admiração e vai minha homenagem àquelesque tecem o nosso progresso e garantem a sua sobre-vencia desde o pescador e o caboclo do litoral, sa-clios das hçoes da natureza, aos vaqueiros dos camposdo oes te, que vivem o pampa paranaense, o nossopampa situado a mais de mil metros de alti ude aos

das sen ai ias, dos ervais do centro, do sul e do oeste,
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presos perpètuamente à sua gleba, poupando-a, legai:
do-a integra às novas gerações, e onde ressurge a fui
guração salvadora dos trigais; aos lavradores de caí:
do nordeste, do norte e do noroeste do Estado, d
cujo esforço veio a transfiguração de nosso panoram
econômico, social e humano; aos comerciantes de tô
das as escalas, que põem em contacto épocas diferei:
tes do conforto humano; aos industriais que pesqui
sam novas fontes de riqueza; aos ferroviários incan-
sáveis no unir as regiões distantes do Estado; ao
motoristas de caminhão, figura nova e decisiva em
nossa civilização, trabalhando dia e noite no escoa
mento de nossa produção; aos profissionais liberais
que acompanham a expansão do nosso ímpeto civili-
zador e minoram o velho sofrer humano, clamam di-
ante dos juizes contra a injustiça, planejam e exe
cutam em sua produção econômica; aos servidores do
Estado, que fazem funcionar a máquina administrativa
em todos os recantos; aos estudantes que estão apren-
dendo a compreender este pedaço do Brasil; aos
professores de todos os ciclos que moldam a alma do
futuro, e acima de tudo, o decidem, no que êle venha
a apresentar de imperecível; ao pároco, que vai, as-
sistindo, espiritualmente, à luta agressiva dos homens
e abrandando seus antagonismos; a todos que coo-
peram humildemente para a estrutura do Paraná,
magníficos na sua humildade.
O Paraná é, como o Brasil, feito de humildades que
o curam e o imunizam da jactância ou da vaidade do
que conseguem executar, do que a Província permita
que executem.
O Governador invoca nesta hora paranaense, a prole-
ção de Deus, para todos os esforços e para todos os
lares do Paraná.
Senhor Presidente:
Vossa Excelência honra a gente paranaense ao presi-
dir, como Chefe da Nação, à nossa festa centenária.
Aqui se casam, numa harmonia perfeita, a exaltação
regional do rincão amado e a sua integração completa,
para além dos padrões políticos, dos complexos so
ciais e humanos da Pátria comum.
Nossa brasilidade vem de nosso destino histórico,
preso à nossa situação geográfica. O Paraná tem vi
vido ocupando terras para o Brasil e assimilando popu
lações para a nacionalidade.
Não é, entretanto, só pelo nosso passado. É, também,
pelo nosso presente, pela intensiva convergência de
brasileiros para o Paraná, que esta é uma festa bra
sileira.
Homens que ontem chegaram marcados pelas lon
gas caminhadas, já se exaltam, já se integram no
rincão, vivendo e amando as suas conquistas e a
suas glórias.
A Vossa Excelência, que preside aos destinos na
cionais nesta hora inquieta e surpreendente do Bra
sil e do mundo, e distingue o Paraná ao comunga:
com as nossas emoções neste alto momento, o Paran.
presta a sua homenagem reverente e expressa a su,
profunda simpatia.
Estamos enfeitando o Brasil com uma etapa nov.
e brilhante da sua civilização, observando, com fi
delidade, as velhas tradições nacionais.
Aqui se acredita no amanhã do Brasil.
Em Vossa Excelência, que que digna e legitiim
mente o representa e simboliza, o Paraná saúda
Brasil, por cujo destino e perpetualidade, por cuj
bem estar e felicidade, está decididamente lutando".

Flagrante apanhado no salão nobre do Clube Curitibano, du-
rante a recepção oficial promovida pelo governador Munhoz
da Rocha Neto. O presidente Getulio Vargas e o governador
Bento Munhoz da Rocha Neto estão ladeados pelo dr. Harot-
do Beltrão, presidente do Clube Curitibano, e dona Flora
Camargo Munhoz da Rocha.



'Ninguém ousaria descrer do
brasil, ao contemplar o espe-
áculo do Paraná moderno"

0 discurso do presidente Getulio Vargas, em Curitiba,
na recepção oficial de 19 de dezembro.

. y r\ ovo do Paraná :
Y~ Nesta noite de glória, em que as bênçãos do Brasil inteiro se cliri-

gem, fraternamente, para o vosso Estado, venho trazer-vos, de co-
áo jubiloso, a homenagem do meu orgulho cívico por tudo quanto sou-
tes construir, pela inteligência, pela bravura e pelo trabalho, num século

enas de vida autônoma.
Pátria exulta com os resultados esplêndidos e as radiosas promessas da

vossa energia criadora. A emancipação política, já sonhada por vós quan-
do não alvorecera ainda a própria independência nacional, bem a justifi-
estes nesses decorridos cem anos de heróico desbravamento, de constante
labor, de fecundas iniciativas, que transformaram a antiga Quinta Comarca
de São Paulo, pobre, inculta e quase deserta, na sua realidade magnífica
do hoje. A riqueza sempre crescente, a civilização que dia a dia se apura,
<-.s cidades novas que surgem como por milagre em meio às fartas lavouras,
as jovens indústrias que prosperam, as gentes de origem diversa que se ir-
i.lanaram no cultivo da terra dadivosa, aqui nos fazem ver a materialização
dos reinos encantados.
Parece que o destino vos reservou para alertar o país, na crise atual do seu
desenvolvimento, mostrando aos pessimistas e aos céticos um tonificante exem-
pio das possibilidades imensas que se abrem para o nosso futuro. Ninguém
ousaria descrer do Brasil, ao contemplar o espetáculo do Paraná moderno.
Prenunciando o porvir esplendoroso, o vosso presente de estupendo progresso
honra o passado e testemunha o vigor desse espírito bandeirante a que de-
veis as primeiras conquistas da vossa existência.
Pelas condições felizes da sua evolução histórica e política, o Paraná cons-
titui uma singularidade na vida nacional. Pois, surgindo no quadro das nos-
sas províncias quando o Império já se consolidara nos alicerces da sua es-
trutura, não conheceu os embates domésticos e as dissenções internas que
marcaram o início da nossa árdua formação, deixando na alma de tantas
populações locais o ferrente de animosidade que só aos poucos o tempo con-
seguiu apagar. Desde os primórdios, oferecestes a lição extraordinária e adrni-
rável de um povo uno, sem privilégio, sem preconceitos, sem obstinadas vin-
ditas, sem tradições de rancor. Nunca vingaram aqui as prerrogativas diferem
riadoras do nascimento e da fortuna. Em vosso clima estimulante nunca se
respirou a atmosfera malsã das prevenções raciais ou religiosas. Sempre igno-
rastes o que divide os homens e compromete a ventura dos povos. Tendes mo-
tivos para vos ufanar da vossa fibra, dos vossos feitos, do vosso ímpeto des-
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Em nome do Brasil e do Paraná um abraço
de comunicativa cordialidade e profunda

significação.

bravador, porém jamais ri-
guestes as barreiras do re-
gionalismo ou da xenofobia
para afastar do convívio ami-
go, ou para excluir dos bens
prometidos pelo solo generoso.
os forasteiros que aqui arri-
barani, com o desejo e a es-
perança de prosperar.
Oportunidade para todos é

o signo da vossa História, tão
recente ainda, mas já tão be-
Ia. Graças ao vosso ânimo
hospitaleiro, os filhos de ou-
tros Estados, como os filhos
de outras pátrias, encontram
nestes rincões propícios a mes-
ma fartura e o mesmo viver
tranqüilo, como o prêmio do seu esforço. Porque amais profundamente a vossa
terra, sabeis dar incentivo aos que vêm de longe para cooperar no seu engran-
decimento.
lmprimistes, no entanto, marcado cunho brasileiro àf* promissora civilização e
assimilação, a vossa gente fez integrarem-se na^me.snja» consciência da pátria
nova os laboriosos núcleos de imigrantes que aqui se 'plantaram. Nem o vinco
secular das nacionalidades fortes., nem o vigor dos costumes e tradições que se
arraigaram através dos tempos, nem as crenças, nem os idiomas, resistiram à
alma própria que haveis formado nesses campos fertilíssimos plenos de riqueza.
Pelo sortilégio da vossa hospitalidade, as colônias estrangeiras deixaram de se
constituir em círculos segregados, tomando, parte na comunhão do trabalho, com
o entusiasmo e a alegria de servir ao Paraná; em companhia da brava gente pio-
neira que devassou as regiões agrestes, que abriu estradas nas matas virgens,
que semeou povoaçÕes, que improvisou cidades e nelas procura estimular o gosto
pelas coisas da inteligência.
Em meio de tão arrojados e penosos empreendimentos para estabelecer a vossa
prosperidade material, não esquecestes as criações do espírito. Embora tão jo-
ve"i. n vosso Estado já deu as letras do Brasil preciosa contribuição, com a
plêiade ilustre de historiadores, ensaístas e poetas, de Rocha Pombo a Nestor Vi-
tor, de Emilio Perneta a Emílio de Menezes, que formaram a denominada Escola
Paranaense, cujas irradiações de talento e cultura atingiram o país inteiro.
Meus amigos do Paraná:
Em meio a todos os acontecimentos da minha carreira política, entre os triunfos
e vicissitudes que me acompanharam nos anos devotados ao serviço da Pátria,
a vossa fidelidade constante e inalterada foi sempre para mim motivo da mais
profunda e comovida gratidão. Guardo como um momento inesquecível do meu
viver de homem público aquele em que a vontade livre do Povo do Paraná me
foi buscar, no exílio a que me recolhera, para confiar-me o tão grande encargo
de vos representar na Câmara Federal. Nunca me negastes o vosso apoio na obra
de renovação em que me empenhei, porque sempre tivestes os olhos voltados
para o futuro e em vossa marcha empreendedora nunca vos deixastes deter pelos
rancores políticos de um passado de estagnação e indiferença.
Neste noite memorável, nestas horas tão densas de conteúdo histórico, sei que
exprime o sentir de todos os brasileiros, quando rendo ao valoroso povo do Pa-
raná o preito do meu entusiasmo. Se a natureza já vos recompensa com a pios-
peridade o trabalho de todos os dias, é justo que também a Pátria vos consa-
gre no penhor do seu reconhecimento pelo concurso inestimável que prestais à
sua. grandeza. Que este último dia de um século de vitórias e conquistas seja
para vós a véspera de uma éra nova, na qual se transformem em realidade todas
as vossas esperanças, é o voto ardente do Brasil".

O salão de festçs do Clube Curitibano durante o grande
baile que se realizou após a recepção oficial oferecida
pelo governador Munhoz da Rocha Neto e sersenhora.

Aspecto do banquete o fere-
cido, a 20 de dezembro, pelo
governo do Paraná ao sr. pre-
sidente da República e de-
mais visitantes oficiais e au-

toridades.
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A INAUGURAÇÃO
DA EXPOSIÇÃO
INTERNACIONAL DO CAFÉ
E DA FEIRA DE CURITIBA
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Maquete do monumento conjunto da Exposição internacional
do Café e Feira de Curitiba, certamens organizados pelo go-
vernador Munhoz da Rocha Neto, em comemoração do Ccnte-
nário do Paraná. Compõe-se de 12 pavilhões sabre café, 7 para
exposições industriais, 7 dos governos federal e estaduais, 1
do Instituto de Biologia e Pesquizas Tecnológicas do Paraná,
1 para exposição de arte e artesanato, 1 ginásio coberto. 1 tea-
tro, 1 restaurante e pavilhão de lestas. 2 pavilhões para admi-
nistração e anexos, e parque de diversões. Situações: arrabalde
do Tarumã. Área: 264.00 in-. Arquiteto: prol. Dr. Davi Xa-
vier Azambuja.

O Governador Munhoz da Rocha Neto oferece ao sr. Getulio Vargas, medalhas de ouro
da Exposição Internacional do Café e Feira de Curitiba, e do Centenário do Paraná.
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Ato da inauguração da Expo-

sição Internacional do Café e
Feira de Curitiba, pelo sr.
Presidente da República. Ve-
mos, também o Governador
Bento Munhoz da Rocha
Neto, o Ministro João Cleó-

fas e o Embaixador Sebas-
tião Sampaio, diretor exe-
cativo da Exposição e Serre-
tário Geral do Congresso do
Café, realizado, com grande
êxito, naquela capital, de 14
a 22 de janeiro, com a parti-
cipação de quarenta países
produtores e consumidores
daquele produto.

.... . ..' . ,' ;"••, A a.a 
' '/

77'A"7;, .. >v \ \ 
' 
fl k, A.'- Av.-i>'t-»'--- "7" "'A 

;.,..
::5*"7i7 ..,.-¦,¦ - -. ¦ 

Jè^iVidí*-*3!*--'-' í- !». flflfc^.<í •¦'•'<•;'¦:*->•. ¦"->-•
77.7^7 ^^mgr-'-^.s»- - frJ A<^fl|k, w v . ¦

°a ^âii^HHii^feíB^v> -
É^âlfl Bife- A^" '

!flk Jb* fl eo^^B fleoot^flfJ flflrflr^B flTfl flflH flB flflfl

|JBKraBflHBPP|B^P^MKPÍM -•'/',''*"*^*^»íífl|flJo^Kle£»^!5^ 'Qtflfl^^^^^^^^^«^Stemfe^^ .^^^X" vv^'^7 Ç^A-:'#^P^It^^^^^^aHMflflSv -flPI

O gigantesco portal da Exposição Internacional do Café e da
Feira de Curitiba.

Jisitando a Exposição Internacional do Café os srs. Presidente da Re;
blica ministro da Agricultura e Governador do Paraná observam nu
reprodução da broca do café, aumentada vinte mil vezes.

>

}

O Dr. Brasil Pinhei-
ro Machado presiden-
te da Comissão de Co-
mem oração do Cente-
nário, quando fazia o
discurso inaugural da
Exposição Internado

nal do Café e da Fei-
ra de Curitiba.
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Com apenas 2 anos de existência, Centenário do Sul, já é isto que a foto ilustra

O DO SUL IC E NTEN AR
,-"^\ Município de Centenário do Sul

— originou-se da colonização expon-
tànea de uma vasta área de terras de-
volutas encravada no município de Ja-
guapitã, tendo conseguido sua emanei-
pação política por ocasião da última di-
visão administrativa do Estado, ocorri-
da em novembro de 1951.
Muito embora a arrecadação municipal
em seu primeiro ano de vida indepen-
dente fosse orçada em 2 milhões de cru-
zeiros, ao ser instalada a Prefeitura não
contava o município com verba nenhu-
ma, desde que a contribuição ao fisco
municipal era anteriormente canaliza-
da por inteiro à sede municipal de Ja-
guapitã.
Assim, procurando resolver desde o iní-
cio o angustioso problema da conserva-
ção de estradas, o sr. Afonso Belenda,
Prefeito do município, efetuou parti-
cularmente a compra de um caminhão
e de uma possante motoniveladora, apli-
cados desde logo na conservação de ruas
e estradas de Centenário do Sul.
Ao assumir o sr. Afonso Belenda o exe-
cutivo municipal, contava Centenário
do Sul com 120 quilômetros de estradas
próprias. Procurando, no entanto, me-
lhorar sua rede de comunicações com
os centros de Londrina e Presidente
Prudente (esta, importante cidade da
Alta Sorocabana, no E. de S. Paulo),
iniciou logo os estudos para construção
de duas estradas, sendo uma de Cente-
nário do Sul à cidade de Florestópolis
(ligação para Londrina) e outra, igual-
mente de Centenário do Sul, para Ca-
feára, no município de Lupionópolis (li-
gação para Presidente Prudente).
Na produção agrícola tem Centenário
do Sul a sua principal fonte de riqueza,
com a lavoura cafeeira, possuindo atu-
almente cerca de 20.000.000 de pés de
café, dos quais 8 milhões já em produ-
cão.

Reunião da Câmara de vereadores do novel
município.

^^^^gtBawW^B^^^^Mmj^S^^V WanmWm*!mWMmWmmt$,

\^*/m* >A'-S^?f?frv?^^^P^^AA.7 ' ¦ ^^'^^^^^^^^^ra^^t^^^^k^iw^

l*fc~*i». ' ¦ÉÉfif^^^^B™ffl^rol^^BS
3?Ü ' )®>tim____WF&dmT:/^WÊmwmmamWm' -x^mfmW ^' ' ~ :* wf« •''¦':'$%lmW& ,íV TOaUnFFljml -¦']BMP' t"* Wl . «-. ;

A' 7 .;¦ ^y ¦mâ4m'&-'---'¦ ¦¦•¦..!¦¦:¦' '•¦., ¦•'•', : . "^fifc. '.wmmWmMWÊKWklÊÊÊÊÍÊniÊBi¦7f;:A7^y: ^^fl| HÉÉÉ^.. ' ^IH!- í -¦ '¦¦', ,'-i**í^^^«4íBB55**^^'' .73b| m__
¦ ¦'',.¦¦ ¦ M^Ê^mmwMÊ&ii

AjjP A| ^L^Ê ^m^mmmWaÈS&i' *Vr**í*

Ba ^B
b^bx ^tmm

O Snr. Francisco Belena, Prefeito Municipal

Pode-se aquilatar do grande futuro de
Centenário do Sul neste setor, levando-
se em conta que esses 20 milhões de ca-
feeiros ocupam apenas 10% da área
que o município encerra apropriada à
essa cultura.
É bastante apreciável, também, em suas

terras, a produção de cereais, principal-
mente arroz e feijão.
Ensino — Durante 1953, cerca de 1.500
creanças receberam ensino nas escolas
do Município. O Grupo Escolar compor-
ta 200 alunos. Os restantes 1.300 per-
tencem às escolas isoladas municipais.
Mantém o Estado 3 professoras em Cen-
tenário do Sul. Pertencem ao quadro
municipal 22 professoras.
Está em construção, pelo governo do Es-
tado, um grupo escolar modelo e, em
fase final, um posto de puericultura.
Indústria — A principal indústria é a
extrativa (madeira). Existem no muni-
cípio 8 serrarias, sendo também bastan-
te grande o movimento de exportação
de madeira bruta.
Energia elétrica — A cidade de Cente-
nário do Sul é, no Paraná, uma das me-
lhores servidas em matéria de energia
elétrica.
É de justiça ser acentuado que o forne-
cimento, feito pela firma Empresa Fôr-
ça e Luz Belenda & Cia. Ltda., através
uma usina que montada ao lado de uma
serraria de sua propriedade, tanto para
movimentação de suas máquinas como
para o abastecimento da cidade, é feito
sem nenhum ônus para os Cofres muni-

cipais.
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Vista parcial da cidade, vendo-se em primeiro pia-no a rua da Praia, e em segundo plano, tradicionaligreja.
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Vzsía do imponente edifício da Escola Normal
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O Sr. Roque Vernalha,
laborioso prefeito municipal.

PARA
PARANAGUÁ, 

princi-
pai porto paranaen-
se, é alcançado por

estrada de rodagem, num,
percurso de 118 kms. ou
pela estrada de ferro con-
siderada uma da.s obras
primas da engenharia na-
cional, cujo traçado com
11} kms. venceu a cordi-
lheira da Serra do Mar,
com 14 túneis e vários
viadutos, e apresenta be-
líssimos aspectos como o
Véu da Noiva, Pico Ma-
rumby, Viaduto Carva-
lho e Ponte São João.
A cidade litorânea é uma
das mais antigas do Bra-
sil, pois foi fundada em,
1585, pelo fidalgo espa-
nhol Gabriel de Lara.
Hoje conta a cidade com
numerosa- edificação q
grande conforto, e tam-
bém com construções quei
remontam à era colonial,
como o Colégio dos Je-
suistas, edificado em can-
taria em estilo monásti--
co, a, Igreja Matriz, cons-
trução dos fins do sé-j
culo XVI, a Igreja de São
Benedito, erguida em 1710 e da Ordem Terceira (hoje patrimônio,
nacional), em 1741, todas em estilo: barroco, assim como um anti-
quíssimo chafariz de água cristalina e uma curiosa lavanderia pú-
blica, construidos na século XVII. Próxima à cidade, em aprazivel
arrabalde distante 2 quilômetros, encontra-se o Santuário de Nossa
Senhora do Rocio, ponto de tradicional devoção popular.
Como atrações ao turista em Paranaguá, existem as ilhas do Mal
e da Catinga, e a.s praias de Matinhos e Caiobá.
Paranaguá tem como prefeito o sr Roque Vernalha, o qual vol-
tado unicamente aos interesses precipuos do municipio, vem cara.c-
rizando a sua proveitosa gestão por ponderável parcela de bons
serviços prestados à progressista comuna. Os diversos setores da.cidade tem recebido o carinho renovador da atual administração,
preocupada em fazer Paranaguá acompanhar o desenvolvimentovertiginoso do Paraná.
Os dados abaixo espelham fielmente as atividades realizadoras doilustre edil de Paranaguá, que o tornam merecedor de admiração egratidão dos seus municipes:

SERVIÇOS URBANOS '

doaÍÇa^nr^0effU/d0^ num total de i1-240m2, assim distribui-
reTa ? Sín^í01 ?°rrda Juni0r ~ 5-600m2: Rua' Man^l Cor-reia 2.240m2; Rua Barão Rio Branco — 3 400m2
fhoTam^n^nn^ " Z°na CalÇada vem send0 ate*dida com me-
Sãonum ^o Principalmente na faixa do meio-fio, com
dofSeSdnf 1 

Cla de cjnc*uenta centímetros, nas junções
crmePntoadeÍeKSsd;S de cim-'°. asando obstar o ores-

enterreUars%lameda oT«Í 
"rS de Mell°' n0 trech° compreendido

necoManai nò th [JE?10 ?freira e Rua Manoel p^eira; Ma-
professor ceto. K^oIrrttZfFT PU'eS de Mell° e a Rua
Avenida Gabriel de Lara f \t ' ,° trecho comP^endido entre as
no trechn J« , Alameda Padre Albino; Nestor Victor,
e .tttaST^?t2Jf,Awn}* Governador Manoel Ribas
Ruas Barão do Rio Branco' foi; n° trecho compreendido entre as
em ruas já trafe^ávetedoc hflí?°ns?heiro Corrêa: diversas ligações'
Total da. área trfbalh.da 84° nnn° ^°Cl° e Alt0 de sâo Sebastião
Remodelação de loáadouroT lt 

* quadrados-
nas Praças Pemanfo ÍZ ?^Cf°S: •toram executados serviços
última ainda não £ ad££ «? 

UfraS1° Corrêa- sendo Que nesta
Pardinho, e bem assim V% 

meSm°S conclusos- A Praça Pires
de terraplenagem, visando 7^^ P?ure Albino sofreram serviços
Plano de expansão e SiZt?^uUtillte*' face ao noVOObras de arte: foram SSffidSí ^ Cldade'

Aspecto do movimentado mercado de Paranaguá.
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Pontes: — uma sobro o Rio Sabiá, na travessia da Rua José Lobo,
com 4,50 mts. de vão e uma largura de 8,00 mts. toda em concreto
armado; Pontilhões com plataforma em concreto armado: um, sô-
bre um dos afluentes do Rio Sabia, na travessia da Rua Nestor
Victor; numa extensão de 20,00 mts.
Boeiros com capUs de pedra: um, sobre um dos afluentes do Rio dqf
Chumbo, na travessia da Rua Lateral ao Cemitério Municipal, nu-
ma extensão de 20,00 mts.
Boeiros com utiliza.ção de manilhas de concreto vibrado, secção
1,00 mt. de diâmetro: quatro, todos com o comprimento de 20,00
mts., nas seguintes.ruas: Manoel Correia, Xavier da Silva, Avenida
Governador Manoel Ribas e Maneco Viana.
Boeiros com utilização de manilhas de concreto vibrado, secção 0,50
mts de diâmetro: quatro, todos com o comprimento do, 20,00 mts.
nas seguintes vias: Rua Samuel Pires de Mello, Professor Cléto e
Manoel Bonifácio e Estrada Velha do Rocio.
Galerias para águas pluviais errí alvenaria de tijolos, secção de 0,50
metros quadrados: na Rua José Gomes, numa extensão de 250 mts.
lineares.

SERVIÇOS NOS DISTRITOS

Sub-Prefeitura de Matinhos: instalada em 22 de março do ano em
curso, por força do disposto na Lei n. 118 de 7 de Maio de 1952, tem
à sua frente, como Sub-Prefeito, o Sr.: Rosalino de Azambuja Fer-
nandes, alto funcionário estadual posto á disposição da, Prefeitura
pelo Exmo. Sr. Governador do Estado. Contando com autonomia
administrativa, aquela. Sub-Prefeitura muito já vem fazendo pelas
localidades de Matinhos e Caiobá.. Assim é que os serviços dei cana-
lização de águas pluviais, por valetas, foram ativados, visando aca-
bar para sempre com o século de água nas partes mais baixas. Os
serviços de limpeza, tanto pública como domiciliar, passaram por
grande reforma, aumentando-se as turmas que de tal eram incum-
bidas. A sede da Sub-Prefeitura foi dotada, de todos ias materiais
necessários ao seu funcionamento. Foi adquirido um caminhão
"Nasch", para atender os serviços de transporte de materiais.

SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
i

Foi procedido o revestimento da estrada que demanda às colônias,
numa extensão de 11.000 mts. O' revestimento escolhido foi o ma-
cadame comprimido. Largura da faixa revestida - 8,0U mts^ Nesse
trecho foram construidos: três pontilhões, com pdataíormas de ma-
deira apoia.das em cabeceiras de alvenaria de pedra; quatro boei-
ros, com utlizaçãtf de manilha de concreto vibrado, secção de l.uo
de diâmetro.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOTORIZADO
i

Um trator "Banomiag", potência de 55 HP, completo, com lâmina
Anglo-dozer; Um chassis caminhão marca "De Soto , potência ao

109 HP, equipado com carroceria metálica (caçamba de ferro);
Dois caminhões "Nash", potência de 120 HP, carroceria, de madeira,
Um chassis caminhão marca "Reo", potência de 124 HP equipado
com carroceria metálica (caçamba de ferro); Um chassis cami-

nhão marca "Reo", potência de 124 HP equipado com carroceria

metálica (caçamba de ferro especial para lixo) ; Um Jeep* m/arca
"Wyllys", potência de 60 HP.

CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAL

Foi construido em terreno situado à rua Maneco Viana, urrwTCasa
Escolar com duas salas, capacidade para setenta enanças. cons

trução pró-fabricada em madeira de lei. Terrenc-todo murado,em
alvenaria de tijolos. Instalações sanitárias. Dotado de luz elétrica.
-Será entregue à administração do Estado, a quem competira man-
ter os professores.

FINANÇAS MUNICIPAIS
Receita:

1951 (ano da posse do atual Prefeito)
1952 ••
1953 (referido ao dia 16 -7) 

CrS 5.115.339,30
CrS 6.200.420,20
CrS 6.472.525,80

'¦*'- í^vs;7&*~*^-;Êfc& ,'jsâjP^I-.- T^3^S/Jüil^t(^*,í*- '¦^E^BBflf'15"-^^^ ***'• *"ili ¦ toai f*^
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ii^yj^^m^y^^K^S^y-L'.¦¦ ' 
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fl^r^y* y- '"rSr •'•" / y-oJ?^ fl- jP* !fâ*jj£mm HHr^ •' -Wi
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b'-TM^[JM^BiWWPIIB^^^^^^^B^K^SLi^^--^^BHE^£Jmfi^^B^^^H^HB^^^^^^M^^^Bfi^SJiL
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BS^iSflT >Lfl Bv^li^fiflBB B^' * 'yff * rTK>Mry^ £.zl
BSH Wwm$'->i--iSm KjBébHI H1E7 ' •••.- .YáíH MB^Bfl-^ '-''BB flp^fl BPfl BP*B BrTWI Bml * «*•* ••-*(?È*fli

Hpfl B^SnrJ B iQ II& •¦vofl
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iP "3HBfffJjWfl^^aBBS
f\4Ê** í* **.1'- 'riflí' JflflttÉ^SflK' * ;'^aj|BB B^W^^^^IB ^B

^* ';:"7.-./7#:,y4.v^^^%.''Y^7B BiJhÍ BDUfeB fl
iáí ias': :.^jJBBBBrflflflBBBflBflBHBB^iflfflBi^^^^^^^«

Visía 4érea do 22ocio, ZocaZ de peregrinações religiosas.
i/jj ... i 'é/ // /

Bb^í«^H Ibbv^b •¦ •
H t^__1—'^^^ÊÊÊÊtB!rm^miLj *'

Bfc^^ '
fl H7. ^^' ¦• ¦ w7*>-7

SÜlJl B^.

Í&M Bwfl E^^'^jB" 't^t^HB ":HyflJfl[Ma| jQfl
m mÊÊm L^J^mBÍ Irjl B^^SíhB

^ *-vJ^^9^^SflBB^B^B^B^BB^B^B^B^BBfl^flfl^flfljPg^^^^7:^^^

Visra1 parcial da rua da Praia.

Detalhes do histórico Colégio dos
jesuítas, construído em fins do
século XVI.
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T3 ela Vista do Paraíso, cujo po-
voamento se iniciou em 1939,

em terras de Brasílio de Araújo e
de dona Maria Palmieri Galdioli,
pertenceu antes ao Município de
Sertanópolis, do qual se desmem-
brou por efeito da lei estadual
n.° 2 de 11 de outubro de 1947,
pela qual foi elevada a muníci-
pio.
A principal fonte econômica do
município é o café, contando-se
em seu território grandes fazen-
das, como as do Paraíso e de
Cascata, respectivamente com
YOOO.OOO e 1.200.000 cafeei-
ros; Floresta, com 300.000 ca-

f e e i r o s; Mores-
ki, com 100.000
e Porta do Céu
com 750.000 ca-
feeiros. Existem
grande número de
propriedades me-
nores, cujas lavou-
ras se elevam, de
10.000 a 70.000
cafeeiros. Bela
Vista do Paraíso é, com razão,
chamada a Cidade dos Cafesais.'
Possúe o Município:
Área — 26.000 alqueires paulis-

tas;
População 30.000 habitantes.

Reunião da Câmara Municipal

BBfl_Jt"(** "'-.' *"**^""* 
t3^ ^WWvWllVT^JMMMtmmm9ty*& «
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Outro aspecto da cidade
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—

Propriedades rurais — 600;

Casas comerciais — 200;
Industrias diversas —- 40;
Estabelecimentos de ensino;
Grupo escolar na sede; 30 esco-
Ias rurais; estradas municipais
— 240 quilômetros; que liga a
sede do município aos bairros Ri-
beirão Bonito, Alto Alegre, Água
da Indiana, Patrimônio Prata, Dis-
trito de Santa Margarida etc.
Estabelecimentos bancários — 7
Renda Municipal em 1952 — C6
4.000.000,00; Renda Estadual em
'952— 11.000.000,00.
Conta a cidade, ainda, com um

i
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1 PARAÍSO
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.Sr. Aroldo Capilé, Prefeito Municipal de Bela Vista
do Paraíso.

bem montado hospital e um pos-

to de higiene.

E' seu Prefeito Municipal, o Sr.

Aroldo Capilé.

A Câmara Municipal de Bela Vis-

ta do Paraíso é composta de 9 ve-

readores, sendo:
José Ventura Filho, (Presidente»;

Gecy Fonseca;
Pedro Pereira de Godoy;

Francisco Tomaz Bueno;

Inneu Pinheiro;

Edgar Bezerra Valente;

Jurací Barriga Aimoré;

Joaquim Ladeia;

Emílio Pagam.

w^n . ;<* 7%$.*£•'i-ammw WmWmm SfJtfM ¦bdhihÍV5 S_^AmW'- WM f^^^^^H^fc'*
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C/m trecho movimentado da cidade
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r«.v(/ò- comerciais da cidade
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f//Hfl í/r/5 r//ffi' principais de Bela Vista do Paraíso

Outro aspecto de uma das ruas da cidade
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0?irfe outrora dominavam os ro-
bles altaneiros, hoje se levanta a
cidade mais nova do Brasil.

CIDACE
Texto de Alno Saturnino
FOTOS DE SEBASTIÃO CARVALHO LEME

E m 1952, em pleno sertão, no meio d;.
floresta vigorosa e extensa, foram
lançados os primeiros alicerces da"Cidade Altaneira".

Iniciativa de novos bandeirantes, o povoa-
do, cuja vida teve início ainda há pouco,
já hoje acusa rápido desenvolvimento, es-
praiando-se por sobre verde jante planalto,
a 520 111. de altitude.
Onde outrora dominavam os robles alta-
neiros, hoje se levanta a cidade mais nova
do Brasil, com 72 casas recém-construidas.
além de duas serrarias, a Igreja matri;, emfase de acabamento, olarias que fornecem
ótimos tijolos e telhas francesas da me-
lhor qualidade.

À pequena cidade, que marcha com o progresso, não faltamrecursos aos que desejam educar os filhos, pois o Grupo Esco-lar, com matrícula superior a duzentas crianças, proporcionaà infância educação ativa e eficiente. As casas comerciais semultiplicam.
Circundada por centenas de sítios em franca prosperidadeconta a região da, "Cidade Altaneira" com os mais bonitos ca-íezais do Setentrião Paranaense. Vias de comunicação, águaexcelente, luz elétrica, tudo isso possui hoje a cidade que sodesenvolveu num ritmo sem paralelos.Distante 12 Km. de Mandaguassú e 17 Km de Maringá, a "Ci-
dade Altaneira'; mantém cem ambas intenso comércio pormeio de automóveis, caminhões, ônibus e lotações
hf PrpS°Iavff 
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dG, ÔníbuS para Astorga' Arapongas. Marí-Ha, Residente Prudente etc. serão inauguradas nos próximosmeses aguardando apenas o alargamento de ai-guris trechos de estradas e o término da pontesobre o no Pirapó, que deverá ser inaugurada ain-da este mes.
Esforço extraordinário de um homem de ação, acidade que surge é um exemplo vivo do que valoa energia orientada no sentido de bem servir à Pa-tua e a Coletividade

f°rn^eonel.M?g'alhães' atualmente vereador juntoa Camam de Mandaguassú, quem, juntamente com
L '7e V. Vasconcelos, planificou e transfor-
Smemíe 

apadG 
?bjetiva tã0 importante empre-

nPlií, t íh?» T mtermedio da "Imobiliária Alta-
nmn p2 '*^ qua.l é fundador e diretor, mais
radmíaçãÓ01 d0ada a° BrasU: E' um fat0 digno

. . . e os mais bonitos cafezais do
Setentrião paranaense.

O sr. Leonel Magalhães, diretor da"Imobiliária Altaneira" admira umcafeeiro da região (3 anos).
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gruv° escolar proporciona às crianças educação ativa e eficiente.
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Vista parcial de Sertanópolis

SERTANÓPOLIS
A colonização de Sertanópolis

teve inicio nos anos de 1922e 1923. por lavradores oriundos doEstado de São Paulo, .atraídos pelafertilidade da terra, própria para acultura do café.
Causa também determinante foi a
criação do regime-oficial da colo-
nização por concessão, posto em
visor pelo decreto n. 1.642, de 5 deAbril de 1916, seguido da crescente
expansão econômica do Estado de
São Paulo.
Foram concessionários das terras
onde em 1925 surgiu a cidade deSertanópolis. os srs. Leopoldo dePaulo Vieira e Corain & Cia.
Em 1929, já o território oferecia
um efetivo demográfico apreciável
e uma lavounai extensa e próspera..
A dificuldade para administração
da região, subordinada que era a.o
Município de São Jerônimo, apres-
sou a elevação do distrito de Ser-
tanópolis a município, o que se
deu a 10 de Abril de 1929.
No entanto, em 1932 SertanópolA
perdeu sua autonomia adminis-
trativa, passando a fazer parte do
município de Jatai: readquiriu-a
a 6 de Junho de 1934, pelo Deere-
to n. 1931.
Pela lei n. 2. de 10/ de Outubro de1947, Sertanópolis cedeu grande
piarte de seu território para a for-mação dos novos municípios de

' "v ( ' ¦¦ v.:A:.;'7.
7 7. ,7..v ¦ , ".-'77'
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Dois aspectos de Sertanópolis

Matriz de Sertanóanopolis
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Bela Vista do Paraíso, Ibiporã. Ja-
guapitã, Jataizinho e Porecatú.
Na última divisão administrativa,
cedeu o território para a criação
cio Município de 1." de Maio.
Atualmente, a área que compõe o
município de Sertanópolis é cie
519.4 Kms.2.

No entanto, f3ertanópolis conti-
nua possuindo quase 2.000 pro-
priedades rurais, produzindo grau-
de quantidade de café, feijão, mi-
lho e a.rrôz. A cidade tem cerca
cie 4.200 habitantes e a zona ru-
ral 18.500. São importantes aí;
indústrias extrativas de macieira,
areia e argila.
No setor saúde. Sertanópolis con-
ta com um bem montado hospi-
tal. mantido pelo Estado. Posto
de Higiene e Serviço Nacional da
Malária.
No ensino, possue Ginásio Esta-
dual, escola normal regional. Gru-
po Escolar e diversas dezenas de
escolas isoladas municipais.
Atualmente, está a frente do exe-
cutivo Municipal de Sertanópolis
o Dr. Gervásio Morales, cuja ad-
ministrarão tem sido brilhante e
ele grande proveito para o muni-
cípio.

Magníficas estradas rodoviárto cortam o município de Sertanópolis
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Panorama parcial da cidade Primeiro de Maio

PRIMEIRO DE MAIO
OMunicipio 

de Primeiro de Maio,
localizado à margem do Para-
nápanema, nas proximidades do

Porto Giovanni (estrada Assis-Sertanó-
polis), teve iniciada a sua colonização
em 1937, pelo sr. José Correia Porto
de Abreu.
Entrando no Paraná em 1927, José Cor-
reia Porto de Abreu deu início à funda-
ção da cidade, em lugar pré-determina-
do pelos concessionários Corain & Cia.,
próximo à foz do Tibagí. Mas, naque-
Ia época, o sertão era bravio, lugar pés-
simo, pestilento, malsão, onde grassou
continuamente toda espécie de febres,
tais como o tifo e a maleita, dizimando
os primeiros moradores da vila em for-
mação.
Vendo-se na impossibilidade de levar
adiante o plano dos concessionários,
voltou José Correia Porto de Abreu
para São Paulo, levando consigo, po-

goni, Rafael Martins e Marcelino Roio.
E, aos poucos, a mata foi sendo derru-
bada. A primeira casa pertenceu a
Marcelino Roio. A segunda, uma venda,
a João Pereira.
O surto real de progresso de Primeiro
de Maio teve início anos depois, com a
entrada de grande número de colonos
e agricultores, ocasião em que ainda es-
tava à frente do Estado o Interventor
Federal Manoel Ribas.
Com o auxílio ainda do Governo Esta-
lual, conseguiu Primeiro de Maio, logo
depois, a construção de um soberbo pré-
dio para Grupo Escolar, melhoramen-
to sensível, pois o problema do ensino
primário é um dos mais urgentes a se-
rem solucionados na região, pois a en-
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trada de novas famílias (o que se veri-
fica diariamente), faz com que o nú-
mero de crianças a serem atendidas se
faça cada vez maior.
Elevado Primeiro de Maio a Município,
na última divisão administrativa (com
seu território desmembrado do muníci-
pio de Sertanópolis), tem como seu pri-
meiro prefeito municipal a José Correia
Porto de Abreu, seu fundador, que re-
cebeu, assim, um preito de justiça e
reconhecimento da cidade cuja existên-
cia é o fruto do seu labor de bandeiran-
te incansável e persistente.

MOVIMENTO DEMOGRÁFICO: — A
população atual do município de Pri-
meiro de Maio é de 15.500 habitantes,
dos quais 2.000 formam a população
urbana.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA: — 1.200.000
cafeeiros, produzindo e 4.000.000 em for-
mação; é bastante acentuada, também,
a produção de feijão, milho e arroz.

INDUSTRIAS: — Conta o município
com 10 cerâmicas, 1 fábrica de bebidas,
2 fábricas de móveis e 2 serrarias.

MOVIMENTO DE COLONIZAÇÃO: —
Além de grande número de proprieda-
des rurais, conta o município com os
florescentes povoados de Ibiací, Vila
Gandhi e Barra Bonita.

Outro aspecto de Primeiro de Maio

ladtUma das ruas principais da próspera cie

rém, intacta, a vontade firme de criar
uma cidade no coração da mata bruta
oaranaense.
Regressou, portanto, 10 anos depois.
Escolheu lugar mais distanciado do
Rio Tibagí e aí lançou os alicerces da
povoação que idealizara. Contou com o
apoio de diversos lavradores, cumprin-
do ser relevados os nomes de José Ri-
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Sr. Ronat Walter Sodré
Prefeito Muncipal de Ibiporã

Sr. José Gonçalves Pigarro
Presidente da Câmara Municipal
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indústria — A principal indústria
em Ibiporã é de transformação, ou
seja, c fabr.'co de telhas e tijolos
Entre olarias e cerâmicas existem
35 fábricas, as quais produziram
em 1952, 1.238.000 milheiros.

Agricultura — A principal produ-
ção é de café, tendo o município
12.000.000 pés de cafeeiros, dos
quais 7.000.000 já produzindo. Sr-
guem-se arrôs, feijão, milho, etc.

undada em 1936, a 26
de Julho, pele enge-

nheiro Francisco Beltrão.
Ibiporã é hoje sede de um
próspero município.
Tende pertencido antes à
jurisdição de diversas co-
marcas e municípios (de
1936 a 37, a Jataizinho, em
1938 a Londrina e em 1939
a Sertanópolis), Ibiporã re-
cebeu sua autonomia em
8-11-1939.
Sua superfície é de 284,4
kms; população 22.000 ha-
bitantes. sendo 17.000 na
zona rural e 5.000 urbana.
Comércio — Existem no
município cerca de £0 esta-
belecimentos comerciais di-
versos, sendo bastante in-
tensive o seu movimento,
embora vultuosa parte do
mesmo se verifique com a
praça de Londrina, da qual
dista apenas 13 kms.

VEREADORES DE IBIPORÃ

¦H ip 'vi bb* ^Bv°' '.¦¦('•• PfôvStiíyB ím^ t^m^-tíí. ¦imfV'1'-.¦'¦'¦' m\-tmWm^mmmW^mmmàiJ:^¦. ¦ -;.*'_______[_*_m_m'-mWc\ -ml WÊfâ*-$&AWíMl .jmm^mmm wB)ik». _^m c-, 'miit-wm mmw^mmmm^m&imi^mMp:-:*&-.&&mmmm**±. ¦ ^/¦¦kJ.v ^^B.-"-* 'flHxVUSrAxyMvxK^H fmmr \.1m- ______ ^k^m mW&m^m^mW^ -~.^¦HSt*,'mWfíf--- '!*tt*mt »? ¦ ^BWk " mr . , , ,ç, \l_v_*JlJ<* íl J.e"i -i^^Bl _F «a ¦¦¦¦ *"" *!*i «,*« __________u_m mmw^m^mrmmwfmmmr- Mmmmm.

mÈÊÈkw*--- WBfíirfir^ fwv -uv m Br .~ ¦ m

*!**/-.,..»,.

Ercilic Barreto Orlando Gennari João Martins

AAífl G»$ ^^ ^^^bt- ,|(. ?HB
^^^^^^BB^^" '^B> K- * raíIA-ílB BI»-7- : ¦ ^^SBé

W^ ^BbBII^Í^S míí'''»77 I
^B 

'imm^m^m ' •'': ' a__\\W_i **£ "• '
¦ ¦ ^^v VB1' 7'tíVía ¦

^»"^i ¦.- - <iír.ffl D MlB^; ^K -séW^ BlB

^B 
'4f 4', \,yjv^>i«<* ',: 7': ^^^^^^^^^^^^B ^H HW iRm

-•.A.4'4' •;•• .•'¦•::

Orlando Pellisson José Pires de Godói

¦:mj}:

yy/A- H; . A '¦ ' 
M

1- -n^mt,,,,,), -#

rftijjffiZ MBgrAj ¦-. :¦" - *r**mm*ií-ymA'J__W l^leÈ^B^

SB ^BKl-; y'i________w Lmm ' VÊEÈ?

212 Ilustrarão Brasileira
Marcilianc Ferreira dos Santos



•» VJ-* k ¦ j

xmà:^

| 

», 

^ 

*¦ 

*

:# 1pl'l£w
MP^! <

' 
í w *'• J&i»

5?'::'">á '
¦*«¦

í»

.^iflSl'.' . ^^^fl

. ^ BMa^S^ffiSmmfeí^â;

Vzsía parcial ds Ibipcrã

Governo Municipal — Após a emancipação política
de Ibiporã. em 1947. chefiaram o executivo municipal
o sr. José Pires de Gcrioy, como Prefeito interino e a
seguir o sr. Alberto Spiacci, primeiro prefeito eleito.
Atualmente é Prefeito Municipal o sr. Ronat Walter
Sodré.
Compõe a Câmara Municipal os seguintes vereado-
res: José Gonçalves Pigarro (presidente); José Pi-
res: de Godoy, Orlando Gennari, Orlando Pellisson,
João Martins, Hcrácio Romualdo Martins, Marciliano
Ferreira des Santos, Francisco Domingos Moya e
Ercilio Barreto.
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Matriz de Ibiporã

•1 matriz evi construção
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Outro aspecto de Ibiporã
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município de
!

Panorama parcial, da cidade

PORECATÚ
HISTÓRICO 

— Fundada em 1941 por Ricardo Luna.rdelli e seus
filhos João e Urbano Lunardelli, sob a denominação de BRASI-

LIA, o atual município de Porecatú passou, em 30 de Dezembro
de 1943, com esse nome, à categoria de distrito do município e co-
marca de Sertanópolis. Foi elevada a município pela lei estadual
n.2, de 10 de Outubro de 194T e a Comarca de 1." Entrancia pela lei
n.° 23, de 14 de Setembro de 1948. A instalação da comarca se deu
a 27 de Janeiro de 1949.
SITUAÇÃO GEOGRÁFICA, — O município de Porecatú está, no se-tentrião paranaense, situado a 14 quilômetros do Rio Paranapanema,

A Iarem de Porecatú, en% construção, demonstra o crescente desen-volvimento da cidade.
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Í.WÍ3 Di Miguelli, Prefeito Municipal de Porecatú.

45yÍtonpítndÍ wS ^Stad°S d0 Paraná e S^° P^lo. Latitude S 22 -
acima SoS, I" 

°' 51" 23'; A1Ütude variável de 330 a 580 metl'"ii
Smo a JvL h 

mM' °que lho empresta clima agradável ei sair,
Ss pauS 
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C° "" ?°'13 l"'bana; 2'500 na Subarba'M
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bana do cidadP S,!? comerciais e residenciais. (Na zona subiu-
o nume, 1 novas co^n? 

d<? 45° prédiOS "Sidenclals. . F.' Brandonovas construções, principalmente em alvenaria.



TRANSPORTE COLETIVO - A cidade possue uma boa estaçác rodo-
viária e é servida por 30 linhas diárias, distribuídas, por seis em-
presas, que a ligam às principais cidades norte parana.enses e tam-
têm à região da alta sorocabana, no E. de São Pa.ulo, onde se des-
taça Presidente Frudente, que mantém grande intercâmbio comercial
cem Porecatú. Há, Ambém, uma. linha inter-municipal de moder-
nas e confortáveis ''peruas".
PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM 1952 - Foi a seguinte: — Arroz em
casca, 73.000 sacas de 60 quilos. Café beneficiado 1.580.620 arrobas.
Cana de açúcar 162.535.450 quilos. Feijão 350.OCO sacas de 60 quilosMilho 130.000 sacas de 60 quilos.
O café tem sido. e sem dúvida continuará a ser, a principal prcdu-
ção agrícola do município, que possue já 12.000.000 de cafeeiros, do&
quais 8.500,00 em franca produção. Dos 12 mil alqueires; que cons-
tituera o território do município.. 2, 3 se prestam admiravelmente àcultura da preciosa rubiácea.
A média cie produção por mil pés e o rendimento no benefício cons-
tituem objeto de admiração para todos os que a conhecem em outros
territórios, vindo assim a servir de base para a extraordinária valo-
rizacão das lavouras aqui existentes.
PRODUÇÃO INDUSTRIAL — safra 1952/53: Açúcar cristal 219.399
sacas. Álcool anidro. 2.472.OCO litros. Madeira beneficiada, 9.500m2.
argila, 12.000 toneladas.
Para orgulho de todo porecatuense, mesmo daquele que nada tem a
ver com a mesma, existe nas proximidades da cidade as majestosas
instalações da Usina Central Paraná, cercada por milhares de alquei-
res de virentes e sadios canaviais A capacidade de produção da usina
ainda não foi atingida, pois, poderá produzir, em safras normais,
cerca cie 3.500.000 litros de álcool e 300.000 sacas de açúcar.
Tais limites não se constituem marcos definitivos, uma vez que sua
montagem, obedeceu a planos que comportam novas extensões. Foi
ela a pioneira da atividade agro-industrial norte paranaense, cha-
mando para seu redor grande número de obreiros especializados e
inúmeras outras atividades industriais.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA — Existem no município 182 estabeleci-
mentos comerciais e 15 industriais.
VIAS DE COMUNICAÇÃO — município conta com 2CC quilômetros
de estradas de roda.gcm, para cuja conservação muito tem contri-
buido o D. A. T. : M.
AVIAÇÃO — Fossue Porecatú um aéro clube com escola de pilotagem,
e avião paulistinha: campo de pouso com uma pista de 1.6C0 xl00
mts. A cidade é servida por duas empresas de transporte aéreo,
que liga a cidade a Londrina, Presidente Prudente, Curitiba e Sao
Faulo.
INSTRUÇÃO PÚBLICA — Conta o município com 1 ginásio, 1 cole-
gio de freiras. 1 grupo escolar e diversas escolas públicas rurais.
MOVIMENTO BANCÁRIO — Conta Porecatú, atualmente, com 3
estabelecimentos bancários.
MELHORAMENTOS PÚBLICOS — Serviço de luz e força, de abas-
tecimento d* água, (em fase inicial) — 1 posto de puericultura e
1 cinema com capacidade para 1.200 pessoas. Fm andamento, os ser-
viços de galerias pluviais, meio íio e sargeteamento.
Um dos pontos interessantes p?.ra quem visita Forecatú, é o pro-
gresso frisante que se nota em todos os aspectos dessa novel cidade.
Povo laborioso e honesto, preocupado exclusivamente cem c própria
futuro e o da ccmunida.de. vive em perfeita harmonia com o Governe
do Estado. As últimas eleições ali realizadas, quês levaram para. a
frente cio executivo municipal o sr. Luiz Ambrosio Di Miguelli, fo-
ram ganhas por 4 partidos coligados — e essa união vem se man-
tendo sem solução de continuidade, o que tem contribuído sobrema-
neira para o desenvolvimento do município.
GOVERNO MUNICIPAL — Prefeito, o sr. Luiz Ambrosio Di Miguelli.
VEREADORES: — Bento Pereira Louzada, Hélio Prado, Aniz Zakir.
Clonpyde Vilas Boas. José Severiano da Silva e Sebastião Barbosa
de Souza.

Hospital de Porecatú, empreendimento digno de louvores
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MANDAGUARI
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Panorama parcial de Mandaguari

Outro aspecto de Mandaguari
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TA ata a fundação de Mandaguari de 6 de
Maio de 1937. sendo esta cidade um dos

principais núcleos populacionais do Norte
do Paraná, dos que fomm fundados pelaCompanhia de Terras do Norte do Paraná.
De início, recebeu a denominação de Patri-
mcnio Vitoria, passando depois para LOVAT.
nome esse que lhe foi d.ido em homenagem
a Lord Lcvat. um dos fundadores da aludi-
da companhia e seu primeiro presidente.
Mais tarde, receceu seu terceiro nome. Man-
daguarí, quando da última verificação e mu-
dança de nomes de cidades brasileiras.
Mandaguari foi elevada a município em
10-11-47 e a comarca em 26-1-1949.
A população do município de Mandaguari é
atualmente de 25.000. sendo que. desse nú-
mero, 8.500 compõe a população urbana.
Produção agrícola - o principal produto e
o café, dos quais existem 13.500.000 café-
eiros em produção. O café de Mandaguari
é considerado um dos melhores do norte pa-ranaense.
Parque Infantil — Fundado pele primeiro
prefeito municipal de Mandaguari. sr. De-
cio Medeiros Pullim, funciona na cidade um
moaeinissimo e oem aprimorado parque in-
íantil.
As iotos que ilustram estas páginas mos-
tram alguns aspectos desse parque, exem-
pio digno ae ser seguido por outros muni-
cipios onde ainda se constitue em lacuna
um empreendimento desse gênero.No parque, as crianças de Mandaguari en-
contram assistência alimentar, higiênica re-
creação e hora de estudos; lições de dan-

Ça. de ginástica e de natação.
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Dois aspectos do Parque Infantil

porte aéreo, que a ligam diariamente às ei-
ctaaes vizmnas, a Capnal do Estado e São
Fa.iüo.

GUI ROS DADOS RELATIVOS AO
MUNICÍPIO

Industria — Madereira, com diversas serra-
rias e 1 laminadora.

.. Ensino — l Grupo Escolar.
1 Escola Normal Regional

Ginásio.
Colégios Particulares

6 Escolas rurais.

O total de alunos desses estabelecimentos
eleva-se a 5.800.

ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO:
10 Bancos e Caixa Econômica Federal do
Paraná.
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Alunos do Parque Infantil numa festaescolar.

aeroporto de Mandaguarí — As cidades nor-
paranaenses, funda.das a maioria delas

iá menos de 20 anos. sentem todas a falta
melhoramentos indispensáveis à vida

üária.

sroporto de Mandaguari Orgulha-se
adaguarí de possuir um excelente cam-

0 de pouso, a par c!i melhor estação de
^ssageiros de todo o Norte do Paraná.

servida por diversas empresas de trans-

m *\ * . "**V • * y 
' *'T^-t '•';','s' . l^ 

'^mmm_____^\__\^Sm_7S_\\W_____^B*m\^ '*^\l'^~~J'Zjm_____Wr~'^lr^jr____t^^Ktmwrrr--mTi:m*m 
m-je-i

^y j^^^b^ -ifl(t. lh^v ,__i j_\*'j_____m__nL 
' " 

^^^^^^. k: * ^.4 L^^^^^ftP^ .jAí^v' ¦ - ftL.^» £^ --^ a s. ' 7»pMJy.ye rg^t ._>-*. í __% $ - '"'íi- ^HHt ¦ BBvflH

^ BÍp?¥ BalW^ JMBi O» JmSf!f-mm\mmm _____\\\&**<-. mmr- 
'"" ,'^mm^m-mm^^'^-mm\ ^BUfc'1»*í-' ^^^P^BPBBQ9k^pB* :--:'!^g É^ezof

^ B^^É^^P^BaBHei^^BflSB)1 w ^^r ' ^^^ví 
i^^l^^L ^B^BK^m<*. '^^ ¦4^^^¥^BaBMr^^^ '"\ J-ll BB jK l^^»'- "" ¦ í ^i^m- '' .BBI

;W' Á^flBflK^SBjr^S^^^'^«IÍBA^IhT^^j ¦ ' ^J"<l^g*. ^^N^ ^mâ m^_^_\ \\\_\_\________\\\\_\ _W_^m_^_\_ _: %^'J<Ú^:^________________________ .^mmmmmWífâ^v BBBf^^^JiluRy^^^^^"'^ ^3Ff

B^Bffr's^^^^^«BBV^aBBSBfl~* * "****' '-^B\'' <%âBH9BaW^W^Mfl mBT -^/l 'jí^BPí^^^^t N*''' ' ¦ '^B' 'A A ""' S 4-jff ¦¦JHPBB '''' ^»*w» :'-i

l S *" .'á ."¦, -;- -^f IBJBl %l -(-'íjj ''^' 
_^-^ . J____________^áfimm3 \S - ^BoBS ¦¦ ¦._f'-'-'é^m-W "m'jsÍ 85^8*180*7^1" . - v l^f '!í'bCS^fSBBmK a Èm\mÈÊÊÊÊÊÊÊ-miáiL^. :*iH

t^BE3nNB' ¦ PJvw^ 4 IL Bk74 -jíx. -ÉflBB ¦ rjTl^H ¦'¦s** fl Bs¥! V ¦ "Sm a ^"^fl

RjH R^jrtt'-*'-¦ -fl| - - ¦¦—.--<JKI jBW^l'^^] -'- I^H9'' *** "5% 7^B-"'^B BbT.j?í.4.wS
-'i^EBfl^SflB y JrHpir!"^ flflP-;j^flK ^BB^^^HflBjBjP||^ 4t*B m\\\ *^_ >.L^^yÉe^BB^^fl P^ssá^*

'''¦;^^w^'-:- "¦-'*- flfr4- ^^^^^pfls* ;3BBBBBr&.T' 'St\i'*:y ^8H



v/.^^*.;

M SANTA ISABEL
DO IVAÍ

Fundaria 
por Tarquino Marques Ferreira e outros, teve Santa Isabel do Ivaio seu regiscro efetuado em 24 de outubro de 1952 e a venda de lotes urba-

nos e rural testes não ultrapassam de 10 alqueires iniciada dois meses de-pas. A chegada dos primeiros moradores verificou-se em março de 1953. Estántuaaa a SO quilômetros de Paranavaí. e a 30 quilômetros das Ba.rrancas do Rio-rai.ana, onde a firma colonizadora possue embarcadcuro próprio Porto Horácio
pSÍ^^Í P-°V °ná€ será dada VRSho aos Produtos da cidade, por via fluvial, atéforto Epitácio. na Estrada de Ferro Sorocabana.
^Srn^vn 

t0d°f 0«,trafcalhos de formação da cidade e de colonização, o sr.Aicenco Maiques da Silva, que tivemos oportunidade de entrevistar em'S Paulo,cnae a firma tem seu escritório central. A terra em S. Isabel do Ivaí é roxaarenosa, e apropriada a cultura de café. algodão e cereais. A derrubada de matas!
f^f, dos primeiros sitiantes, foi iniciada em meados deste ano (53)- aliima colonizadora ja tem ali uma fazenda com 400.000 pés de café em formação
™ q Tf^amTent0£; ° Sr" Albert0 Ferreira introduziu e está introduzindoem S. Isa.bel do lvai, tais como:

Sr!f^deiima granja, numa reserva de 40 alqueires de temas, compor-.ando instalações para criação de galinhas, com capacidade nara 3.000 poedeirasformação de um grande pomar e de uma grande horta e construção de um está-bulo com capacidade inicio 1 para 20 vacas leiteiras. E visando, com isso o for-necimento de frangos, ovos. frutas, leite e verduras à população.Faz parte ainda, da granja, uma plantação modelo de 20.000 pés de café paratcrmaçao aos quais é aoroveitado o adubo proveniente, tanto da criação degalinhas ccmo do estábulo.
A cidade ja é servida de água encanada fornecida por poço arteziano cuja per-furacão foi uma das prmieiras preocupações da firma, colonizadora; é servida.também, de energia elétrica, produzida por um conjunto Diesel. No' entanto osr. Alberto Marques da Silva tem em estudos o plano para uma grande usina.
que deverá ser hidro-elétrica cem aproveitamento do volume de água do Rio
Ivaí. ou termo-elétrica.
íiAÜDE: — Está cm construção um grande e moderno hospital.ESTRADAS: — S. Isabel do Ivaí pessue 110 kms. de estradas pela firma Mar-
quês Ferreira. Acresce ainda que todos oa lotes rurais serão servidos por rodo-vias construídas pela mesma firma.
INDÚSTRIA: a firma Marques Ferreira tem instaladas em S. Isabel do Ivaíuma serrana, uma fábrica de esquadrias e 1 olaria com capacidade para 100.000tijolos e 100.C00 telhas mensais.

Atualmente ( escreve-
mes esta reportagem
em Julho de 53, por-
tanto 4 meses apenas
depois da entrada dos
primeiros moradores,.
está sendo cogitada a
elevação de Santa Isa-
bel do Ivaí à categoria
de distrito, para o quo
a cidade já centa com
o apoio da Municipa-
lidade e da Câmara de
Vereadores de Para-
navai, sede do muni-
cipio a que pertence.
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Lago artificial para embelezamento da cidade
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Primeiras construções da cidade
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Pr inci vais ruas de Cambe

8
m 1930. com a vinda dos pri-

meiros compradores de terras
colonos italianos, japoneses e dan-

t.dgueses, bem como de agricultores
e todos os Estados da Federação —

resultado, como em outros trechos já
dissemos, do eficiente plano de colo-
jiização da Companhia de Terras
Norte do Paraná, fundada Londrina,
foram sendo progressivamente po-
voados os lotes rurais de seus arre-
dores o que, gradativamente, origi-
uou a abertura de outros povoados,
previamente estudados pela referida
Companhia.
Daí foi que surgiu, a menos de 20
kms. de Londrina, o traçado de NOVA
DANTZIG, hoje sede do progressista
município focalizado nesta página.
Com o crescente e ininterrupto crês-
cimento da região, o povoado, já sob
a nova denominação de CAMBE',
conseguiu a sua autonomia adminis-
trativa, cem território des-
membrado do Município de
Londrina.
Creado o município pela lei
estadual n.° 2, de 10 de Ou-
tubro de 1947, foi instalado
a 28 do mesmo mês.
Presentemente Cambe é
uma das mais progressistas
''idades do norte parana-

' nse.
A população do município
"Cie 25.000 habitantes.
A produção agrícola é bas-
tante elevada, contando-se
"xtensas lavouras de café,'nilho. arrôs, feijão, alfaia,

te. Cambe exportou,, em'952, cerca de 350.000 sa-"as de café.
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£>r. José dos Santos Rocha.
Prefeito Municipal de Cambe
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4 Igreja da cidade

E' digno de menção o fato de Cambe
ser a terceira cidade do Estado em
™v.imento de depósitos bancários.
Relativamente pequena, a sede do
Município, (tem cerca de 2.300 ca-
sas, entre comerciais e residenciais),
conta com 13 estabelecimentos de
crédito, estando prevista a instala-
cão, para breve, de mais 5 agências
bancárias.

Cambe é uma das cidades norte pa-ranaenses melhor aparelhada \\o
sentido da assistência social.
Conta com os seguintes estabeleci-
mentos: — Hospital São Francisco,
Poste de Puericultura. Albergue No-
turno, Lar Infantil Marilia Macha-
do e Associação de Proteção à Ma-
ternidade e Infância.
A serem construídos: — Santa Casa
de Misericórdia de Cambe e Abrigo
da Sociedade de São Vincente de
Paula.

No ensino, possue Cambe
am excelente Grupo Esco-
lar. diversas escolas públi-
cas municipais e o Ginásio
Municipal de Cambe.
A seguir, outros dados sô-
bre o progressista munici-
pio:

Superfície: 223,4 kms. 2
Área Cultivada: 219,4kms.2
Altitude: — 650 metros.
Longitude (W. G.

R.) 51o—17
Número de veículos regis-
trados no Município: 1550

Existe ainda, em Cambe, o
Serviço Municipal de Com-
bate à Broca do Café.

Aspectos da cidade

Dezembro - - 1953 ;>[9
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Guará 
tuba, cuja etimologia tupi assim se decompõe,

— "Guará" (pássaros) e "tuba" (muitos), indi-
eando a presença de muitos pássaros, foi fundada em
1770, na enseada que anteriormente à fundação da vila
já tinha esta denominação.
Necessidade havendo de povoar a costa sul da Capitania
de São Paulo, ameaçada de ataque e invasão dos espa-
nhóis, o Capitão General de São Paulo, D. Luiz Antônio
de Souza Botelho Mourão. deu ordem a seu preposto e
primo, tenente coronel Afonso Botelho de Sampaio e
Souza, para que erigisse povoação em ponto da costa
entre Paranaguá e São Francisco.
Em cumprimento dessa ordem, foi pelo referido oficial
fundado o povoado com a colaboração de 20 casais de
colonos vindos dos Açores e deu-se começo à construção
da Igreja Matriz sob a invocação de São Luiz Rei de
França (Luiz IX, morto nas Cruzadas e depois canoni-
zado), invocação essa em homenagem ao Capitão Ge-
neral D. Luiz.
Poucos anos depois, construído o povoado, e con-
cluido o templo, foi a 29 de Abril de 1777 oficialmente
ereto o povoado e elevado à Vila, com governo munici-
pai próprio, passando a denominar-se Vila de São Luiz
de Guará tuba. sendo ao mesmo tempo benzida a igreja
e entregue ao culto, sendo seu primeiro vigário frei João
de SamVAana, auxiliado pelo padre Bento Gonçalves
("ordeiro.
A vila e seu município, que tiveram outróra, no tempo

Sr. Miguel Jamur
Prefeito de Guaratuba
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U77i pitoresco re-
canto da baía de
Guaratuba



Maquete do Ho-
tel Cayoabá, em
construção
no balneário de
Guaratuba
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de marinha à vela mui-
to movimento com a
exportação de arroz,
aguardente e madeiras
para o norte sul, en-
trou em decadência em
meados do século pas-
sado devido ao estado
da barra, cada vez
mais obstruída, de for-
ma a, atualmente, não
dar acesso senão a pe-
quenas embarcações.
Como estâ.ncia balnea-
ria e dada à beleza de
suas praias, à sua pito-
resca situação topo-
gráfica entre o Oceâ-
no Atlântico e a baía

de Guaratuba e ao ex-
celente clima, é o pon-
to preferido de vera-
neio e de inverno de
numerosas famílias do
interior do Estado.
Em 1950 foi a Vila ele-
vada a categoria de ei-
dade e agora com a
abertura da rodovia,
que a põe em comuni-
cação direta com a Ca-
pitai do Estado, Gua-
ratuba está experi-
mentando um grandesurto de progresso.

Dois trechos do trapiche de
Guaratuba
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! Gamara Municipal de Arapongas: sentados, da esquerda para a direita: Dimas Durões, Abelardo D. Silva, Dr. Altevir Ribeiro. José Carvalho. Otaviano Fiori, Presi-dente: Kiyossi Hirata, Severino Soboletvski, Waldomiro Capdeboscq, José A. de Oliveira. Em pé, idem: Albino Telli {funcionário da Câmara) Pedro Vieira, Antônio
;J aleno, Antônio G. Novais, Galdino Caron, Dr. Wilson Junqueira, Manoel Unham, Vitorino Vendrametto, Luiz B. Lopes — José Chopin, Walfredo Corrêa.

A/í uita vez é mais fácil falar da
pobreza que da opulência. E

isso porque a opulência sufoca. Há
tanto que dizer e o tempo tão redu-
zido ! No Paraná torna-se realmen-
te difícil sintetisar a história dos
seus municípios. Sobre cada um de-
les seria possível escrever monogra-
fias suculentas, substanciosas, pro-
fundas. E, em tais escritos, far-se-ia
o registro do progresso vertiginoso
da região, do evolver constante das
suas cidades e vilas. Ontem povoa-
do, hoje vila, amanhã cidade...
Brotam casas com tamanha facun-
dia como surgem cafeeiros. Há; pois,
diariamente, hora a hora, minuto

ARAPONGAS
a minuto, transformações certas no
aspecto geográfico dos municípios

paranaenses.
Como fixá-lo no papel sem faltar,
sem fugir à realidade? Essa a difi-
culdade que se depara ao estudioso
dessa centenária província que é,
hoje, sem dúvida, uma das mais fui-
gidas estrelas da constelação que
orna o pavilhão auri-ver-

*

•de. Não faltam exemplos

para ilustrar a tese que
defendemos. Qualquer es-

tatística referente ao Paraná e aos
seus municípios é falha. E isso por-
que não é possível coletar e atuali-
zar, dia a dia, números complexos e
expressivos. Arapongas disso é um
exemplo.
Seu povoamento teve inicio em 1935.
é um dos mais prósperos munici-

pios do Paraná.
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ispecto principal da cidade



O povoado, até fins de 1943, pertenceu
a Londrina; em 30 de dezembro de 1943,

pela lei n. 199, foi elevado a distrito ju-
diciário, do Município de Rolândia e
pela lei n. 2, de 10 de outubro de 1947,
foi elevado a município. A instalação da
sede municipal deu-se a 1.° de novem-
bro do mesmo ano e a 29 de setembro
de 1948 foi criada a comarca de Ara-

pongas, com instalação a 25 de janeiro
do ano seguinte.
A principal fonte de riqueza do muni ei-
pio é a agricultura, produzindo café,
algodão, arrôs, feijão, milho etc, se-
guindo-se a indústria extrativa de ma-
(.seiras e a pecuária.
Conta a cidade com 17 estabelecimen-
tos bancários; com um grande número
de estabelecimentos comerciais e in-
dustriais, em que se destacam o silo
elevador do consórcio Rockeffeller, 7
máquinas de arrôs, 5 de café, 5 serra-
rias e 2 cerâmicas.
A área do Município é atualmente de
456,8 km'; altitude da sede, 860 mts; a
população é aproximadamente de
30.000 habs.; da sede, 10.500. Existem
no Município mais de 1.000 proprieda-
des rurais.

I ista panorâmica de Arapongas
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Sr. João Cernicchiaro, Prefeito Municipal de Arapongas Sr. Otaviano Constante Fiori, Presidente da Câmara
Municipal de Arapongas.
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-'/ fundação de Maringá, em 10 de
Maio de Il)l7.
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O 
Paraná é, sem duvida, dilesse Brasil oue já foi crisi
cie "país do futuro", o esta

porvir. Possuindo seiva jovem erosa igual aqueles espécimes vc
que ainda não atingiram o midesenvolvimento, a historia e a o-e
fia do Paraná e das unidades adntrativas que o compõem escreve-s
a dia, hora a hora. O fato novo deserá ultrapassado pela realidade
amanhã. Maringá é um belo exemplodessa assertiva. Fundada a 10 de Maiode 1947, contando, pois, seis anos e ai-
guns poucos meses, já é uma das sedesmunicipais mais progressistas do esta-do. Sua população totaliza cerca de22.000 almas, somente computadas asfamílias que residem na cidade e vilasdo município, desprezando-se, para nãofugir à verdade, a numerosa e obreira
população rural. Trinta e dois milhõesde cafeeiros plantados. Mais de trêsmilhões em produção eficiente. Eis aínúmeros que dispensam comentários
Sua linguagem seca é o mais expressivodos elogios ao clima e ao homem daque-Ias plagas. Mas não cogitam os habi-
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5/-. Innocente Villanova Júnior, Prefeito Municipal,
de Maringá.

Plantio da primeira árvore para arborização da
cidade, pelo governador Bento Munhoz da Ro-
cha Neto e pelo Prefeito Sr. Villanova Júnior.

tantes de Maringá, apenas, em tirar da
terra seu sustento e a riqueza que hoje
se espalha, dadivosa, por todo e muni-
cípio. Sabem que a terra é como o
homem. Cança-se. Esgota-se. E' pre-ciso conservá-la, tratá-la, mantê-la. Se
dela vivemos, não devemos apropriar-
nos de tudo que ela produz, sem a ela
nada devolver. Ao contrário. A boa
política agrícola é aquela que estimula
a terra, fertilizando-a quando esgota-
da, embelezando-a para torná-la mais
agradável aos que nela e dela vivem.
Essa verdade não foi esquecida em Ma-
ringá. O progresso da cidade e os atra-
tivos naturais que a tornaram tão
aprazives são admirávelmente compie-tados com o embelezamento da nature-
za, ajudando a mãe do homem aquilo
lue a natureza não pode, por si só, com-
pletar. Ruas pavimentadas, em grandenúmero, atestam que a administraçãolocai não descura os principais proble-mas urbanos.

" borização sistemática e bem planeja-fazem das ruas de Maringá um com-
mento natural e indispensável da¦ lenta natureza que a cerca,

verdade, essa cidade sabe reunir o
ao agradável. O lucrativo ao re-

itivo.
1 exemplo, digno de ser imitado poros, muitos outros, que vem, na vida,'-ias o lado pratico e material, esque-
s de que a poesia e a beleza tam-
ajudam o homem a viver !
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Aspecto da assistência à cerimônia
do inicio i/a arborização da cidade.

£m -'-'•' AÊ>MmW§mÊÊMÈ> I y» i "MS ÊM 'iBflfl

. • \ .•-1 V| XiP1 in mm m'ifl /-JÊ^M'mt^-zM a#l-.- W^ ¦ ii í 'ifl y Amém ü J?* W:-'JhÊÊg^m'$m& -«flil'! ' ¦-'¦ ~ '¦^Mfll .S --ME KflNa fl Ji "i^BBBBfl
, '¦>&i&lsemBmfâ> w.'ffi<fltf8WEwHRr?* BB fls ¦"¦' '^A' A ¦ ¦'"^^ÊI^s^ÊWM Hfl :\l9i".Y '¦•A''--%j/r^.y v ^^^BflflfflnlBai Mm. flBBBKflB^HflRfl^BBflBflBS^flfãAflB Wm, I & ¦ "~Z mFj í ^ *-tâM mm mi Mr •-•• -iÉn^fl I
flBflfll^p^^flT/fl\ fl ^ ^PI-^-mI FflT mi B BMifl *- - 'Í^^BbB
SÍíâs» ís^x--' ;-,,^ctÍ^fll BmI • jtjteS^gflBHl . Jfljp?• ' '^»ceP . fl*" BrflttrS ¦'flF- '•ÀW'-/. mm^^^^flBB^^^^kW ' ' %^^^fl^'-g|_wP^WM^BBJl.'A-y^M f jflr : ÍÍJ J} ^flJflS

: Y1^ v'. '"/ Ãflllffimf I flF ' L-^ÍPvfl B^« ¦$ M ¦'.' ^'tsÚámmMâ iWilPI I ¦í*L^^,^ÉfltBçS3 Ifl II
'£•1 Bkflnfl k9 BB* \j|_RflBii_^||^j_| I BJbB
wji ^B^B t' ¦ ^í;'.- ' T^ *r4^ÉiBBB Bflr ^^B

BT -•«ii/ist *** * **^^*^êM ^LW ^L-í ^B
B^V^á^flW^tfi'- '¦'¦^B^^flft^i^flPV BT^ Bflfl fl

.V(75 comemorações do sexto aniversário de Maringá, o governador Munhoz da Rocha, entre o Prefeito
Villanova Júnior e o Sr. Ângelo Planas.
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A'oüa Londrina em Outubro de 1951. A cidade em Maio de 1953.

CIDADE NOVA LONDRINA
Q progresso vertiginoso do Estado do Paraná encontra

um índice dos mais expressivos em Nova Londrina.
Fundada há pouco mais de um ano, possue cerca de 300
casas, sendo que esse número se refere, apenas, a área ur-
bana. albergando aproximadamente 5.000 almas. Dentre
as construções e melhoramentos urbanos destacam-se igre-
jas, grupo escolar, hospital com 22 quartos, farmácias, ofi-
cinas mecânicas, sorveterias e uma movimentada praça co-
mercial com 25 estabelecimentos registrados. Água, luz elé-
trica e telefone fazem de Nova Londrina uma promissora

realidade de acordo com as maiores exigências do conforto
moderno. Em seus arredores, 2 milhões de cafeeiros assi-
nalam que naquelas terras privilegiadas se encontra, real-
mente, o futuro agrícola do Brasil. Justo se nos depara
lembrar, por último, os nomes daqueles que, lutando con-
tra a descrença e não temendo enfrentar a rotina, possibi-
litaram que surgisse, no "hinterland" 

paranaense, essa
nova jóia fulgurante que é Nova Londrina. Foram seus
fundadores cs senhores Leopoldo Lauro Bender, Armando
Valentim Chiamulera, Silvestre Dresch e Evaldir Bordin.
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LONDRINA
Funda.da 

em 1S30 pelia Cia. Melhora-
mentos N. Paraná, Londrina integrava
o Município de Jatai, (atual jataizinho)

e foi elevada à categoria de Município em
3 de Dezembro de 1934, por Decreto Esta-
dual n. 2.519, tendo sido instalado no dia
10 do mesmo mês e ano.
Com o Decreto n. 6.213, de 18 janeiro de
1938, foi criado a Comarca de 2." Entra.ncia,
dando-se a instalação em 27 do mesmo mês.
Compunham o município em 1943, os dis-
tritos de Londrina-sede. Cambe, (ex-Nova
Dantzig), Rolândia, Marilandla (atual Ara-
niva), São Roque (atual Tamarana) e São
Sebastião, com uma área de 23.262 quilo-
metros quadrados.
Na divisão territorial para o qüinqüênio-
1944-1948, foi o Município desmembrado,
sendo diminuido em 20.690 quilômetros
quadrados, área essa que hoje comporta os
atuais municipios de Rolândia, Arapongas,
Apucarana. Mandaguarí, Maria.lva, Jandaia
do Sul, Maringá, Nova Esperança, Paraná-
vaí, Araruva, São Sebastião etc. e, em Ou-
tubro de 1947, destacou-se o distrito dQ
Cambe (ex-Nova. Dantzig), elevado então a
Municipio, com a área de 214 quilômetros.
Quadrados.
Atualmente. Londrina conserva a área de
2.358 quilômetros quadrados, compondo os

^BJfcflBjp|ÍjSsg&£ - 7^^^: '. < '^BB

^gw ^B BP^^ -~ à.'f tf üfl

Dr. Milton Ribeiro Menezes.
Prefeito de Londrina

distritos da sede Tamarana e Irerê, este
último criado e instalado recentemente.
Londrina, cuja comarca tem atualmente
duas varas, três ta.belionatos e dois cartó-
rios de registros de imóveis, possue aproxi-
madamente 200.000 mts2 de calçamento a
paralelepipedos, grande número de estabe-
lecimentos comerciais e industriais, associa-
ções de classe, rede telefônica urbana e in-
ter-urbana, Aeroporto servido diàriamentei
por mais de 100 aviões de passageiros, car-
gas e taxis aéreos, imprensa diária bem de-
senvolvida, Tiro de Guerra, 5 cinemas, Des-
tacamento de Bombeiros, 27 estabelecimen-
tos de crédito, modernissima e confortável
estação rodoviária com um movimento diá-
rio de aproximadamente 320 ônibus e 10.000
passageiros, embarcados e desembarcados,
serviços de água e esgoto em execução, Jo-
quei Club, etc.
As construções de prédios urbanos alcança-
ram nos anos de 1951/1952, a média aproxi-
mada de 2,5 por dia, com tendência a au-
menbar.
O serviço de assistência a enfermos é pres-
tado por 5 estabelecimentos: Santa Casa de
Londrina, 6.1' Distrito Sanitário do Departa-
mento de Saúde do Estado, Casa de Saúde
e Maternidade Rocha. Loures. Casa de Saú-
de Santa Cecília e Hospital Evangélico.
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O serviço de assistência social é prestado pelo
Departamento de Educação e Assistência Social
da Municipalidade, Ambulatório são Lucas
Conferência Vicentina e Albergue Noturno, este
último inaugurado no dia 11-5-1953.
O ensino primário no município é ministrado
por 81 estabelecimentos, dos quais 64 municipais
13 estaduais e 4 particulares, com cerca de 9.000
alunos matriculados, de ambos os sexos.
O número de professores nos estabelecimentos
estaduais e municipais é superior a 200.
Nos cursos secundários ministrados -na cidade
de Londrina pelos Colégios Estaduais, Londri-
nenses, Mãe de Deus e Seminário Vicenti Palotti,
estão matriculados aproximadamente 3.000 alu-
nos.
A cidade nestes últimos anos, tem sei expandido
por todos os lados, com o aparecimento de de-zenas de novos bairros residenciais.
A cultura cafeeira. é a que mais se destaca noMunicipio. Em segundo plano vem; a de cereais
(milho, feijão, arroz etc.)

Na parte sul do Município, há ainda extensasáreas de terras não cultivadas, cobertas total-
mente por matas virgens.
Conta Londrina com aproximadamente 670 qui-lometros de estradas, dos quais 400 de estradas
municipais e 270 de estradas vicinais, que são
conservados permanentemente por uma. equipede tratores e moto-niveladoras.
As indústrias extrativa vegetal e de transforma-
Çao, sao grandemente exploradas, principal-
mente a segunda, onde se conta cerca de 70olarias e cerâmicas, produzindo normalmentetelhas, tijolos, manilhas etc.
O número de propriedades agrícolas ultrapassa
a 3.000, sendo ,a maioria delas constituidas depequenas áreas - 5 a 30 alqueires.
Para se ter uma idéia, do desenvolvimento eco-nomico e financeiro do Municipio de Londrina

em ^Ü?0 deCenÍ°' basta observar ° seSulnt^:-m 1943, a renda do Município era orçada em2 000.000.00 e em iosq - i
ç^n , „ 

e em 1953 e elevada a importar-esoma de 35.940.200,00 !
Existem atualmente em Londrina os seguintes,estabelecimentos de Crédito:
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Estação Rodoviária de Londr
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do Brasil S/A.
Brasileiro para a América do Sul S/A.
América do Sul S/A.
Brasileiro de Descontos S/A.
Comercial do Estado de São Paulo S/A.
Comercial do Paraná S/A.
Comércio e Indústria, de São Paulo S/A.
de Crédito Real de Minas Gerais S/A.
de Curitiba S/A.
do Estado do Paraná S/A.
da Lavoura d© Minas Gerais S/A.
Mercantil de São Paulo S/A.
Nacional do Paraná e Santa Catarina
S/A. (Matriz) .
Noroeste do Estado de São Pa.ulo ,S/A.
•de São Paulo S/A.
Francês e Italiano para a América do
Sul S/A.
Na.cional de Minas Gerais S/A.
Bandeirante do Comércio S/A."*"5*"
Moreira Sales S/A.
Popular do Brasil S/A.
Sul Americano do Brasil S/A.
Itaú S/A.
Continental de São Paulo S/A. (Venda
do ações) .
Cruzeiro do Sul de São Paulo S/A.
Mineiro da Produção S/A.
Nacional do Comércio e Produção S/A.
Econômica Federal do Paraná.
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Edifícios Vicentini, Cine Ouro Verde e Autolon
Outra vista aérea de Londrina
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Nos quadros seguintes, damos alguns elementos, pelos quais se verificao progresso vertiginoso de Londrina.

ESTIMATIVA DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS NOS ANOS DE
1951, 1952 e 1953

ANOS

ESPÉCIE Un idade 1951

Sc. 60 Kg.Arroz c/casca 
Café beneficiado
Feijão i' »
Milho „
Mandioca .. t i i. . . 1 oneladaAmendoim j^
Mamona v^'
lungue -rs-° Kg.

225.000
227.500
220.000

1.240.000 |
18.000 I

116.000 j
630.000 |
900.000 |

1952 1953
I

240.000 |
235.800 |
230.000 |

1.195.000 |
18.200 |

126.000 |
637.500 |
906.000 I

220.000
255.000
242.000
992.000

18.600
129.600
645.000
924.000

NUMERO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, LICENCIADOS PELA INSPETORIADE TRANSITO LOCAL ATÉ 30-5-53 - 8.526

ESPÉCIE ANOS

1952 | 1953 até 30 maio

Automóveis particulares ... i , ,9Q
Automóveis de aluguel .... 

4'Í;S
Caminhões e caminhonetes particulares 

"'.'.'."" | 
i nolCaminhões de aluguel .... 

,rji
Sedam rural
Ônibus
Motocicletas
Reboques 
Placas de experiência

Soma

1.041
7

143
60
17
43

6.746

4.390
280

2.614
825

26
290

72
7

22_

8.526

Um trecho movimentado de
Londrina.

a) População

b) Edificação

POPULAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

Estimativa — abril de 953

( Sede Municipal .
( Restante do Município 

'.". '/, 
\\ ][ .'.' 

" " " 
^'^ 

hf,b-

Total
46.000

90.000 hab.
( Sede Municipal ..
( Restante do Município' 

'..".."..".'.' 
.".  5"??J prf,dios

Total
9.200

18.000 prédios

Uma das principais avenidas
cidade.

¦':.-;7-;..yy7:v:..:.': ' : ""'A 
^^ ;. ¦" M

— "¦¦ --¦'»: ¦ i] ¦! ¦; 
'"'¦• ¦ 
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BBBgflflflflflBBMflflflflB - - ¦ ¦é ¦ ¦ ¦ ¦ flflnÉflflflflflk* jí
fl BflflBBB Br'fl Bfe7fl

MOVIMENTO DEMOGRÁFICO NO MUNICÍPIO

1936- 1952

Anos

1936

1937

1938

1939

1940

1941
1942

1943

(1) 1944
1945
1946

(2) 1947
1948
1949
1950
1951
1952

Casamentos nascimentos
n. de registros

77 573
208 772
195 1.313
309 2.714
428 3.883
522 3.378
583 4.318
896 5.309
477 3.502
524 3.645
494 3.411
683 3.628
5?7 2.959
619 2.909
616 3.331
798 4.19o
794 5.124

Óbitos

379
407
539
834

1.273
1.500
1.405
1.128

687
904
881
890
741
857

1.095
1.181
1.127

(1)
(2)

O Município foi desmembrado.
O Município foi desmembrado.

Grupo escolar de Londrina
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Panorama parcial de Jandaia do Sul.JANDAIA DO SUL
i MB»! i , .. -•«.. .. ± ^_ T1»'••' "'''.'"Y >*>,' ' • ' ,'. ''
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Ouíro aspecto de Jandaia do Sul
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Uma das ruas principais da cidade

' tTr^ja^wBftflwflfaJit''' 
'jL&zàJ^' v*tZyi^feitáWB^^^flBlPBfJiSgBfl^M^ aA'''

83mBB1 BBJPJ mwFmj^Ei£m^tB^\&f&wFi1mm B^jfytrl S^W»«^w'<'/ i'í^4*Ud^>\lr^*^'yTf BAA^HBBcrV

Falar 
do progresso do Paraná é fácil. Basta fo-

calizar cada uma das suas unidades constitu-
tivas, eis que o desenvolvimento dessa centena-

ria provincia nada mais é que %a soma de progresso
de cada um dos seus municípios, distritos e cidades.
Para cada uma dessas divisões políticas há sempre
algo a dizer e muito a elogiar.
Veja-se, entre tantos outros exemplos que poderia-
mos citar, o caso de Jandaia do Sul. Comecemos
pela fonte mesma da sua prosperidade: o café.
Em sua área calculada, em 59.000 alqueires paulistas,
nada, menos de setenta milhões de oafeeiros planta-
dos. Consideremos, agora, sua história, em uma li-
geira síntese que servirá, sem dúvida, para demons-
trar o valor daqueles que, em menos de três anos de
vida municipal a.utonoma, souberam fazer desso
município um dos mais prósperos esteios da eco-
nomia paranaense.
Fuiídada em 1941, fazia parte do município de Apu-ca.rana ate, que, em 1951, conquistou sua autonomia.
Daí por diante, a administração municipal, confiadaao Prefeito Lino Marcheti, não tem poupado esfor-
ços para a, grandeaa local, 42 escolas, 15 serrarias,3 cerâmicas, 20 olarias, 8 máquinas de beneficiar
café 20 máquinas de beneficiar cereais e 1 fábricade bebidas dizem bem, em uma, síntese exata &
fiel, da pujante realidade que é Jandaia do SulMas nao se nos depara justo citar, apenas, o nome
do chefe do executivo municipal.
Oportuno e necessário é lembrar aqueles outros aue,
juntamente com êle, cuidam do progresso local enao descuram os superiores interesses da coleti-vidade.

Preside a Câmara Municipal o Sr. Plácido Caldas.Compõem, democraticamente, seu plenário os ve-^readores José Moreira d0 Prado, Antônio Barão,Bemvmdo Rodrigues da Silva, Clemente José daSilva Antônio José da, Silva, Domiciano Alves deMorais, Herminio Sonni e Miguel Carneiro
nrU^f^nl YSSa pleiade esfo^* de cidadãosprobos e dedicados a magnífica situação .geográfica
fion 

'?nfdaia 
,d0 Sul> sit»ada em uma elevação de620 metros, teremos sem dúvida a explicacãotígica

vLTmentoe!f,Znan^a ^ * a° Seu esP*ntoso desen-volvimento econômico corresponde um clima ame-no e acolhedor, desses que retemperam as energiase estimulam o trabalho construtor, esse melmoCrabalho que está fazendo de Jandaia do Sul umajota ruti ante entre tantas outras que ora compõemessa centenária e majestosa Provincia do Paraná

Plantação de café nos arredores da cidade
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ÒRASIl - PARANÁ^

!MtôS
'&

CIDADE QUERÊNCIA DO NORTE

Um núcleo de civilização

MAIS UMA REALIZAÇÃO DA

€^rasií^<^araná Loteímentos e
Colonização Ltda.

- #

COM APENAS —14 MESES
Água

Luz

Porto Fluvial no Rio Paraná (em construção)
18 milhões de cafeeiros
128 residências

Algodão, milho, arrôs, e muitos outros cereais

- *

AVENIDA PARANÁ - EDIFÍCIO SAHÃO - , o ANDAR
LONDRINA- Estado do Paraná - Caixa Postal, 526
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CIDADE PORTO SÃO JOSÉ'
DO RIO PARANÁ'
NO ANO DO CENTENÁRIO, CONCRETIZA-SE UMA ASPIRAÇÃO CENTENÁRIA:A LIGAÇÃO PARANÁ-MATO GROSSO, COM O SURGIR DA CIDADEPORTO SAO JOSÉ DO RIO PARANÁ.

Inicio da abertura de uma rua

F *• -<•<-»/-»-, -• ¦- ....... <-.',.-,...>»,„.... 
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Vapor de transporte fluvial pelo rio Paraná,
Guaira e Porto Epitácio,

¦ .TÍ.-;7y.yy

t-Sflfl B»jBflm!fl1BMBBflB flfl^BB^^^B

Trator empregado na abertura das ruas

Serraria Areia Branca Ltda.

Situada 
quase na confluência do Rio Pa-

ranapanema, no progressista e fértil.
Estado do Paraná, a cidade Porto São José
do Rio Paraná,, tem um futuro dos mais ri-
sonhos e promissores. Local de escoamento
de toda a produção pecuária, madeira, e ca-
feeira da região, dispondo de toas estradas'
de rodagens, hoje ponto de parada fer-
r0 e rodoviária, é, sem dúvida, um dos mais
importantes centros do sul brasileiro.
De grande valor geográfico, por ser interse-
ção de três Estados riquíssimos _ Paraná,
São Paulo e Mato Grosso — é um porto flu-
vial paranaense que maiores requesitos apre-
senta, em toda a extensão do grande rio Pa-
rapanema, o que o torna um dosi principais
na vida econômica do Paraná.
A Cidade Porto São José do Rio Paraná é
ponto obrigatório para a passagem de imen-
sas manadas de gados ao abastecimento do
Estado, gado este vindo de Mato Grosso.
Suas terras circundantes são uberrimas,
próprias para 0 plantio do café, algodão, ce-
reais, pasto e as mais variadas culturas;
terras ricas na produção de madeira de lei,
como Peroba, Cedro, Cabriuva, Marfim, etc.
e ainda a sua localização geográfica está
incluida no Plano de Aproveitamento da
Bacia do Paraná, objeto dos mais acurados
estudos e planificações por parte de seis Es-
tados da Federação por êle servidos: Minas,
São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Ca-
,'tiarina., e Rio Grande do Sul. A referida Ba-
cia é considerada como o mais promissor ce-
leiro do Brasil.

A urbanização da cidade, em franco & ace-
lerado pro,gresso, obedece a, uma planifica-
ção racional, com avenidas de 50 ms. e ruas
com um mínimo de 25 ms. de largura em
forma circular margeando o colossial rio.
Seus transportes continuam em amplo de-
senvolvimento, com Estrada Rodoviária de

Fábrica de cerâmica, com capacidade para
150.000 telhas e 200.000 tijolos (mensal).

J? .J\*'°<to.oosÍP*^ JFy'':

1." classe em fase final de construção, qué
liga à Central do Paraná, onde fará seu
ponto terminal.
Ainda 0 transporte fluvial pela navegabili-
dade do rio em toda a sua extensão, cujas
Companhias de navegação têm tráfego mú-
tuo com a Sorocabana; e, finalmente, o
transporte a.éreo com a breve inauguração
do Campo de Aviação.
Além dei todo esse grande surto de progres-
so em todos os ramos dei atividade na vida
da sua população, a cidade de Porto São
José do Rio Paraná, é um excelente pontode turismo, comportando, brevemente, um
Hotel de Primeira Classe, com projeto já
pronto a ser executado pela importante fir-
ma norte paranaense "Comércio; e Industria
Sahão" Outra firma aparelhada no empre-
emdimento progressista da cidade é a "Ser-
raria Areia Branca Ltda." que fornece ma-
teriais de construção em geral.
Não poderíamos terminar estes ligeiros co-
anentários sobre a Cidade Porto São José do
Paraná sem ecxaltar, nestas colunas, a figura
de João Alves da Rocha Louvres a quem se
deve a iniciativa desse vtalioso empreendi-
mento no progresso da referida cidade. Es-
tabelecido há muitos anos com escritório
central na Avenida Vicente Machado, 60, 5.°
andar, sala 53, em Curitiba, sua larga visão
possibilitou o surgimento,, nas barrancas do
vale do Paraná, de uma região que, rápida-
mente, se transforma em uma das melho-
res, confortáveis e urbanizadas cidades pa-
ranaenses, que é a Cidade Porto São José
do Rio Paraná.

Transporte de madeira por via fluvial da<cidade Porto São José do Rio Paraná, parao Porto Epitácio, no Estado de São Paulo
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Srcr. Pedro Mariucci, Prefeito Municipal de Cornélio Procopio

Chamam 
a esse município de "Capital de Café do Mundo"

E' que da sua estatística, figura a brilhante posição que vem
ocupando como o município que maio produz, café no Brasil

e consequentemente no mundo. Números gigantescos foram escri-tos com a úberdade de suas terras; Cornélio Procopio produziu em-1952, nada menos de 600.000 sacas do precioso produto que expor-tado, converteu-se em, fabulosa cifra de dólares a nos proporcionaras almejadas "divisas".

CORNÉLIO
PROCOPIO

A primitiva estação de estrada de ferro, localizada cm terras per-
tencentes ao fazendeiro paulista Coronel Cornélio Procopio, que
residia em Ribeirão Freio, desde essa época não muito remota, até
a atualidade, muito cresceu e progrediu. 1920 pede ser assinalado'
como sendo o marco inicial de Cornélio Procopio.
Há trinta e três p.nos surgiu. E, dessa época até a atualidade não
tem feito outra coisa, salvo desenvolver-se cada vez mais e me-
lhor. Dentre tantos outros municípios progressistas, esse é o que
mais progride. Será preciso acrescentar mais alguma coisa, para
definir essa situação de fato, sem similar em qualquer outra ?
Mas não fiquemos, apenas, no 8 «pacto material. A.instrução e a
cultura seguiram esse evolver. E assim, ao lado do progresso ma-
terial, assinala-se grandioso progresso espiritual.
Escolas de vários graus e ramos possibilitam ao municípe aperfei-
çoar-se, formar seu intelecto, sem abandonar o torrão natal.
Esse, sem dúvida, ponte* digno de acurada atenção. Está hoje pro-
vado que um dos nossos problemas mais graves é aquele que diz
respeito à fixação da homem ao solo.
Para isso, urge tornar nosso "hinterland" atraente. Fazer, com queos camponios sintam que não ê necessário ir aos grandes centros
para gozar a vida. Pode-se igualmente fazê-los em qualquer luglar.
Cornélio Procopio é um exemplo Ruas pavimentadas. Água., luz,
higiene, serviços públicos, tudo isso í?aa com que o município e sua
sede possam ser equiparados aos grandes centros urbanos do país.Detenhamo-nos um momento para verificar que, até agora, so-
mente falamos gôtore o progresso.

Quem, porém, impulsionou) tudo isso ?
O progresso não se processa sozinho. Há que ser propugnado pioralguém. Muitos foram os pioneiros de Cornélio Procopio.
Seria longo citar o nome de todos, mesmo porque correríamos orisco de esquecer alguns. Sejamos lícitos, porém, sintetizar em umso nome a lembrança de todos os que viveram lutando pelo pro-gresso de Cornélio Procopio.

Aspecto de Co r n é liIo Procopio
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V i s t a aérea de C o r r: â l i o p r o copio
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O prefeito atual, Sr. Pedro Mariucci, merece
essa deferencia especial, como chefe do exe-
cutivo municipal e como homem dinâmico e
realizador, digno continuador dos seus probos
antecesores.
Não precisamos dizer mais nada. Não é pre-
ciso alinhar cifras. Nem buscar argumentos.
Diz um velho "provérbio que contra fatos, não
há argumentos.
Comélio Procópio é um fato vivo, pujante,
em constante e vertiginoso evolver progres-
sista.

^ 'Hda 15 de Novembro

Matriz de Comélio Procópio
ainda em construção.

I, ir
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Avenida Delfim Renot Moreira

MUNICÍPIO de santa mariana

ser a, par de um! continuador esclarecido da obra dos seusiantecessores, um empreendedor de lar,ga visão e um arguto
deTSíS0 rtridPm^f 

UÍHd° ma?S-de 20-000 ^bitantes, maisloie 2.500 residem na sede municipal o que revela, sem maio-res indagações, o progresso realmente espetacular do Es-tado do Paraná. Região eminentemente cafeeira, sua plan-
qutahe^osPmü°naésrUMáCea 

atin8e mais de seis mlIhõ« equmnen.os mil pes. Mias, nem por isso foram desprezadas!as outras culturas o milho, o arroz, o feijão, a allafa * aalgodão igualmente concorrem para que em Santa Marianase esteja explorando racionalmente a uberrima terra mra
taTitC°m reSlÜted0S °S maiS «^«.fce^
tudo .sso _ que nao é pouco _ o carinho cormque os pode-

e eTum St?? 
°S 

rWemaS ^^cos o sanitários *

LUPI0NÓP0L9S

p róspera, cidade* do Paraná,
fundada há seis
anos pelo sr Ania
Abbudi nas proxi-
midades do R i o
Parapanema, é ho-
jei sede do futuroso
município do mes-
mo nome, cuja si-
tração é invejável
pela, qualidade de
suas terras, ótimas
para /o cultivo de
café, algodão e ce-
reais e pela sua li-
gação, por estrada
de rodagem com cidades da Alta Sorocabana, inclusive Pre-sidente Prudente. e ne
Possue excelente campo de pouso, diversas serrarias — visto'que e bastante expressiva no município a industria extrativada madeira, cerâmica, máquinas de beneficiei de café e arrofe outras indústrias.. E"de se notar, na cidade aconstiuclcide poços artesianos, para fornecimento de água à popuíalS
Uma das ruas principais de Lupionôpolis

!-..|Sp '-*&&¦ bjfl. i

Jfi; v 
**MÒ B v% 3hSú

ílllll '

¦ JB

Anis Abbudi — Ibraim Abbudi
fundador de Lu- Netto — Prefeito
pionópolis. Municipal

SãBí' - ¦ 'i

Fff*ff**lP*(^^ ( 'flfl

P^^Bpl^^^^^BflB wK^^Ls" ;'^VflBI H4ÉHh If téBB Pr^^flB BmÀhB ^BfcflflT&IlTi 
^^ ^^^B ^^i^^y^flSry^^^^^^^^^^^ *^^B WBulUflJ Bc^^^^^M EBi^^m^^^T r''r^** rtWr^^f** ^W BflM

flfiUHfl^^^l ... \ ^w ¦'¦ fcfc^x f^^fl • flflfll fl tL*" —^•-n*-< jK;jljro|i(p5Í^
HBi^^^P'™ m,^^ Afl" fl slíf-^fl^H ^L^^LWÊÊSm^Lm\\mm^km—mm^^Lmmmm\ n ^flflflllf^V iJHi Si i ¦ BflflflBBOT^OT*^ittraFTiBTFMnriBflw¦fl mmwM*;-'*r '-' flflT BB 73 B^^flflBI HbB BHHb^^mI ^1 Brv&^ -I ^^^^^Bwf^gjB»yp^J£^Jpinijj-T"i^^ H^flBBBMflfllBSBI^^B^^Bi^ESfl flfla

BBBMMm^^ ^'lífiBlfl ^^.' É!ü!!^ ^^^^^^^^HiSlHiflfl^flflflfl^ - -*j*hÍ^J1:^ . flWjSJBSP^sflifcBfiK^
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Em 188.8' a família Alcântara de origem¦L» mineira,, estabeleceu-se no território
deesconhSh°WqU%até entâ0- e"™odesconhecido. Essa família fundou ali a
3oednfZoPnraate' 

^ d6U talci° »™^-
Com os Alcântara, veio o Padre Joaauim
çao de uma capela, na própria Fazenda daPra a, capela essa inaugurada a 25 de De-zembro de 1895. e
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JACARÉ2INH0
Com a noticia da excelência ri o o +vas famílias, vindal™deSão pSSto^*0-para ali se transferiram dando i^Minas'Povoado. Em 1896 pelo teneníf a ?1C1-° ao
Fonseca Alcântana fn 1 ! e Antonio da

AbrUeldea?Q°nna <3JStrÍto Í"diciário em 2 de
Alcântara» o l a denominação dei "Nova
Jaca?é2?nhoem7eriSe2Vn?me mudad0 para
vado a cornar? 0 Abnl de 1S02- Foi ele"tostaC^^rem^^? d.e 19M' cuía
mo ano nrmS ? •* ' det Jl"^o do mes-
s«e hSje uJZT- de Jacarézinho pos-
tes,. ul^pts^tlS &,"¦?% ^^nicípio E' ,,m ^ ae,iu.000 a sede do mu-
sistas munirinfn ^mais Pr°sFeros e progres-municípios do Estado do Paraná.
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ÊDE DE VIAÇÃO
ARANÁ-SANTA CATARINA

Quando 

se fala de melhoramentos em Estradas dPiFerro, vem-nos logo a mente grandes variante,
Entretanto não é só melhorando a linha que uma;errovia aprimora seu funcionamento.

\ aquisição de locomotivas mais potentes, o reequioa-mento de oficinas, a instrução do pessoal a a iSt. ocial, são outros meios cie atingir aquele objetivoIsto bem compreendemos quando visitamos o Paraná edi entramos em contacto com a Rode de Viação Paraná-Santa Catarina, o eficiente meio de lteacão entre o cen-rro do pais e 0 sul, e caminho de penetração dos porto*marítimos as zonas de produção situadas a grande dis-lanoia daqueles. e uy aií>

vuíey^'t! 
a 

^p°grafia d0 Paraná e de Santa Cata-
nh.oo - . 

e r0de ter uma no(?ão de quanto esforço eiabnegação tiveram os idealizadores da linha férrea que
íífbinPrinr^?g'Uc\a CurÍtÍba' extensa de 110 Quilômetros e
mos^Sa-raToMar *° «m&™^ atraVéS d°S ablS"

mÜrafcf 
e ai;te SGm COnta' entrd as auais merecem desta-

?hrvnlhnCla 'a ?andG,P°nte de Sã0 João e o Viadutoüarvalho alem dei modernas e bonitas estações surpre-endem todos os que fazem o trajeto Paraná e Curitiba.E' um trecho de caráter eminentemente turístico e queleaviva os ardores patrióticos dos brasileiros que ali tes-
í™hanJ ° que foi o trabalho titânico dos irmãos Renbouças e do grande Teixeira Soares.
Nao é;só ao turista, porém, que interessa aquele trecho-o comercio e a indústria dele se utilizam de forma sem-
pre crescente, a carear do porto de Paranaguá e Anto-nina os produtos de importação e a levar aquilo que pode.ser exportado.

Impressionante
saida do Túnel
sobre o abismo,
na serra do mar
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I Fz'sía dfí vonte de São João, na Serra ão Mar, apóSi a conclusão do reforço
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Além dessa usina, outra dotada de mo-
tores Diesel, foi montada em Curitiba,
para acudir às possíveis falhas daquela.
Esta usina, já em pleno funcionamen-
to, poderá fornecer energia, elétrica
para a linha numa extensão de 37 kms
de Curitiba à estação de Banhado, além
de energia às oficinas da Rede, no Ca-
jurú.
As locomotivas elétricas já se acham em
Curitiba, em número de dez.
Podem rebocar uma lotação de 7.280
kg. a uma velocidade média de 39 km/
hora.
A linha eletrificada já está montada
até a estação de Roça Nova, num total
de 30 kms.
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Ponte sobre o riò Cinco Reis, navariante J, Murtinho — Jagua-riaiva.

Daí terem os dirigentes da
Rede de Viação projetado a
eletrificação daqueles lio qui-
lômetros, de modo a melhora-
rem o sistema de tração, já
arcaico, alimentado pelo com-
bustivel lenha.
Para tal fim um estudo foi
feito no sentido de utilizar a
energia hidráulica proveniente
da cachoeira "Véu de Noiva",
do rio Marumbí, que oferece
uma diferença de nível de
468,50 m. e uma potência dis-
ponível de 6984 KW.

Pico ão Marumby, visto de outro
ponto da estrada.

Ponte sobre o rio Ba-
rigui, reforçado no ar-
co superior.
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Substituição de ponte

Serviços de rebaixamento e alargamento
estão sendo efetuados nos túneis, em
número de 14, de molde a facilitar a
passagem dos fios condutores da ener-
gia elétrica.
A construção da usina Hidro-elétrica
está em pleno andamento, de modo quo
a Rede espera dentro de um ano fazer
correr seu pirimeiro trem elétrico entre
a capital paranaense e seu principal
porto de mar.

Falamos acima no combustível até ago-
ra empregado: a lenha. A Rede dispon-
do de 218 locomotivas, conta com 212 a
vapor e 6 Diesel-elétricas, sem contar
10 elétricas.
Essas 212 unidades a vapor queimam
lenha de mistura com pequena quanti-
dade de carvão nacional.
A tendência atual das estradas de fer-
ro, levadas de um lado pela escassên
sempre crescente da lenha, e de outro
pela maior facilidade na aquisição de
óleo diesel é a de subtituir as locomoti-
vas a vapor pelas diesel-elétricas.

i ' 'Aspecto da montagem dos reforços da pontede São João, na serra ão mar.

ÍHHBBbW. *" > *#**.*+.* jâ* \ vi J&fkmxâ. Y, ' 
"'j -

HBBl íéH " íí\-k***5'*. ií •" í*r ' sk&^^SssBfl1'

B^^ AÊwÈÈÊÊÊiÊÈÊÈi •*-'• '¦¦ -¦'^^iflí^ifci"•*".'•- ??'/ '¦'.' 
-í.'/> flflj

F3 fl aMuY \'À^^mÊMm9mWmmMÊBmmmM':^^^^^>^^^k. ^^B^à^M^^^mmWmmWM^MÊ
BK • -j* xítèÊm I^^Àt^' ê^t^JK'Ll^A:A<:AÍ^W^^ YtvyY-v s ! • ¦••'•s?533flflp- <$? :^hn ^ - y- • --ríaSÊSS sMkxMMet^ '*# >^«9H| »- «***,. - *f:*'r'"— ^w..* .. !rtmimmgft-~-f- *-»*^7^ * i^SBK2«ÍÍ&if*Si«áifflarTTíB«i^ÉBP

l^3^ *«KÍ^^^B^^^^i' BIBg Y' ^vs^íJâ^^flBBBHB^BHPw^ii^^ai
BKjr_^_a_Sjíjí_^_^?S^Bjflfl « t if* »*" ** SBflsBaBBT Sfl&Pr^t^ * *< ¦> ^**.*' v*™ * #7" *%<¦ ^'^*$üfr#?&3Ê&^ ~ i*>a>^» "^ ~ ^*fl?ifffty"K****flPHffl'S^

flBflBMf%, '-'.^çáíí >-*-*' ' -.:£*.,'••' ¦*•'•¦>/.•'-••..' ^-V'->íxsBSH v. * . /'.-I^>&-*Y'^.->Y''Y'-Y-^VflflBflflflflBÊflMMi^ i^Bfcr »fitJt'J'JJ*^'^-* L* '*'¦' '-^Wrfjj jbábV(>w> .: * **¦*¦(.- .«¦ ^^*Jti*T*^^*^BSflfllfr^^^TMfBfl<^^^ «^.^rf^ [
¦flfl4.t3yi& ' vra^Ü uflfnB^iS&-'í'<-' -***"*1» 

'•¦ 
Ã^A^i-r**** ^•MCi&^.flKí^ífeáíifl**-'-'-- í^f •>:T^"YÍi^^'J^Ííiá& f

BflflSTÍB-^-^iiy *i*u$ZXtFA i?***>s> • '•**!!'*¦•• .^MTtr^^J^tt-T^^jGJlS^flMy W-*.H?~K^.^ ^SíBPfy%lLmi>»?fliP^BBfl.
Bfll*J*tf*>EE^f3^'V3'^_*^iWif * .•• Jf T'- -vjrí^l-t -'./•í»fV> *íW-j'*ã ü flrl l inr'wl3KrBiaiii r"i i^li ím>^ j^-^ -"»,- * «Br iBiBVflTBB^r fllair^TTflBBW m ¦ ¦ —«-fl itCmi ii^i ». "*?**.' flflfl Ifltflflfl^y33»flsBÇy» >M''¦ ¦"¦ ¦ ¦/*¦•¦&$£'*£•:: • • í^--^Sflaflfl &mWULM flH&afe*-SSlB^^ Ik'^ús-,«?^v-í^ vrTi£^ .-A<»p

flflflflflflflBJflflP'£.-<'-> Y- .---.ir "'¦'* n." v-- '••*'¦' *v;>av«í£2&">,-*»v "•:''**i^i t, 7-í ¦. -'¦'iflBSfvfl^^Ba^mflBflflE^^-^víÇsffii^SJ^iiS
í^_^y&*^^'s5í>Ssí'í."V/-¦ --Y"''/'-'" ?• --'¦': ",; ^~^^_S^p^3g^y^'^S>fl^^yj P^'^jf'"*-Ty^^*!jB Ky^fíjipjSl i

^.BBflBBflflBwSL^aÉMíBgfeiSBBabig^-f^^i^aA.~A^-A^^^^^^m^^^^h^SjíAí--m•i-á^^^^fla^BaS^^Ml^Bi^P -1*1 -"'i'"•'' '" *fl
^_-_-_BBBBBBBBBflP^BBflflMM^M5«^ M**^^^*^'~^^ •-^•'•^*^- [gg^ ^aBMKJWfeMfcrgy^atilWWflr»y- -Z.-^-' ¦¦- jJ|

BBBBBflflflBKaHBii^^flflflflSsi^S^flçrafljflfS^vrf^CT --fl]
BBBBBBBBBBBBBflWBBBBttgflHBBBBtA7*»^BBBBBBBBBBflB^.a!flBB Y**SBB BBaflnt^ ^^^2>fl«flBfll_B_riM_n_| BKwHiOai^Efifl.^^ív»^~-*»::¦•"'-•'' --^ ' • iJMM BhHI£ *!íb,^!55?^' - *---fll K8^,t •'íSBSH Bl¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflRflK23flVflBBBBBBBBBflF4BHBBMKfl • fl EflflMv*"3^ *. ««OflBBMB&BflflB

BPJPMfflB Bjjr^^B jflBBJBr3ty n: tt^j^éWVi -^^ ^-?t _^- w «rf flflBBlflBtBflfcMBflflBflBBtflfcJ^^iWPjRT y ' - iLflBBBfliNBflflS^fl^EflflBflflflflflnHflflflflfl
BB ^ífl ¦mBut «'¦^..•JlB ¦^Sflr*^Ba^fc-Oft'^ajy^4fljBr^B BBTflBflflflflflBflffflfli^^^flP^^-i yiWBM tP^ 4fl B>yií

Kme BfiaS »^<^S^^!yfSg!flBMP^flMfl feji BJft^kf^-flRfl 3rVt'<. .flT^flGB EflBBBBflMMBBB^nBJBflFTBflflBflBBflflBaflflflfleflgriÉg ¦ ¦'.jÉ-i12a»i flfl BBftifl Bk>'jSi&Cfli IHfltflb B^J^JÊÉJmWJSSBm^fMMmMsBÊltB rVâ^v^-' jSMB^-^ , ••- ¦ 5iJMMBgflflfliBMBflW
BPflJ B^^^l W&mm WvM W^-,r~- •WV >->à:-::.âl M

Íh5 Bjfl fl^m^flfliP^^^r^^ÍB^^B I

BHflHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBflsKNBllMliHIflfl

Fzadwío Conselheiro Sinimbú, reforçado com tirantes e pontaletes
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-4 antiga ponte em arco, ão lado da pontereforçada, prestes a ser colocada em seu
lugar, no rio Tibagí (Trecho Curitiba - Pon-
ta Grossa)

Criou-se até um neologismo técnico: a
dieselização das estradas, muito preço-
nizada por técnicos de renome.
Não fugindo a essa tendência, a Rede de
Viacão Paraná-Santa Catarina tem, en-
comendadas nos Estados Unidos, 10 lo-
ccmotivas Diesel Elétricas de grande es-
forço de tração (28.420 Kgs) . Essas má-
quinas estão prontas para embarque,
aguardando tão somente a cobertura de
cambiais.
Sem ter tido amplas possibilidades de
renovar seu material rodante, a Rede
tem lutado valentemente para fazer face
à sempre crescente demanda de trans-
porte, principalmente dos produtos da
lavoura. que> tanto em Santa Catarina
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como no Raraná tem aumentado de ano para ano. Locomotiva,
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Fteía parcial da secção de fundia
240 Ilustração Brasileira

oes das novas oficinas da Rede

Uma vista da Serra do Mar, transposta pela Rede.

^:Ze:::m de adquirir—<* ««^ «*. «0^. e
meSra «o^aXeT^ UWd°S W6 eStudou -ri»'—
daKepúbiiea Senso mel LTrer T" a<> S''' Pl'eSide"te
financiamento para auTTtr P a a necessi^de de uS?
pareihamento, p^? ^^^^-^ a eí^« - «^10 aas desPesas, nao conta a Rede

com recursos suficientes paraenfrenta-las.
Esse memorial aprovado pelqfc>r. Getulio Vargas, prevê a
aquisição de locomotivas car-ros e vagões e substituição delastro, dormentes e trilhos.
Peitos tais melhoramentos a
de 55%^ 

da RêdG aumentará

â^êde^' no entanto, não tem"cado a espera desse auxílio.Na medida de suas oossibili-íades e das dotações orca-dentárias, vai ela ultimando
alguns melhoramentos, nãocom a celeridade que se fazia
jnister, naturalmente. Assim,
Offcinas. mencionar « Nova,
Esse vasto parque de repara-
dn q,i°S ?ai01'es da Américaao Sul. está localizado a pou-
anS,^íLÔmetros de Curitiba, noIS?* d0 Cajurú'cobre ^m-
W „ 

e 
,Pert0 de' 30 mil me-

orpLq'iadrados e se" custo foi
SShftLT pouco mais de 95miinoes de cruzeiros

SSnarápCOm a secçã0 de rePa"
outrn; 

fAundlÇa°. industrial e
i?nJ ,£¦ ^ Fundi(?ão e a secçãoStt « —ntrlm
S^n Íerem os leitores uma
nfSS, pandiosidade destas
SSSSSf íasta dizer-se' ^uetrab alhando oito horas por
í?;f?lasn, Produzirão mensal-mente: 240 mil molas elíticas,
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Í7y.qq mil molas helicoidais, 540 mil parafusos,
30 mil pregos dei linha, 50 mil tirefonds, fun-
dirão 200 t de ferro e 60 de bronze. Poderão
ciirão 200 t de ferro e 60 de bronze. Poderão
reparar 16 locomotivas por mês.
Entre as variantes e linhas em construção
merecem citadas a Variante Joaquim Mur-
tinho-Itararé e Engenheiro Bley-Rio Negro.
As Novas linhas de condições técnicas ex-
piendidas, vão substituir trechos de linhas
obsoletas, onde rampas de 3% alternavam,
com curvas de 90 ms. de raio, fazendo com
qua as locomotivas rebocassem lotações re-
d izidíssimas.
È Lão em prosseguimento as linhas de Gua-
rí-puava e a de Monte Alegre.
À primeira está prestes a atingir a cidade
ti Guarapuava, em pleno coração do Paraná,
a passo que a segunda já chegou ao centro
di grande usina de papel das Indústrias
Kibin, que atualmente, já carregam dez va-
g-Ões diários com papel, papelão e celulose.
Melhoramento; digno de nota é o reforço das pontes existentes en-tregue a firma nacional cujo renome já ultrapassou as fronteiras
do país.
Ò reforço está sendo feito tendo em vista o tráfego de locomotiva^
de maior peso.

As fotografias ilustram alguns tipos interessantes dessa obra.
Au leitor que aprecia as estatísticas fornecemos os dados abaixo
para que possam aquilatar dos progressos do Paraná e de SantaCatarina, através do que a Rede transportou num período de dezanos, tomando por base as principais mercadorias:

^mmmyyyyyyyyyy:yymm
Y- YY'; YYY ¦'¦'. :'.;'í "v '"¦¦:" ',.:

'

¦; :''é:;''yyyy:yyyyyy?yy^
yy . f

wSflfl ^^BflW* r iflffí ^J^**^****™"

#Üb. , ¦ „-¦ itfiíttBHBI^TTTffWTr ¦^T^Plr^Brr I íll»^* ií-aflro^B ^B ' ¦.¦ '?&'í $& ¦6é7 '' *" ' *f í '¦/¦¦¦*
I :ul^^JÜMl!i^o8^mflHf^g^B:gpPg^WW^fl'Í 1 Ilifllil f'''''1'ElBflVB BBwili&V *^Jástv j«É*'* &&*$' • sM>- ' \ ' ¦¦ '&
1: ''^i^^^l^SlIjii^Bl^fiiÉB^^E^&afll MjL^^^^ujgB^|||wi| BBSflflPPflJ^S^^fl^^&f^ ' "" ¦' ^flB flfl? * - WbÊ^^êíèp wÈ$ kÊIBBBI' & f * ^fl||i^

fl&tjftiW, ^^ -flflfl** fl BB wE^K|tMH fl| , *y y,< We^^HB<ff ^r 'V*^ IB ' ^fi^^BSlfl ^Bflfl

Mi^E-pgflj ^ *rfa..T. h -jíSL fl<.flflr*flB H | ^B

Wf^wM if -,"B BB a ¦ ^^fl 
iiiw íi' Êt 7' | ç

*,^*mí™^^™hkw....3 h> , .yflwiiBBHflB^fl; iy,í rttfl^^flBflflBiBiBiMBi^^BBM^flft^*. si  '^^B^^jH^^^^^^^

Montagem da ponte sobre o rio da Várzea,
Engenheiro Bley — Rio Negro.'

-. Y.irf

na variante

Produtos

Pinho serrado ..
Café
Feijão
Cimento
Farinha de trigo
Madeira de lei ..
Telhas
Toras em geral .

Toneladas transportadas

1942
337.077
22.126
14.991
21.858
19.171
19.338
32.941
10.870

1952
398.916
104.996
83.946
79.738
63.998
54.100
53.844
48.944

Uma das unidades Diesel Elétricas encomendadas nos Estados Unidos prontapctra embarque A Rede adquiriu 10 dessas locomotivas de grande esforço de tra-ceio, idênticas eis últimas recebidas pela Central do Brasil
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Não podíamos concluir estas notas se
uma referência às obras de Assistêncí
Social da Rede.
Contando com mais de 12 mil empn
gados, presta assistência médica e der
tária, bem como espiritual, ao pessoal
Em Curitiba está já concluído o grand.
Hospital, com capacidade para loo lei
tos, incluindo Maternidade e Creche.
O Serviço de assistência social faz tam-
bém pequenos empréstimos aos funcio-

nários da Rede e concorre decisivamen-
te para a readaptação dos inválidos,
que recupera do fornecimento de apa-
rêlhos ortopédicos.

Maqueta do Hospital
da Rede, já concluído.

Um aspecto do Ambu-
latório anexo ao Hos-
pitai Central da Rede.
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Funcionam em várias cidades, cursos
de aperfeiçoamento e ensino de pessoal
de escritório e de oficinas, com real
proveito para o pessoal.
Por tudo que nos foi dito dado ver, for-
Coso é concluir que se trata de uma
grande ferrovia, estando seus i^tuaia
dirigentes, a frente dos quais se en-
contra o Engenheiro Raul de Mesquita»,
técnico de invulgar capacidade de tra-
balho, empenhados em fazer com que
a Rede preencha completamente suasi
altas finalidades.

Fachada principal doBrande hospital Ta
Ke*e>,no bairro doCajuru
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dr. Josino Alves da Rocha Loures, Di-
etor do Departamento de Assistência

Técnica aos Municípios.

xeniplo dos mais frisanr.es de
como trabalha o Departamento
<lc Assistência Técnica aos Mu-

nicípios entcontramos nas Mensagens
enviadas por quase todos os Prefeitos
«Io Paraná à Assembléia Legislativa,
pleiteando a aprovação de um crédito
àquele órgão da pública administra-
ção. Infenso à ação política e às in-
junções do partidarismo estreito, o
D. A. T. M., quando leva seu trabalho
a determinada comuna, não pergunta
a que partido pertence o respectivo
Prefeito, mesmo porque a sua ativida-
de não se subordina a siglas, mas. ex-
clusivamente, aos interessados do Pa-
raná. Não fosse assim, nunca teria
existido o apio que, expontaneamente,
manifestam ao D. A. T. M., através do
apelo à Assembléia, os ilustres edis
interioranos. Também não teria exis-
lido esse apoio se o trabalho do D. A.
I. M. não viesse sendo reconhecido

como de marcante benefício para as
nossas comunas. Pensar de maneira
diferente seria raciocinar ilogicamente.
0 prest'gio atual do Departamento de
Assistência Técnica aos Municípios
não resulta de propaganda. Propagam
da êle teve bastante na administração
anterior, mas prestigio nunca poderiater tido, eis que o seu trabalho foi
nulo, nada fez em proveito do Paraná.
O prestígio atual do DATM, resulta
do seu incansável labor em favor das
eomunas paranaenses. Os dados queseguem são exemplos indesmentiveis
de uma atividade profícua:Município de Abatia

Alinhamento e nivelamento das
guias de meio fio.
Município de Alvorada do Sn!

Conservação de estradas munici-'ais.
hinicípio de Amoreira

Conservação de estradas munici-
,iis.
hinicípio de A adirá

Conservação de estradas munici-
lis.'unicípio 

de Apurara,.a
Conservação de estradas munici-

iis.
unicípio de Araucária

Retificação de um trecho de es-
1(hi. na ligação Araucária Catandu-

¦3< com mais ou menos 400 metros,
.n cortes e aterros;

Retificação de um trecho de es-
'hu na ligação Araucária-Tietc, com
roximadamente 2.000 metros:

netilicação de tuna rua do perí-lro urbano, com 200 metros dc com-
i mento;

Abertura de 4 ruas com anroxi-¦adamente 2.000 metros;
Reparação no Campo de Avia-

: i o;
"—Alargamento 

da estrada Araucá-'!a-Tomaz Coelho:
nivelamento do páteo do Colégio(l0s irmãos.

NirA V^UENT0 DE ASSISTÊNCIA TÉC-
A Uy!i 

*0S MUNICÍPIOS, ÓRGÃO QUEAUXILIA O PROGRESSO DO PARANÁ
8 — Prosseguimento das obras daponte sobre o Rio Iguaçu, em Guaru-vira.
Município de Astorga
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Municipíio de Barracão
1 — Orientação contábil.
Município de Bela Vista do Paraizo

— Levantamento e nivelamento deum Campo de Pouso.
— Conservação de estradas munici-

pais.
— Verificação de contas do Sr. Pre-feito Municipal.

Município de Bocaiúva do Sul
— Levantamento cadastrai.
— Conservação de estradas munici-

pais;
— Encerramento da contabilidade

do exercício de 1952.
Município de Capanema
1 — Verificação de prestações de con-
tas do Sr. Prefeito.
Município de Cascavel
1 — Abertura do exercício e anda-
mento da escrita de 4 meses.
Município de Campo Largo

— Construção da estrada que liga
Colônia D. Pedro a nova Auto estrada
Curitiba-Ponta Grossa, numa extensão
de 6 quilômetros, inclusive obras de
arte:

— Locação de ruas no perímetro ur-
bino.
Município de Castro
1 — Peritagem e laudo técnico dos
cinemas locais.
Município de Colombo

— Elaboração do Plano Diretor
com diversas modificações.

— Levanamento de terrenos mu-
nicipais.

— Locação de ruas.
— Nivelamento de rede de águas

fluviais.
— Estudo e ante-projeto da reli-

ficação tia Rua Francisco Busatto.
— Ante-projeto do fórum e plan-

ta do terreno a ser doado ao mesmo.
— Conservação de estradas muni-

ei pais.
— Serviços contábeis.

Município de Campo Mourão
1 — Construção e conservação de es-
tradas municipais.
Municívio de Clevelãndia
1 — Conservação de estradas mu-
nicipais.
Município de. Contenda

— Levantamento e loteamenlo de
terreno municipal.

— Conservação de estradas muni-
cipais.
Município de Cornélio Procópio
1 — Conservação de estradas muni-
cipais.
Município de Curitiba

— Abertura de ruas e conserva-
ção de estradas no Distrito de Uba-
rá.

—• Ante-projeto da Igreja Santo
Antônio, na vila Parolim.
Município de Curiúva
1 — Conservação de estradas muni-
cipais.
Município de Faxinai
1 — Conservação de estradas muni-
cipais.
Manicínio de F/orestópo/is
l _ Conservação de estradas muni-
cipais.
Município de Foz do Iguaçu
1 — Projeto da Praça 15 de No-
vembro.

Estudos urbanísticos diversos.
Conservação de estradas muni-

de ruas na sede do

2
3
cipais .

— Serviços
dade.

- ¦ Veri fiação t
raria ao auxiliar.
trar em licença o seu titular.
Município de Guaratuba

diversos de contabili-

entrega da lesou-
em virtude de en-

— Abertura
Município.

— Balanços de encerramento do
exercício de 1952.
? — Auxílio ao Contador para pro-ceder à escrituração dos balancetes
até o mês de julho do corrente exer-
cício.
Município de Francisco Beltrão

— Alinhamento e nivelamento da
rua principal.

— Projeto do Cemitério Municipal.
— Projeto de uma capela.
— Cópia da planta da Cidade, com

as respectivas modificações.
— Abertura da contabilidade do

exercício.
Município de Guaíra
1 — Abertura da contabilidade do
exercício.
Municínio de Ibiporã
1 — Balanços de encerramento do
exercício de 1952 e instruções ao
novo Contador.
Municínio de Imbituva
1 — Conservação de estradas muni-
cioais.
Município de Aratí

— Construção de um campo de
aviação.

— Conservação de estradas muni-
ei nais.
Municínio de Jaguapitã
1 — Conservação de estradas muni-
cioais.
Municínio de Jandaia do Sul
1 — Conservação de estradas muni-
cioais.
Munic'>no de .Tinira
1 — Conservação de estradas muni-
cioais.
Municínio da Lapa
1 — Conservação de estradas muni-
cioais.
Municínio de Laranjeiras do Sid
1 — Conservação de estradas muni-
cisais.
MunictAno de Leóno/is
1 — Conservação de estradas muni-
c>">ais.
Municínio de Lunionópolis

— Conservação de estradas muni-
cipais.

— Organização das sucções de Con-
tabilidade. Secretaria, Tesouraria, Pro-
tocolo etc.

— elaboração do orçamento e leis.
seleção de funcionários, lançamento
de inrrvostos efe.
Municínio de Mandasunca

— Ponta Cadatstral da sede muni-
cipal.

— Nivelamento total da Cidade.
— Proieto âri Matadouro Municipal.
— Proieto de um gruoo escolar.
— Ante-projeto do Internato "São

Francisco".
— Construção e conservação de es-

t*"-idas municieis.
Municínio ile Mangueirinha
1 — Construção e conservação de es-
fadas municipais.
Municínio ile Mandaguari
1 — Verificação da contabilidade da
gestão do Sr. Fx-Prefeito, reWivo ;io
exercício de 1952 conforme solicitação
dn Leaislativo <'ariuele Município.
Municínio d? Maringá
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Municínio de Nova Fátima
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Municínio de Ortigueira
1 — Abertura da escrita municioal e
instruções ao Contador. Secretário e
demais funcionários.
Municínio de Palmas
1 — Conservação de estradas muni-
cioais.
Municínio de Palmeira
1 — Orientação contábil sobre a escri-
turação do Fundo Rodoviário.

Município de Paranavaí
1 — Conservação de estradas munici
pais.
Município de Pato Branco
1 — Orientação Contábil
Município de Paulo Frondn.

— Conservação de estradas municj
pais.

— Instalação da iluminação públicf,
— Abertura da escrituração cont/i

bil.
Município de Peabirú
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Municínio de Pinhalão
1 — Verificação das divisas com o
Município de Tomazina.
Municínio de Pitanga
1 — Conservação de estradas muni-
cipais.
Municínio de Porecatú

— Ampliação do levantamento ca-
destra!.

— Nivelamento do perímetro ur-
bano.

— Modificações do projeto da rede
de água.

— Prnieto de um novo reservatório
de distribuição e captação.

— Cálculo da linha de recalrrue.
— Alinhamento para excavaoão das

valas para assentamento dos canos.
— Assentamento dos canos e chum-

bigem.
— Alinhamento de ruas.
— Nivelamento de grades de meio

fio.
10 — Projeto de uma estação aeroviá-
ria para o aeronorto Municina!.
11 — Proieto da Casa da Amizade.
12 — Assistência técnica na conserva-
ção de estradas.
Municínio de Quatinguá
1 — Conservação de estradas Munici-
pais .
Município de Reserva
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Município do Rio Azul
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Município de Rio Bom (Catugi)
1 — Conservação de estradas nunici-
pais.
Município de Rio Branco do Sul
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Município de Santa Amélia
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Município de Santa Mariana
1 — Verificação da contabilidade re-
ferente aos exercícios de 1948 a 1951,
conforme solicitação do Sr. Prefeito.
Município de Santo Antônio
1 — Orientação contábil.
Municínio de Santo Inácio
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Município de São Jerânimo da Serra

— Projeto do Fórum e Prefeitura
Municipal.

— Conservação de estradas.
Município de São João do Triunfo
1 — Conservação de estradas muni-
cipais.
Municínio de São José dos Pinhais
1 — Conservação de estradas munici-
pais.
Município de Sengês

— Nivelamento da adutora da rede
de água.

— Planta da captação com os res-
pectivos filtros.

(Continua na pag. 280)
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tuir uma rede capaz de atender ao desenvol-
vimento assombroso que se denota no Esta-
do, do Norte ao Nordeste devido ao Café
e aos cereais, do Oeste aos Sudoeste com os
cereais e o trigo.
Organizado o conveniente Plano Rodoviário
sucedeu a rápida execução do extenso pro-
grama de obras, no qual foi levado em con-
ta a ordem de importância, segundo uma es-
cala de prioridade.
O D.E.R., vem empregando inauditos es-
forços para em eficientes trabalhos com ro-
dovias de modernas condições técnicas cor-
responder a faina da iniciativa particular,
com o expressivo surto de progresso que se
estendeu da zona de Jacarézinho-Cambará-
Cornélio Procópio-Londrina-Apucarana para
Mandaguarí e Maringá e destas para o Cru-
zeiros do Oeste, que com cerca de um ano
de formação já apresenta 800 casas, o mes-
mo sucedendo a Toledo que com 2 anos de -

Cornélio Procopio, Campo do Mourão, P^to
Branco e o Rio Paraná.
Ao mesmo tempo que considera em conjun.
to a florescente realidade que representa o
Paraná, contudo o D. E. R., dirige atencãc
distinguida para os principais eixos da ecó-
nomia Paranaense como seja: a Tronco T 4
que escoará o Café por Apucarana-Araruva-
Ortigueira-Ponta Grossa para Paranaguá
que tem como objetivo principal a ligação di-
reta do centro de gravidade das terras ca-
féeiras para o Porto, reduzindo em 115 qui-
lômetros o caminho da exportação; a Tron-
co T-l que é a espinha dorsal do sistema ro-
doviário paranaense, atravessando-o trans-
versalmente de Paranaguá passando pela Ca-
pitai e daí por Campo Largo — Palmeira 
Iratí — Relógio até Fóz do Iguaçu;  a
Tronco T-5 que se destina a servir a grande
região pioneira que se estende ao longo da
mesma principalmente entre Jandaia do Sul

O Governador Bento Munhoz da Ro-
cha Neto, tendo à sua direita o coro-
nel Luís Carlos Pereira Tourinko, di-
retor do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem. Ambos realiza-
vam uma das suas costumeiras viagens
de_ inspeção aos trabalhos de constai-
ção rodoviária, no interior do Estado.

A 

esplendida marcha pro-
gressiva que atravessa o
Paraná com a vinda e fi-

xação de enormes contigentes hu-
manos, que continuamente transpõem a sua
fronteira em busca deste novo Eldorado, pela
exuberância, das suas terras, é verdadeira-
mente impressionante.
O exato sentido de previsão administrativa
que norteou a elaboração do magnífico e
bem delineado Plano Rodoviário Paranaen-
se, teve o mérito de antever a todas as cir-
instâncias influentes, traçando o mesmo em
caracter definitivo, abrangendo até mesmo
as regiões virgens situadas nas bandas do
oeste do seu território, além da considera-
ção completa do conjunto.
E muito valeu este senso apurado da Admi-
nistração Rodoviária Paranaense, compre-
endendo o decidido efeito do sistema viato-
rio no evoluir de qualquer região. Assim é
que antecipadamente, já planejara soluções
com linhas rodoviáriias, que viesse a consti-

OS ESTUPENDOS EMPREENDIMENÍOS
RODOVIÁRIOS PARANAENSES
O meritório "PROGRAMA DE OBRAS CENTENÁRIO DO PARANÁ"

SÍSfTÍSl6 
^ realidadeasmais imPe"osas vias do bem elaboradoPLANO RODOVIÁRIO ESTADUAL. Os elevados números índices alean-

çados, constituem comprovação incontrastável.

existência já é sede de Município, bem como
o impulso de Pato Branco, graças a qualida-
de de centro triticola, enfim aproximadamen-
te 870 Patrimônio estão em formação entre

a Mandaguarí - Marialva - Maringá - Para-
navaí e Porto São José que com cinco anos
de exploração é um campo de Cultura numa
continuidade única-
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__ A Paralela 1 que é o eixo da exportação
dos cereais para São Paulo, situando-se na
mais importante zona agrícola brasileira e
unv; das que mais contribui para a entrada
de divisas, pois graças a prodigiosa terra
aravel a produção é imensa resultando num
movimento de 2.000 a 3.000 veículos diários

atingem a 5.500 na época de Safras, a
atende a uma serie de importantes ei-

s como: Cambará — Andirá — Bandei-
s, Santa Mariana — Cornélio Procópio

ataizinho — Ibiporã — Londrina — Ara-
as — Cambe — Rolandia — Arapongas
ucarana — Campo do Mourão e prolon-

lo-se até Guaira;
v paralela 3 que serve a zona carboni-
de Pinhão, Ibaití e Cambuí.

l longitudinal 2 que une Sengés — Ja-
i:iiva — Joaquim Murtinho — Piraí

do Sul — Castro e Ponta Grossa a qual tem
po, objetivo o transporte de madeira que se
de.- una a São Paulo;
—¦ \ longitudinal L-4 que tem por finalida-
de vincular a região da pecuária do Paraná
entre Rio Bonito — Guarapuava — Pinhão
e Palmas.
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Jí-ec/ío y« pavimentado nas proximidades de Apucarana — Só a de pavimentaçãosuperior resiste ao grande tráfego verificado nestas rodovias paranaenses.
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A longitudinal L-5 que cruza no oeste, o território paranaense•lorte a sul e pela qual está se dando o encontro das correntes
-'pulacionais que estáo ingressando no Estado, transpondo os ri-

ssimos vales do Ivaí — Piquirí e Iguaçu;
n destas estão merecendo especial zelo as obras dos ramais que
maior premência para a economia estadual.
escortínio Administrativo no traçado e solução do excelente
^>grama de Obras do Centenário do Paraná" revela o exato tino
íerencia de tão importante problema publico, atribuindo-lhe a
lazia entre os demais, como fator principal das iniciativas que
o sendo levadas a efeito.
conjunto de majestosos trabalhos que estão sendo executados de-
'Stra de forma flagrante, o breve enunciado da súmula das ati-
'des do D.E.R., a saber:

I — CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS — a) Em Andamento

C' ¦¦<¦ ííicação Rodovia Extensão em Const.

i
2

-3
-4

Paranaguá — Relógio 247
Antonina — Porto Braulio l2^
Variante Curitiba — P. Alvorada 23
S. I. do Purunã — Apucarana 221

Serviço de revestimento no trecho de Apucarana a Mandaguarí. No ano
findo foram feitos 400 quilômetros desta natureza de trabalhos.

T-5 Jandaí do Sul — Porto S. José 198
T-7 S. Mateus do Sul — U. da Vitória 10
P-l Melo Peixoto — Jandaia do Sul 212
P-2 R. Claro — Jacarèzinho 8
P-3 Tomazina — Curiuva 96
P-4 Itararé — Sengés 20
L-2 Sengés — Palmeira 95
L-3 Jacarèzinho — S. A. Platina 23
L-4 Guarapuava — Pinhão 27
R-2 R. Itararé — Carlopolis (em conclusão) .... 13

R-10 Ortigueira — Tibagi (em conclusão) 7
R-12 Curitiba — R. Branco do Sul 22
R-16 Morretes — Antonina 15
R-17 Cacatú — Tajaçaba iq
R-19 Alexandra — Caiúba n
R-20 S. J. dos Pinhais — Rincão 14

( Santo Antônio da Platina — Timoneira R-l?
LIGAÇÕES: - - C. Largo ' ' 

x-1
f Lapa—T-7 Est. Ferroviária—Aeroporto R-20-24km.

Essas rodovias perfazem um total de MIL QUATROCENTOS E
TRINTA QUILÔMETROS das quais CEM já se acham entregues e
QUATROCENTOS E SETENTA estão concluídos.
Estas rodovias estão sendo construídas nas mais modernas condi-
ções técnicas como grandes tangentes, isto é apreciáveis alinha-
mentos retilineos adotando-se raios de curvaturas geralmente su-
perior a 600 metros, o mesmo sucedendo quanto ao perfil onde as
rampas são suaves e não excedem salvo rarissimas exeções a 6 por
cento.

A observância do traçado mais econômico não só levando em
conta a terraplenagem, o revestimento como também o tráfego, im-
põe grande movimento de escavação. Os trabalhos de construção
estão sendo procedidos com intensidade cada vez mais crescente,
conforme se aduz do quadro:

v

b) COMPARATIVOS DO MOVIMENTO DE EXCAVAÇÃO
Volumes Excavados

Período Metros cúbicos N.° relativo
1950 2.423.461.799 lõõ

1951 3.627.880.107 150
1952 5.788.741.730 240

de 1/1/53 a 30/6/53 3.225.330.365 260

M
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Dezembro — 1953 245
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5em aptàmáda Usina de Asfalto, localizada atualmente próximo a Rolândia eque elabora o concreto asfaltico a ser aplicado nos leitos a pavimentar.

A marcha ascendente de produção do vulume escavado indica em
cada período novo recorde.
0 preço médio do metro cúbico escavado teve sensível redução,
que atesta o ponderado critério estabelecido, denotando-se per-
feitamente no confronto abaixo.

PREÇOS MÉDIOS

Período Preços médios em Cr? N./ relativo

Execução das obras de retoficação e alargamento na Paralela um, afim de se
feita a Pavimentação Asfáltica. O aspecto da foto é entre Cambará e Melo I\
xoto, ponto de escoamento dos cereais do Norte do Paraná, para São Paulo.

Além da cuidadosa conservação da chapa de rodagem, restaurando-
as nos leitos simplesmente ensaibrado, o D.E.R. vem efetuando
o revestimento dos novos traçados nos quais as obras de terra-
plenagem vão sendo concluídas como nos seguintes : Palmeira-Irati
Lapa-São Mateus do Sul-União da Vitoria; Castro-Ponta Grossa,
Ortigueira-Tibagí, Cornelio Procópio-Ibiporã, Joaquim Murtinho-
Arapotí, Periquitos-Tibagí, em extensão aproximada de trezentos
quilômetros.

1950
1951
1952

de 1/1/53 a 30/6/53

24,87
21,63
15,11
16,32

100
57
60
65

PAVLMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Resultou desta diminuição do custo unitário que para a escavação
de bem maior volume de material de abertura de estradas foi dis-
pendida importância menor como mostram os quadros supras.

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM CONCRETO ARMADO

Período Comprimento de pontes construídas
de 1947 à 1950 .. ..
de 1950 à 30/6/1953

626,73 metros
1650,75 metros

As obras de arte especiais entregues ao uso publico demonstra ex-
pressivamente a notável atividade rodoviária que atravessa oParaná.

REVESTIMENTO E CONSERVAÇÃO

A atual rede rodoviária estadual conta com 4.000 (quatro milquüomeros de estradas escavadas), que em grande parte tem umtrafego superior a 1000 veículos diários. Essas estradas estão su-
portando um tráfego que sobre ser pesado é muito intenso daí oD.E.R estar executando os trabalhos de base e sub-base compatívelcom o movimento que recebe.

Máquina pavimentadora operando entre Cambe e Rolândia ~ trecho Rn n , i

As dificuldades encontradas, em certas regiões de enorme tráfego,
indicaram a exclarecida administração, que era preciso atender a
necessidade premente de solucionar com decisão o problema da
chapa de rolamento, adotando a mentalidade da pavimentação das
estradas.
As obras preliminares para esta gigantesca empreitada do asfalta-
mento das principais rodovias foram atacadas com grande impulso,
ao serem procedidas as completas retificações, ao alargamento para
treze metros de largura, às curvas de transição, enfim tornando
as condições técnicas satisfatórias, pois somente depois destas pro-videncias seria razoável o asfáltamento.
A medida que os trechos programados vão oferecendo os requesi-
tos essenciais para receberem a pavimentação asfáltica, esta vae
sendo efetuada, assim numa das mais movimentadas vias rodovia-
nas do país, a Paralela um do Paraná, entre Cornelio Procópio eApucarana, sendo que na apreciável extensão de TRINTA E CIN-
CO QUILÔMETROS.

A SÍNTESE DO VULTOSO TRABALHO RODOVIÁRIO
DO PARANÁ

O sucinto apanhado dos imensos e efecientes trabalhos rodovia-
nos paranaenses, atesta de modo categórico o vigoroso ritmo com
que o Coronel Luiz Carlos Pereira Tourinho, Eng° Diretor doD.E.R. impulsionou as atividades da sua gestão, correspondendo

Preparo do leito na lonsitudinnl T 9 a i • ,
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Mc i/fl èscavadora lançando o material a ser transportado por caçamba motori-
Zad dá grande rendimento ao serviço de terraplenagem, como neste trecho da
F-l ntre Andirá e Cambará.

aoí ropositos do Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, em
dec ar especial atenção a esse setor da administração, como ex-
pre: -iam cabalmente os dados dos produtivos trabalhos executados:

Novas Estradas de Rodagem em construção:
Novas Estradas de Rodagem concluídas:
Volumes escavados de 1951 à 30/6/1953 —

Soma dos vãos das pontes construídas de 1951
à 30/6/1953

1.500 Km.
587 Km.

12.840.000.00

1.700 m. 1

RODOVIAS COM A TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA

Rodovia Trecho Extensão (Km.)

T-l
T-4
T-5

Curitiba — Campo Largo
Araruva — Ortigueira
Jandaia — Mandaguarí

26,00
100,00

8,00
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Lançada a camada de asfalto e feita a distribuição pela máquina pavi-
mentadora o rolo faz a compressão e alisamento como neste trecho da
paralela um trecho entre Ibiporã e Cambe.

T-7
T-7
P-l
P-l
P-l
P-l
P-l
P-l
P-l
P-3
L-2
R-2

R-10
R-12

Lapa — S. Mateus
São Mateus — União da Vitória
Santa Mariana — Bandeirantes
Ibiporã — Londrina
Londrina — Cambe
Cambe — Rolândia
Rolândia — Arapongas
Arapongas — Apucarana
Apucarana — Jandaia
Cambuí-Curiuva
Castro — Piraí
Itararé — Carlópolis
Tibagí — Ortigueira
Curitiba — Rio Branco

TOTAL

81,00
69,00
16,00
16,00
12,00
12,00
16,00
17,00
19,10
26,00
26,00
25,00
95,00
23,00

587,00

PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA

Rodovia

P - 1

T - 1
T - 3
R - 20

Trecho

S. Mariana — C. Procópio
Uraí — Ibiporã
Ibiporã — Cambe
Cambe — Rolnadia
Rolândia — Arapongas
Arapongas — Apucarana
Apucarafia — Jandaia
Jandaia — Mandaguarí
Mandaguarí — Maringá
Curitiba — C. Largo
Piraí — Curiuva
Curitiba — Serra do Mar
Aeroporto

TOTAL

Total (Km.)

15,7
35,0
35,2
16,0
19,0
20,0
19,4
5,0

26,3
23,0
30,0
30,0

2,8

277,40

Concluído (Km.)

44,0

Andamento (Km.)

3,6 12,1
8,0 27,0
10,5 24,7

16,0
6,0 13,0
7.0 13,0

19,4
5,0

26,3
23,0
30,0

6.1 23,9
2,8 —

233,4

instalação de britagem do material a ser aplicado na pavimentarão asjáltica,
¦io neste entre Urai e Ibiporã é disposta de modo a conduzir o apejado direta-

¦ ite aos veículos de transporte.

A fita de concreto asfaltado, como neste trecho entre Rolândia e Arapongas, vai
se transformando realidade, pois 277 quilômetros de execução de pavimentação
asjáltica no Paraná, quarenta e quatro quilômetros já foram construídos.



I! CONGRESSO MUNDIAL
DO CAFÉ

Idealisado e patrocinado pelo governador Munhoz da Rocha Neto, em comemoração do Centenário da
Paraná, e executado pelo embaixador Sebastião Sampaio, esse importante conclave realizou-se em Curitiba,
de 14 a 21 de janeiro, em conjunto com uma Reunião Cafèeira Nacional e a V Conferência Panamericana'
do Café.

Trinta 
e cinco nações, produtoras e im-

portadoras de caf3, compareceram ao
I Congresso Mundial do Café, realiza-

do cem .er?.nde brilhantismo e eficiência,
em Curitiba, de 14 a 21 de Janeiro de 1954.
Quvisei todas essas nações estiveram repre-
sentadas pelos seus resp3ctivos governos, e
todas levando delegações de suas associa-
ções cafeeiras. Constituiu o certame, como
foi anunciado, numa Conferência Interna-
cional mista, composta de Delrrnções' ofi-
ciais e de outras entidades de iniciativa pri-
vada, todas representando os países que
mais produzem e os que mais importam

café. Esse Congresso não incluiu na sua,
Agenda projetos para compromissos inter-
nacionais ou restrições de qualquer outra
espécie, que podessem afetar a liberdade do
comércio.
Alzm de todas as quatorze Repúblicas pro-
dutoras dei café do nosso continente, ma.ir,'
quatro nações americanas estiveram em
Curitiba: os Estados Unidos da América do
Norte, o Canadá, o Peru e o Paraguai. Esse:*
dezoito países continentais compuseram as
trinta e quatro Delegações acima refeTidas,
conjuntamente com as representações da
França' da Alemanha Ocidental, da Itália,

da Grã-Bretanha, da Bélgica, da Dinamar-
ca, da Noruega, da Suécia, da Holanda, de-
Portugal, da Filândia, da Áustria, da Espa-
nha, do E?ito e do Libano.
Assim estiveram presentes ao I Congresso-
Mundial do Café, de Curitiba, os seguintes
países: Estados Unidos da América do Norte,.
Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Boli-
via, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Cuba,
Dinamarca República Dominicana, Egito, El
Salvador, Equador, Espanha, Guatemala,.
Haiti, Honduras, Indonésia, Itália, Japão,
Libano, México, Holanda, Paraguai, Peru.
Portugal, Suécia, Suiça e Venezuela.
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Entrada dos cer-
tames Tarumã,
vendo-se ao fun-
do o emblema
da Exposição ão
Café e um dos
numerosos pavi-
Ih&es.
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O Embaixador Se-
bastião Sampaio em
conferência com ó
governador Munhoz
da Rocha Neto. Vê-
,se, também, o prof.
Dr. David Azam-
buja, arquiteto res-
ponsável pela cons-
trução da Exposi-
ção Internacional
do Café, o Dr. Vai-
frido Piloto, secre-
tário geral da Co-
missão de Festejos1
do Centenário.
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A FEDECAME E O CONGRESSO MUNDIAL
DE CURITIBA

Além cüis adesões individuais dos países
membros da FEDECAME o Congresso de
Curitiba teve a adesão dessa importante
Associação, que agrupa os seguintes países
produtores do nosso continente: Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Salvador, Gua-
temala., Haiti, Honduras, México e Nica-
rágua.

A QUINTA CONFERÊNCIA PANAME-
RICANA DO CAFÉ

Num gesto de amizade fraternal pelo Brasil,
e especialmente, pelo Paraná, que é a zona
produtora de café mais nova do continente,
componentes da V Conferência Panameri-
cana do Café resolveram realizar a sua reu^
nião de 1954 em Curitiba, na mesma data
do I Congresso Mundial do Café, e traba-
lhando conjuntamente com o mesmo. Esse
gesto foi ainda mais expressivo, pela unani-
midade -dos votos com que foi tomada essa
decisão no Boreau Panamericano do Café,
e ainda porque a proposta no assunto, foi
carinhosamente apresentada e defendida
pelo digno representante da Colômbia no
Conselho Diretor do Bureau Novayorquino,
u Sr. Dom Andrés Uribe, que integrou, de-
Pois, a Delegação Colombiana que foi a
Curitiba, juntamente com o Gerente Geral
da Federación Nacional de Cafeteros de Co-
lombia, Sr. Don Manuel Mejia, e com o Sr.
°on Ra.fael Pargas Cortês, presidente do
Comitê Técnico.

OS EMBAIXADORES E MINISTROS ES-
TRANGEIROS NO BRASIL, INTERES-

SADOS EM CAFÉ, NO CONGRESSO
EM CURITIBA

Vários dos Srs. Embaixadores e Ministros*
estrangeiros no Rio, de países diretamente!
interessados em café, foram encarregados
por seus Governos de os representarem no
Congresso de Curitiba.

A REUNIÃO CAFEEIRA NACIONAL,
PREPARATÓRIA DO CONGRESSO MUN-

DIAL DE CURITIBA

Conforme se anunciou os primeiros quatro
dias do Congresso Mundial do Café de Curi-
tiba, 14, 15, 16 e 17 de Janeiro próximo, foram
dedicados apenas a sessões preparatórias,
para o registro dos Delegados e suas inseri-
ções nas dezesseis Comissões encarragedasj
das discussões das teses do Congresso. Des-
ta forma, as Delegações estrangeiras pude-,
ram visitar, a 14, 15, e 16 de Janeiro as
plantações do Norte do Paraná, onde a As-
pociação Paranense de Cafeicultores dividiu
os nossos hóspedes pelas numerosas fazen-
das daquela zona; e a 17 de Janeiro, teve
lugar a visita geral ao porto de Paranaguá,
que exportava há dez anos 200.000 sacas de
café, e no ano pa.ssado já embarcava quase
cinco milhões de sacas.

A Reunião Cofeeira Nacional, para a qual o
governo do Paraná convidou todos os Fa-
zendeiros do Brasil e quantos mais se in-
teressassem pelo café, realizou oito sessõed
plenárias, duas por dia, uma pela manhã,

outra à tarde, nas quais todos os interessa-
dos puderam ouvir das altas autoridades
competentes o que foi feito, a.o Bnasil, em
favor do produto, nos últimos doze meses,
e especialmente depois das últimas geadas
que tanto prejudicaram várias das mais
importantes zonas cafeeiras do país.
O governador Munhoz da. Rocha Neto con^
vidou o Dr. João Pacheco e Chaves, Presi-
dente do Instituto Brasileiro do Café, para
presidir a essa importante Reunião Nacio-
nal, e orientar os trabalhos, e também so-
licitou dos Governos dos Estados Cafeeiroa
d. visita de seus Secretários do Estado, in-
cumbidos dos serviços cafeeiros, para que le-
vassem à Reunião Nacional o auxílio de suas
respectivas informações, e. nisso foi plena-
mente atendido, o Dr. Marcos de Souza
Dantas, Presidente do Banco do Brasil, foi
especialmente convidado para falar nessa
assembléia, sobre a assistência que aquele
estabelecimento de crédito vem prestando
à cafeicultura Nacional, tendo discursado
na sessão de encerramento.
Apesar dei pouco tempo em que está a
frente do Instituto Brasileiro do Ca.fé, o
nou quase todas as zonas cafeeiras do nos-
so país e, sem dúvida, completou agora seua
presidente Pacheco e Chaves já inspecio-
estudos sobre a atual situação mundial do
problema., visitando os Estados Unidos, e
ali os seus lideres, estudou o mercado, e to-
mou parte na Convenção Anual da "Natio-
nal Coffee Association", em Boca Raton,
onde falou esclarecendo detalhadamente a
situação cafeeira atual do Brasil.
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Detalhe do painel executado por
POTY, para um dos pavilhões da
Exposição Internacional do Café.

As Associações de Café e outras entidades
comerciais do nosso país, diretamente inte-i
ressadas no produto foram convidadas a to-
mar part© ativa na. Reunião Caíeeira Fre-
paratória do Congresso Mundial, não só por
suas diretorias, mas também por todos os
associados que assim 0 desejaram, e ali es-
tiveram desenvolvendo proveitosas ativi-
dades.

O I CONGRESSO MUNDIAL DO CAFÉ
FACILITOU AO PÚBLICO A ASSISTÊNCIA

AOS SEUS TRABALHOS

Terminada a Reunião Cafeeira Nacional
Preparatória na sessão plenária, da tarde
de 16 de Janeiro, o Primeiro Congresso Mun-
dial do Café de Curitiba realizou a sua ses-
são solene de abertura dos seus trabalhos
no dia seguinte.
Como a Reunião Cafeeira Nacional, o Con-
grosso teve lugar no Colégio Estadual de
Curitiba, com espaçosas acomodações tanto
para 0 Congresso, quanto para a Quinta
Conferência Panamericana do Café, a qual
trabalhou ccnjuntamente com aquela reu-
nião mundial. Essas facilidades permitiram
que os Deleitados aos referidos Primeirj
Congresso e Quinta Conferência pudessem
trabalhar com todo 0 conforto no seu re-
cinto privativo, na assembléia internacio-
nal, ao mesmo tempo que outras acomoda-
ções ficaram, das sessões plenárias e de
Comissões, à disposição do público em ge-
ral e especialmente de quantos trabalham e
se interessam pelo caf3, e não fossem dele-
ga.dos à referida assembléia.
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A DELEGAÇÃO DO BRASIL AO PRIMEIRO
CONGRESSO MUNDIAL DE CAFÉ

Como era natural, o Primeiro Congresso
Mundial do Café, de Curitiba, não limitou)
o número de membros de suas Delegações
estrangeiras ou d0 Brasil. Houve, assim,
uma numerosa Delegação do Brasil. Tra-
lando-se de um Congresso misto, de Dele-
gados não só oficiais, dos diferentes Govêr-
nos, ma.s também de entidades de classe,
agrícolas, comerciais e industriais direta*
mente interessadas, a Delegação do Brasil
foi constituída cem a preocupação de re-
presentar todos os legítimos interesses na-
cionais no assunto, o Governo do Paraná
providenciou pa.ra que a Delegação Brasi-
leira fosse formada pelos seguintes grupos-delegados oficiais nomeados pslo Governo
Federal; delgados oficiais nomeados pelos
Governos dos Estados produtores de Café;
delo-ados do Instituto Brasileiro do Café edas Escolas de Agronomia e Institutos ciên-
íiacos diretamente liga.dos ao estudo do pro-
duto; delegados das Associações Cafeeiras é
entras entidades comerciais diretamente in-teressadas na matéria.
Ccmo em todos cs Congressos Internacio-
liais, cada país teve um único voto nas deli-beraçoes do Congresso de Curitiba.

A BRILHANTE ATUAÇÃO DO EMBAIX \DOR SEBASTIÃO SAMPAIO, REDUZA.
DOR DO CONGRESSO

O governo do Paraná escolheu como orga-
nizador do I Congresso Mundial do Café eda Exposição Internacional do Café. de Curi-

tiba, o embaixador Sebastião Sampaio, di-
plomata de carreira, hoje aposentado, que,
quando Cônsul Geral do Brasil em Nova
York, foi também, nos Estados Unidos, o re-
presentante do Instituto de Café de São Pau-
Io, e o Delegado dos antigos Conselho e De-
partamento Nacional do Café. O referido di-
plomata, que foi o Diretor Geral das Festas
na Exposição Internacional do Centenário da
nossa Independência, em 1922, acaba de pu-
blicar um livro sobre "O Brasil e o Café em
1952". Trata-se, também, de jornalista, ainda
militando no "Jornal do Comércio", do qual
já foi secretário e chefe de redação.
As funções do embaixador Sebastião Sampaio
foram as de Diretor Executivo da Exposição
Internacional e Secretário Geral do I Con-
gresso Mundial do Café. Como representan-
te do governo do Paraná, nesse setor, esteve
êle em contacto permanente com os paises e
associações estranjeiras, com o governo fe-
deral e os governos dos principais Estados
cafèeiros, associações agrícolas e comerciais,
escolas agrícolas, Institutos Biológicos e
Agronômicos, etc,

Teve, o referido diplomata, atuação de gran-
de eficiência, resultando de sua invulgar
capacidade de trabalho e do seu exemplar
sentimento de brasilidade, o completo êxito
alcançado pelos dois certames acima refe-
ridos.

A PRESENÇA DA VONTADE GOVERNA-
MENTAL

Em todas as fases da organização do I Con-
gresso Mundial do Café e da Exposição In-
ternacional, pôde-se sentir o grande interês-
se que o governador Munhoz da Rocha Neto
devotou a ambos os certames, tendo durante
a instalação e o encerramento do primeiro,
pronunciado importantes discursos.
O governador Munhoz da Rocha é consi.de-
rado, aliás, no Paraná, o "amigo n.° 1" do
café, sendo um persistente propugnador de
uma chamada mentalidade cafeeira. E refe-
re, sempre, com grande visão administrati-
va: "Aqui vai se acabar o ciclo cafèeiro do
Brasil. Na corrida que o café tem feito, êle
encontrou o seu "habitat" nas terras roxas
do setentrião. Tendes o dever moral de pou-
par a terra para que ela se eternize. E' pre-
ciso que hoje a técnica esteja à vossa dis-
posição. A onda do café não pode ir mais
para o sul nem mais para o norte. Ela para
aqui. Outros Estados possuem a indústria,
estão possuídos da febre de industrialização.
Que vale a indústria sem a agricultura ? E'
aqui, portanto, que se está jogando o nosso
futuro. E' o lavrador paranaense que vai
estabilizar a lavoura cafeeira".
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O CAFÉ NO CENTENÁRIO
DO PARANÁ

Por CARLOS MATHEUS
O 

projeto que criou a então Provincia do
Paraná, sofreu como era matural, o
mais acérrimo combate na sessão daCâmara dos Deputados, de 17 de Agosto de1853, por parte do deputado Nebiias, contraa emancipação política, daquela considera-vel extensão geográfica do território Pau-lista. Proferindo ainda, violento e inflama-do discurso o deputado paulista MartimFrancisco, protestando contra a mutila.cãode sua província, ao afirmar que como sã-cerdote acompanhava, o condenado ao pa-titiulo, ou a vitima ao martírio para cum-pnr a pletora mutilante da Província deSao Paulo, entre sentidas palavras de la-imento contra a ingratidão dos homens &contra 0 esquecimento do passadoMas, o Paraná, ante-penúltimo Estado Me-ridional do Brasil, estava fadado a se tor-

<coL??n.\en?VÍ% da íede™&°> além de suas'condições auriferas, e o conjunto de òir-cunstancias que o definam mesológicamen-
IL 

e,xerfcend0 uma influência decisiva, no
SSnd°o SrCo°mUnidade Pr°greSSlVa e

aualS^Ín±a1?-; a Provincia> a Comarca da
?in p« cjnstatina, contava, em seu territó-r o com duias cidades: Curitiba e Paraná-
Sra am™nitSe,VUaS' Curitlba «aiwía

v^rr^zà cidade peia*>
Quando a lei de 26 de julho de 1854 lhe con-
?Â? ,™?de 

Capital da Província do p"-
riasVrn ^-aPenaS dUaS GSCOlas P™á~
CuritíS ã ^°S ,e Uma para meninas.
Curitiba foi ediíicada numa das tíartes mai*

O clima temperado do Paraná, e sua paisa-
gem muito semelhante a da Europa, onde
avultam e sobressaem majestosos os pinhei-ros, atraiu grande imigração européia em sua
maioria alemã e italiana, dedicando-se ini-
ciaJmente às indústrias rurais, constituindo
colônias e núcleos agrícolas. Seus descen-
tes seguiram a mesma profissão e outros
exploraram os produtos nativos, madeiras e
herva-mate, a pescaria, a apicultura, a vi-nicultura, o comércio rural e urbano.
O café, cuja lenda © história promana. dasnoites misteriosas do Oriente. Bebida re-mota da antigüidade, escassa e ina.cessível
ao paladar profano. Durante tempo excitoua imaginação e o requinte do povo asiático,especialmente da Arábia, antes que vulga-nzasse. Sua fama ei a propriedade que solhe atribuia de poderoso e inofensivo exci-tente do sistema nervoso, particularmentedo cérebro, deram-lhe renome que transpozas montanhas e os mares, levado pelos pe-regrmos do deserto, navegantes da.quelesitempos.

Ludolphus, eminente historiador, referindo-se sobre a retirada dos etiopes da ArábiaPara a Abissinia em épocas remotíssimasa.irma a possibilidade daquele povo con-iquistador, ter levado para a.quela região odisputado cafeeiro, nativo da Etiópia desde,tempos imemoriais.
.Como se os próprios árabes, tornou-se o ca-fe um grande migra.dor, mas, entre os ori-entais o cultivo do cafeeiro parecia empírico
de?dfwa 

° meSm° COm os ocidentais, que,desde logo começaram a estudá-lo atravéz
Cad^íf ? cíntíIiC0S já de sra d(»«íntoCada pais tentava produzir café nas sua<-i
mTIZ dr0PÍCaiS' Partlnd0 "anca
? n-ha ^ ?aS- SUas colônias das Antilhasa ilha Martmica, as primeiras muda" ob

tidas no Jardim Botânico de Paris, num ga-leão comandado pelo capitão GaJbriel Ma-
thieu Clieu, onde aportou em 1720 ou 1723
Dessa ilha, o cafeeiro espalhou-se por toda
a América Central, descendo até as Guia--
nas, donde em 1723, ou precisamente em1727 passou ao Brasil, pelo território do Es-tado do Pará, expandindo-se o Rio de Ja-neiro, propa.gando-se pelos Estados do RioMinas, Espírito Santo e São Paulo.
Esse mesmo ca.feeiro penetrou o Estado doParaná entre os anos de 1850 a 1860, pro-veniente de São Paulo. Encontrando'exce-
lentes condições mesológicas, em vários mu-nicipios, multiplicaram-se as plantações.
Na região do Estado em que se encontra acultura da rubiacea, a altitude varia de500 a 600 metros. Sendo que o cafeeiro do'norte do Estado é precoce, produzindo aos4 lanos.
Apesar da variação climatérica, de tempe-rada para baixa temperatura, sendo sensi-vel o cafeeiro ao frio, as safras teem sido
protegidas por telheiros e coberturas de en-cerado. Constituindo, portanto, valoroso pa-tnmonio econômico do Paraná, o café quetie evidência neste ciclo de seu centenáriointegrado que está há um século em seumeio físico, como fator preponderante desua balança comercial.
Nas grandes exposições da opulenta e for-Imosa Curitiba, nas comemorações fulguran-tes do Centenário, destaca-se como painelda estrutura econômica do Paraná, o ouro-verde atualmente amparado pelo InstitutoBrasileiro do Café. através do Serviço deDivulgação, operando como baluarte da ex-pansao mundial de nosso principal produto

7«*« ÍUJa Pr°Pa^anda depende a intensi-dade de sua exportação.C C C l\ exportação"TA DE CONFRATERNIZAÇÃO BRA5ILEIR0-URUGUAY
O Casal dr Mn*in ba w B1 W V U M >O casal dr. Mario Ri-beiro, o embaixador doUruguay, o major con-selheiro Pitaluga e se-nhora Domingos daSilva Júnior.

O ministro Osioalão
Aranha, quando agra-decia. Na foto desta-
cam-se ainda: o pre-sidente dr. Mario Ri-lieiro, ministro Osó-rio Dutra e o embai-
xador do Uruguay, dr.
Giorãano B. Eccher.

** ^tM MMMr^^m "*!"* ^^aaaUsWkmMEWÊ L^-^MiBlsClL^ MMMr ^B Hm

M>~ *%. *fl ^^^^Mik 3^s Jte-, JmJf

ÜB B^lmJiÍiSM B^k~Á ym m\ w^Wmm
H^U§hBÍ^^wÍI!I LV ^1 

'^fi-uS ? ^m^^Ê^MMMMMmwW' ¥^I>'^'^K

^~ ranscendeu de uma. homenagem
a uma sociedade turfista a umalesta de verdadeira confraternização

política, a reunião de domingo úíti-mo no Hipódromo Brasileiro. Reali-zava-se o Grande Prêmio JockeyUub de Montevidéu, prova anualcom que o nosso Jockey Club muni-lesta seu apreço à sociedade co-irmã.A prova, foi brilhantemente vencida
pelo animal Quasi, montado peloJóquei patrício Luiz Rigoni. O Dr.Mario de Azevedo Ribeiro, presidentedo Jockey Club Brasileiro, acompa-nnado de outros diretores, sócios elamihas, reuniu no Salão da.s Rosas,após o desenrolar daquele pareô, oembaixador do Uruguay Dr. Giorda-no s. Eccher, que tinha na sua co-mitiva todos os membros da sua de-negação diplomática, e o ministrouswaldo Aranha, co-proprietário do

Jrack vencedor, servindo-lhes umalhes, em eloqüente saudação da sua ^fiofoÜP' , chamPagne, não sem dizer-êQZ e Fel° sucesso brilhante da/côrf, hSS5°.P® a renova?ao daquela homena-waldo Aranha e deputado JoWjXonr a 
dois .llustl'es consocios, ministro Os-zer entrega, em nome do Jockey ciufc dVrt^gU-l\° embaixador Eccher, ao fa-ao ministro Oswaldo Aranha, a-radecen Âl™' de uma Preciosa ta^ de pratate no cujo prestigio destacou, e cummimL^11^118 do Jockey Olutt Brasi-

s 1^ palavras de exaltação aos se ^n,Í^d0° nosso ex-chanceler, para
ne.ss 

°^°?Hemfconsiderações sobre a am4?f 
°S de turfista' e homem Publico.

Ss S 
d°' 

ímbem- o brilhante imoral T* ^ ° Ui'"^a.y ao Brasil. Foi
e do Emhflf^Hdecer as ma^estec1e™eceS^^lninlsíro Oswaldo Aranha ^ie'
Urupn!v n 

d°r Eccher' di«se dos seus tnu 
d° 

Presldente Dr. Mario Ribeiro
írmãTn f1S V1Zinh0 d0 se" estado a anf ?Í 

'n °S pe3Soais com respeito ao
brühantP,qUe acomPanhava o sentir tamhi^ 

ac°st>imai'a estimar como nicão-brilhantes coroaram todas essas oracõ^f^r °dos os brasileiros. Palma..•ces de cordialidade. onnH«a«K,i
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COMEÇOU NUMA CASA DE PAU-A-PIQUE
E HOJE FUNCIONA NUM PALÁCIO

as ™» 
cidade _ seu«isiOKICO — LEIS QUE FEZ EM 1953

N & regime democrático, é o Povo que governaelegando seus representantes, para constituir
o Poder Legislativo e o Poder Executivo.

0 Distrito Federal, como sede do governo da Repú-
blica, é território que nao tem autonomia, apezar de
abranger cidade da importância do Rio de Janeiro,

na das maiores do Novo Mundo: o Povo eleo-e o Po-¦r Legislativo (Câmara do Distrito Federal), porém
são elege o Poder Executivo (O Prefeito é nomeado

o Presidente da República).
ser fundada a Cidade, a Câmara era órgão a um

mpo legislativo, administrativo e judicial Fpara cer-
; •:> feitos).
A primeira sede da Câmara foi erguida em 1565, na
várzea do Morro Cara de Cão (Urca). Era construção
modesta, de pau-a-pique, recoberta de folhas de pai-
nu ira.

segunda sede foi levantada em 1567, no Morro do
Descanso (depois Morro do Castelo, hoje Esplanada
do Castelo). Era assobradada, feita de taipa-de-mão.
A sede fora transferida da várzea do Morro Cara de
Cão para o Morro do Descanso, pelo primeiro presi-dente que teve a Câmara, o Juiz Ordinário Pedro
Martins Namorado. A Praia do Flamengo passara a
ser conhecida por "Praia do Namorado", porque ali
residia esse juiz.
A terceira sede foi edificada à beira da praia, juntoà Ermida de São José, hoje Igreja de São José, e
próximo da Cadeia, onde hoje se ergue o Palácio 

'da

Câmara dos Deputados. Era construção térrea, queveiu a ser reedificada como sobrado em 1701. A Câ-
mara passou então a funcionar no andar superior, quedava três janelas para a Rua da Assembléia, origina-
namente chamada Caminho de São Francisco, e° de-
pois Rua Manoel Ribeiro, Rua da Cadeia, Rua Pa-dre Bento Cardoso e Rua República do Peru.
A quarta sede da Câmara, de 1757 a 1759 (a partirde 1748 com a denominação de Senado da Câmara)
foi numa casa dos Teles, fronteira à residência dos'
governadores, hoje sede do Departamento dos Cor-mos e Telégrafos. A Câmara cedera sua sede para aRelação, então recem-criada. Foi nessa quarta sede
que violento incêndio, na madrugada de 20 de julhode 1799, destruiu o arquivo da Municipalidade, decujo acervo faziam parte os primeiros livros de reeis-l_> da Cidade. Poucos livros, abrangendo o período^deli>65 a 1799, se salvaram.

A quinta sede, de 1799 a 1809, foi no sobrado que"<ra de terceira sede e deixara de abrigar a Rela-
Sao, mudada para o Paço dos Vice-governadores.
A sexta sede, em 1809, foi na Rua do Rosário, emcasa alugada a Domingos Francisco de Araújo Roso.A etima sede, de 1809 a 1812, em conseqüência da

J 
¦ a de D. João VI para o Brasil, foi no Consistório

J' 
'greja do Rosário, alugado por Cr$ 32,70 mensais,

teve de sair, devido ao meu estado do telhado:
10 do Consistório qu^se chovia tanto qy^nto na

li: .

«m» t ¦ ' °da Prefeitura (Criadaem 1889). Localizava-se na Praça da República: forainiciativa do Vereador Francisco de Souza e Oliveira
que apresentou projeto em 1816, mandando constduí-ia; na construção seriam aproveitadas as madeiras
que serviram para as exéquias da Rainha D. Maria Ia louca, progenitora de D. João VI, a construção du-rou de 1875 a 1882, quando se inaugurou: nela fun-cionou o Conselho da Intendência Municipal, de 1889a 1892, quando se empossou o Conselho Munieirml
que existiu até 1930; foi demolida para abertura" dáAvenida Presidente Vargas.
A décima-segunda sede, de 1896 a 1918, foi no antigoColégio São José, onde hoje se ergue o Palácio daCâmara, a Praça Floriano, outrora Largo da Mãe dotíispo e posteriormente Praça Ferreira Viana.

A décima-terceira sede, de 1918 a 1923, foi no Liceude Artes e Ofícios, à Avenida Rio Branco, enquantose construía o atual Palácio.
E a décima-quarta sede, de 1923 a 1954, é no atualPalácio da Câmara do Distrito Federal, com seu Edi-ficio Anexo, de 10 pavimentos, inaugurado em 1953 àPraça Floriano.

Desde a fundação da Cidade até os tempos atuaisa Câmara, como delegada do Povo, vem trabalhando
pelo conforto de seus habitantes.
Ainda este ano, em sua sessão ordinária, com a preo-cupação do bem público, a Câmara estudou, deba-
teu e aprovou projetos, que deram origem às se-
guintes leis (Por ordem alfabética dos assuntos) :

Secretaria da Câmara do Distrito Federal, no corrente
exercício.

HOSPITAIS

Lei n. 782, de 9-10-53 _ Concede o auxílio de Cr$5.000.000,00 à Associação Brasileira de Rádio e à
Casa dos Artistas, para aplicação exclusiva nos hos-
Pitais que mantêm, e de Cr$ 1.000.000,00 para cons-trução do Hospital do Estudante.

JOGOS UNIVERSITÁRIOS

ÁGUA

Lei n. 788, de 10-12-53 - Determina a flourizacão
da água distribuída à população do Distrito Fede-
ral e dá outras providências.

BONDES

Lei n. 779, de 14-9-53 - Autoriza o Prefeito a con-
ceder o aumento das tarifas dos serviços de bondes,
nos termos dos acordos homologados pelo Minis'
tério do Trabalho, e dá outras providências.

CARTEIRA DE SAÚDE

Lei n. 789, de 14-12-53 - Cria a Carteira de Saúde,
obrigatória, para os empregados domésticos e dá
outras providências.

CINEMA

*- itava sede, de 1812 a 1820, foi noutra casa da Rua
Rosário, pertencente à Santa Casa de Misericórdia,

a alugara por Cr$ 42,60 mensais.
°«a sede, de 1820 a 1825, foi. novamente, no Con-
"o da Igreja do Rosário. Foi desse Consistório
o Senado da Câmara, tendo à frente seu presi-ie. o Juiz de Fora José Clemente Pereira, partici-do "Fico", 

acontecimento histórico ligado à In-
' '"dência do Brasil,

décima sede, de 1825 a 1882, foi num prédio do
"Po de Sant'Ana, hoje Praça da República.
<-cima-prinieira sede, de 1882 a 1896. foi no novo

Municipal, ou Palácio da Ilustríssima Câmara

Lei n. 773, de 5-8-53 — Altera a Lei n. 598, de 13
de agosto de 1951 (Festival Cinematográfico do Rio
de Janeiro).

FERIADOS

Lei n. 771, de 4-5-53 — Cqnsidera feriado munici-
pjl o dia 13 de maio de 19^3.

Lei n. 784, de 30-10-53 — Considera feriado a data
de 2 de novembro e dá outras providências.

FUNCIONÁRIOS

Lei n. 768, de 16-2-53 — reestrutura a carreira de En-
fermeiro, nas condições que menciona.

Lei n. 769, de 16-2-53 — Concede o abono de emer-
gência aos servidores da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

Lei n. 776, de 3-9-53 — Autoriza a abertura dos cré-
ditos especiais que menciona, para pagamento de abo-
no, salário-família e vencimentos aos funcionários da

dhl , V78'53 ~Autoriza a *"«* *> •*dito especial de Cr$ 600.000,00, para auxiliar a Con-federação Brasileira de Desportos Universitários ase fazer representar nos Terceiros Jogos MundiaisUniversitários.

LAGOA RODRIGO DE FREITAS

Lei n. 770, de 24-4-53 — Proíbe atêrm ri, T,. -nome aterro da Lagoa Re*dngo de Freitas nas condições que menciona, e dáoutras providências.

MERCADOS

ORÇAMENTO

Lei „ 785, de 1-12.53 - OrÇa a Reeeit. e fixa a Des-pesa do Distrito Federal para o exercício de 1954.
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO

?«sauPriur,cro-ônibus e •rte^- •«%
TELEFONES

Lei n 778, de 12-9-53 - Dispõe sobre o novo contrato

TERRENOS

Phaçao da sede do 11.° Distrito de Obras)
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

X&^5^v^ráotra -

fVeeSn^da em virtude do Requerimento n. 6.277 de 29 10 5?"para apurar as irregularidades havidas em torno da'concessão de hcenças para localização dos camtahões

Verifica-se pois que, de casa em casa, através dostempos, peregrinou a Câmara durante 388 ano, té
192*3 TpracaH 

™ "í ^"i"™' in"W»<£ ™
ZT 

a -Ça Florian°- Apezar dessa instabilidade desede nao esmoreceu a Câmara no desempenho domandato que o Povo lhe outorgava, através" do votode velar e legislar pelo bem estar da população e peloprogresso da Cidade, a ponto de chegar a partic parde acontecimentos históricos nacionais de grande vuTto,como no caso em que atuou com preeminência -
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Vista panorâmica da Ponte do Rio das Antas na Es-trada Bento " içalves — Veranópolis, Rio Grandedo Sul.
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taboleiro é de 9,00 ra, ficando
7,20 m. entre guarda costas. Jm-
ponente obra ' arquitetônica! |'
o maior arco de concreto das
Américas e o terceiro do mundo.
A construção dessa magnífica
obra de arte, integrada no planode realizações daquele Estado no
setor rodoviário, foi construída
sob a atual administração do res-
pectivo Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem, conte
nda à direção geral do Engenhei-
ro Daniel Ribeiro.

A ponte do Rio das Antas, orgulho
Cia eniorAnlm«* 1engenharia b
"P 

m significante solenidade
^ presidida pelo Excelentíssi-
mo Senhor General Ernesto Dor-
nel les, Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, e com a presen-
ça de altas autoridades civis e
militares e grande massa popularteve lugar, a 31-8-52, a inaugura-
çao da ponte sobre o rio das An-
tas, no referido Estado. Esta im-
ponente obra que honra e orgulha
a engenharia brasileira, situada
na. estrada Bento Gonçalves —
Veranópolis, é soberbamente cons-
truída por dois enormes arcos en-
gastados com 186 metros de vãoe 28 m. de flecha. Mede seus via-dutos de acesso em quadros rígi-
AS' ¥£m' na mar9em esquer.
da e 

^,60 m. na margem direita
elevando-se o seu comprimento
total a 278,40 m.. A largura do

rasileira
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Inauguração da grande Ponte do »,'„ 7 .™:.^^^ * * « *« -
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Usina do Bracinho, da "Empresul" ina --<¦¦*.*.* 
x^j^.EELâaB

em Sta. Catarina e 2 no Paraná. °He cata™enSe, num total de 14 municípios, sendo 12

ceh^ní?1^0' 
tend° em Vista a situaCáo em *™ re-cebi o Estado, em janeiro de 1951, com Cr$ ..41.908.604,20 de dívidas flutuantes, Cr$ 30.300.159 90de compromissos oriundos de dotações insuficientes

do orçamento de 1951, e Cr$ 14.103.651,30 de verbascomprometidas nos seus duodécimos em janeiro T
dado" Sfi 

SOmanr° 
?$ 86'312-415,40 o passivo her-dado pelo meu Governo, conforme expus à Assem-Me» Legislativa na "Mensagem" a ela dirigida em

LecaLtn 
eC°n0mÍas' C05tes orçamentários e melhorarrecadação, consegui, após um ano, equilibrar as fi-nanças públicas, encerrando os balanços, a partir deentão, com saldos favoráveis".

Íemienho Tf™/°{0VÍá™> não ** sido menoro empenho do honrado homem público. Além do seu
dnate"EstradPaeldan TnStr"Çã° ^J8™*5 r°d°VÍa cha™-da estrada do Trigo" - a BR-36 - que de Chapecó
0ls^(W0ral 

tÔda a extra°rdinária produção doOeste Catarinense, preocupa-se ainda o Chefe do Exe-
atuS°ríT 

a,muJt!PliJcaSão e o aperfeiçoamento daatual rede rodoviária do Estado, a fim de que mais
hoCmemendoPoSSam 

°S-frUt°S d° trabalho Wst° dohomem do campo atingir, os centros consumidores.
Valemo-nos, uma vez mais, da palavra do governantecatarinense, reproduzindo trecho do seu úlZo Z
reSOteemmSJ°ExValle' T* dem°nStrar * alta Conta ™que tem b. Exa os transportes rodoviários e a solu-çao, que preconiza, para o magno problema, em San-

Por 
menos arguto que seja, o observador da po-itica econômica desenvolvida pelos governan-te* estaduais, nesta fase agitada da vida pibhca brasileira, há-de, forçosamente, chegar à con-clusao de que no pequeno Estado de Santa Catarinanova era de progresso e de prosperidade se abriu aoseu laborioso povo, desde o instante em que, Tstin-

guido pela confiança da maioria dos catarinenses as-sumiu o poder, no bravo Estado sulino, S. Exa O Se
lÍal 

Gre,rnad°r IfÍneU Bornhausen, homem habi-tuado, de longos anos, ao trato dos negócios públicosmercê das suas atividades de grande industrial, le-vando para o Governo de sua terra bagagem conside-

dalLí, ;e;P,erÍê"CÍa 
6, de Pr0fund0s conhecimentos(Ias necessidades vitais do seu povo.

Realmente, desde que empunhou as rédeas da admi-mstraçao publica de Santa Catarina, sob as mais Zbustecdas esperanças dos seus conterrâneos, outracoisa nao tem feito o Governador Irineu Bornhausen
senão concretizar brilhante plano de ação construti-va, destinado a provocar maior e mais rápido desen-volvnuento das fontes de produção do seu Estado, asquais tem estimulado grandemente por meio de medi-•Ias sábias e maduramente pensadas, que o generoso
Trnes53"^ VCrde COmpreende e aP^ude sem res-
Preocupação máxima do Governador Irineu Bornhau-sen, desde a hora primeira do exercício do honroso
mandato, os problemas de energia elétrica e dos trans-portes, — qUe tantas e tamanhas celeumas têm le-
vantado noutras unidades da Federação - estão sen-tio resolvidos, em Santa Catarina, de maneira a pre-ver-se um futuro promissor para a economia estadual,uigna de registro, sem dúvida, é a inauguração re-
«nte da rede de transmissão de energia elétrica, daUsina de Capivarí, pertencente à Companhia Side-
rurgica Nacional e instalada no Município de Tu-
liarão, na zona carbonífera do Estado, até a Usina
[Io 

Bracinho (agora denominada"25 de Julho", emHomenagem ao "Dia do Colono"), no Município de
Jaraguá do Sul, sede do maior sistema de distri-
buição de energia elétrica de Santa Catarina, ao
!jual estão ligadas, além das citadas, mais as usinasae Blumenau, Piraí, Corupá e São Lourenço.
Sao do discurso do Governador Irineu Bornhausen.
proferido por ocasião da inauguração desse impor-
tante melhoramento, as palavras que se estampamadiante e pelas quais se poderá fazer idéia segura
- o alto sentido econômico dessa obra, vultosa para
^ 

Estado barriga-verde, e que veio pôr termo ao gra-
vissimo problema do racionamento de energia, que» longos anos castigava impiedosamente a sua zona
industrial por excelência, que é todo o Norte catari-lense.

IUl abrimos espaço à palavra do Sr. Governador:
rara que o povo possa avaliar a significação desse
mpreendimento em toda a sua plenitude, e as con-

^quencias que dele advirão, basta registrar que o blo-
co geo-econômico beneficiado pela rede da "Empre-

SANTA CATARINA
NUMA NOVA ERA DE PROGRESSO

sul" compreende 14 municípios num total de 30 lo-calidades. Cerca de 1.000 estabelecimentos fabris sealimentam de energia da "Empresul", trabalhandoneles aproximadamente 25.000 operários, sendo que
fOranr\r8.000.COnSUraÍdOreS ^ IUZ atÍ"ge a elevada ci'
Os ciados acima põem de manifesto a importância

fclí— í1116 CUS-taiá a°S C0fres públicos ™is deoU milhões de cruzeiros.

tf? 
de am.plia^° ^ usina do Bracinho, aEmpresul , que hoje pertence ao Estado, despendeu

a elevada soma de mais de 34 milhões de cruzeiros.rara fazer face a tais despesas, teve a "Empresul" de
!a-inÍirnmã° 

& re'UrS°S extraord^rios, realizando,primeiro, um empréstimo de 5 milhões de cruzeiros
no Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina,com a fiança pessoal do Governador, e, mais tarde
uma operação de 30 milhões, esta efetuada no Banco'
cio Brasil, ocasião em que se liquidou o empréstimocontraído no "Inco .
Todos esses gastos _ diga-se de passagem - foram
feitos sem Ônus especiais para as classes produto-iâS.

Avaliar-se-ão melhor os patrióticos esforços do Go-vernador Irineu Bornhausen à testa da administração
catarinense, no sentido de proporcionar tratamentoigual para os seus Municípios, sem preferências re-
gionais, quando se souber que S. Excia. recebeu oGoverno do Estado em precárias condições financei-
ras, como bem ressaltou neste outro trecho do supra-citado discurso, depois de afirmar que não é aos seus
adversários gratuitos que deixa o julgamento dos seus
esforços, "mas, sim, ao povo, que sabe julgar com
justiça e equidade": "Peço 

que esse julgamento se

ta Catarina: "No meu programa de governo, inclui apavimentação das nossas principais" estradas como
cSbano^S-" £l0rianóP°lis 

" Itajaí - Blumenau-Uititibanos-Sao Francisco - Porto União, como tam-
teSe 

'SÉa™-** "-^ Sã° ^aquim-Lauro Mui-ler. Se ainda nao as iniciei é porque, para tanto, ca-reco de recursos extraordinários. Efetivamente comos recursos ordinários do Estado, não é p3 peTsar em pavimentar estradas, problema que reputo fun-damental para a vida econômica de Santa Catarinanao so pela redução das tabelas de frete, que daíadvirá, como, também, pela intensificação dos^alorescomerciais, pelas perspectivas que se rasgarão aocomercio e à indústria com a abertura de novas fon.tes de produção; e, finalmente, pela extraordinária
economia que os proprietários de veículos terão emcombustível e equipamento." em"Espero 

que as classes produtoras de meu Estadoreconhecendo o elevado alcance de um empreendi-'mento de tal ordem para a economia catarinense estudem a possibilidade de oferecer ao Executa os"meios necessários através de um "adicional recupe-ravel sobre o imposto de vendas e consignações -arantindo por apólices rodoviárias." sl°naS°es Sa"
"Quando o Governo não dispõe de recursos para realuar obras de premente e inadiável necessidade como'essa a que me refiro, - prossegue o Sr. Irineu Bor-nhausen - cumpre-lhe o dever de indicar os meios epedir o apoio franco e decidido daqueles que podeme devem cooperar na sua concretização P

dísantaTaLrrTneareíat° ^ 
T" 

"0 PeC*Ueno E^docie banta Catarina sao encarados os seus grandes pro-memas administrativos, e a seo-uranra L„ocf'j j
patriotismo com que são resolvfdos?S 

h°neStldade e

Trecho da estrada Lages-Cará, em construção - Variante do km 45, largura 7 mts.
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PRODUÇÃO
AÇUCAREIR
DO PARANÁ

/\

W da península ibérica pelos ámbes? ^ortu^s 
'o^varfm 

a°cáSaçúcar em suas possessões na Aírica e mais tarde introduziram a cui ura dmesma no Brasil, nas capitanias do Norte. 
~"  ~ ~ ^ ~" 

O açúcar, no princípio, produto caro e raro, era utilizado no mais das ,„ ,-mo memcamento. Entre os mais abastados figurava, como art" de uT~*£££Zm__Tque nâ0 £oram intel"te ^£*£, aedicaram-se mais aos serviços da lavoura, fazendo com que a indms ~ir::::rraveimente' — ** -:-~
daH™ « • adaptavam ao consumo do produto

-S^;^otrr::T do;ul'foi in—a «»»- *
O território hoje pa anaenl t ° 

^ entUSÍaSm° pela min<*^°-
de sao Paulo, ^^ST^ÍL"" 

"^ ^ P» «*«*•« -dos,
Ca-des agrícolas, e assim Z 11 ° 

'mCi° ^'^-tre as suas ativi-
1853, n havia, para : 

££ 
".- mStalada S Pr°VlnCla d° "¦ em

devida aoS engenhos de Paranagu T ^^ 
" " ° «"*»**«*.

Com o correr d0 temo 3gUa' 
Morretes e Antonina.

'-emento da Proan^e^TT? ^^ ^ ^' ao ™™
Áustria açucareira no Paraná '"" 

° SéCU'° XX nâo encont^
A produção era mínima
E essa situação perdurou T_Z* 

Pr°dUt° m bn,to ou em madura.
«ais de 300 engenhos, dos W-7_^_T*° T 

Paraná eXktlam CêrCa de J>°«™d»te. o atual, surto de pro^ aT. 
^ ^ ^^ de a*—

«em no decorrer d* 2, gue^l*,7 
^ * ^ "° **«* teve ori-

do -produto, devido ao racionamento t ^ 
a° "V"*"0» pr0blema d* 'alta

-dor do sul era o mercado norÍtin! """' * ^ ° ^ f°™"
Nesse entretempo a firma Ritura e agro-indúsíria em lar^Tc^?1"' """^ pr°eaSadora da agricul-
de terra margina, ao Parana^nem noTt' 

C°nCentrand° «» atenção na faltama de "»"*** erande centro 7~_Z 
*° *""*¦ ^ ^* * * ™s-¦ assim, a firma Lunardelli ao mel ^^ 

de São Paul°-
<hoje Porecatú), lnlciava com sucessTa 17° 

*!f fUndaVa a cidade de Brasilia
ear em grande ^ no p,™"^ da °ana para P™dução de açu-
E em 1946 a Usina Central P»r ana*
Primeira safra de «ana, em ca^T 

Pr°Prledade dessa «™a„ Já moia a sua
»¦«* sacos de açúcar , 323.998 litrosTalT' 

Pr°dUZlnd°' a Safra ^^
Desde essa época, tem sido a seeuint
W 1W/48 100.433 sacQs d;ju 

a *"-* da -a central Paraná:
" 1948/49 90.072 «
<i

<<
1949/50 90.542
1950/51 240.704
1951/52 250.487
1952/53 219.399
1953/54 300.000

1-210.115 litros de álcool
764.000 "

1-448.400 <;
2.642.700 "
2.485.593
2.472.000
3.500.000r_._. «J-JUU.UUU " .<Outras firmias se inte-

tais como a usina Banddrantes T"** 
*** ^^ a?ucareira no Paraná,

deirantes em 1943, para fabricação 7™"* 
"^^ fUndada na cldade de' Bt,n-

e a_ Companhia Agrícola Usina Ja aÇU°ar 
fÍltrad°' aÇUCar cristal e alc°o1

em 1946 e cuja produção teve iniH 
reZlnh°" ^^ na Cidade de Jacarezinho

produzia cerca de 10.000 sacas de !° 
"* """ ^ 1948' Já em 195°. esai usinade acucar e 900 mil litros de álcool
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Usina Central Paraná, em Porecatú

1° *& 
^^f qUe aS "Sinas Citadas Pert»cem todas ao Nortedo Estado, no litoral, dizíamos, a firma Marcos Malucelli & Irmãosfundada em Morretes em 1883 e que desde então se especializara,na fabricação de aguardente, volta-se agora para a indústria acu-careira, embora o rendimento não lhe fosse propicio, dado que aprodução da cana estava em declínio naquela zona há longo tem-po devido a doença.s, defeitos do solo e degenerescencia de varie-*dades, fatores esses compreensíveis desde que se lembre que, ali acultura da cana data de há mais de 200 anos.

Por intermédio do Posto Agro Pecuário de Morretes, o Ministérioda. Agricultura tomou providencias para a restauração que~Se fazianecessária, enviando para o litoral paranaense, em 1950, cerca dea toneladas de mudas de diversas variedades selecionadas, trans-
plantadas todas para área previamente tratadas. Em 1951, maia12 toneladas de mudas foram destinadas a Morretes.
Ja em 1499 o Paraná produziu 411.799 toneladas de cana, das quais124.350 toneladas foram provenientes das plantações de Porecatú.A proporção é de 150 toneladas por hectare em Porecatú por 40toneladas por hectare em outras plantações.Como o açúcar constituiu, secularmente, o centro de gravidadeeconômica dos Estados do nordeste, principalmente Alagoas e:Pernambuco, cujas possibilidades de produção entrariam fatal-

mente em declínio se houvesse livre competição por parte dos es-tados sulinos, o Instituto do Açúcar e do Álcool instituiu o sistemade cotas a fim de controlar a produção das usinas de outros Esta-dos Nao fora, esse sistema, e as usinas paranaenses teriam tidamuito maior desenvolvimento. '
A defesa do interesse dos Estados do Norte, bastante justificadapelo fato de o Sul não ter extrema necessidade da indústria açu-careira para manter sua balança econômica (o que já não acon-tece com aqueles), fez, todavia, com que os usineiros paranaensesface o baixo nivel das cotas a eles concedidas, produzissem muitoabaixo da capacidade de seus estabelecimentos, tornando a ativi-vidade, até, relativamente desvantajosa.

Em 1948 o Governo Paranaense pleiteiou junto ao I A A um au-mento de cotas para as usinas de Porecatú, Bandeirantes, Morre-tes e Jacarézinho, solicitação essa que foi parcialmente atendidaem 1949. Finalmente, foi liberada a produção do acucar para asafra 1950/51, o que trouxe ao Paraná largas possibilidades de ex-
pansao para a indústria açucareira. Nota-se facilmente a dife-rença da produção livre, do sistema de cotas, observando-se, noirelato da produção de uma usina, que acima demos, a CentralParaná, de 90.542 sacos em 49/50,-para 240.704 sacos em 1950/51 -e a estimativa de 300.000 sacas para a safra de 1953/54

Vista de um ca-
navial, nos arre-
dores de Pore-
catú.
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D esinfecção
da cana-semente
a fim de obter
maior poder ger-minativo.
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DOIS DECÊNIOS DE ECONOMIA
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I lindado em Junho de 1933, festejou o Instituto do Açúcar e do
S?S° m.?n°^ de um semestre- seu vigésimo aniver-sano de criação. No decorrer destes dois decênios a autar-quia canavieira vem desenvolvendo uma ação constante nos mais

SSdSteSfST da a^°-inaústei- «to açúS!a criado petó^residente Getulio Vargas para fazer frente à gravíssima crise desuperprodução, que começava destruir o conjunto da secular ativídade econômica an todo o país, logrou o I. A. A a primeira gran-So^SaVSSSS,."0 eqUUibri° eStatíSÜC0' °" ^ a %&
Mas tal conquista, decisiva para os destinos do Instituto e fonte
do consumo. Ao contrario, os gastos de açúcar pela população bra-aleira tem aumentado de forma espetacular nos últiLs^nte anos
Srsatra^deTm^Af atÍSt'CaS' Ba_fte dÍZer *ue a P^*Sto^S
de SS%? ifl' na? Che-gaV.a 'a dez milhões de sacas, na safrade 1952-53, em curso, devera atingir a cerca de 30 milhões. Au-

F=; ^^^Z^^Z^^TJâ^iUl0 »* tão.expressivo do volome do açúcar produzido no país foialcançado juntamente com o crescimento não menos eloqüente dovolume de álcool fabricado nas destilarias brasileiras. Contra 43
ífa Hpe1q^/íorOS ?a ^ de 1933/34> a produção alcooleira, excedeuna de 1951/52, o total de 170 milhões.
O alcance da política açuoareira emprendida pela I A A não se
O ^;ifn0iririCamente F,ela elevaÇão subtancial'da produção.
£d^ t^hlJ, fVenC1° .1Sn3° d0 Estad0 na esfera econômica é exi-
canávieS I'ntC,0iClliafao d0-s interes^s em jogo na economia
asSm in t a / delesate. enta° dificilmente conciliáveis. Coube,
tuto da iLnt;, na miclativa de Promover a decretação do Esta-
rectoroca^^vn^??Vleira QUe Vei° a definir em bases novas &
toref ou ?e« pJv« aJ°SaS aS relações entre industriais e agricul-
deve se.'atótaS?e^smeir(?s e fornecedores de cana. À autarquia
dr^tiu^SlX1!?91^ ° mérit0 de ter orientado a aplicação

zzís. vatássssr—- - •—- SrSaSfSnS
paro aos trabalhadores nas mais diversas re-gioes canavieiras.
Outro ponto a destacar é o do constante sen-xiao de renovação da política açucareira. Oa. A. A. não se isola nos limites rígidos de
rteJ,?" íUais normas de ação; ao contrário,aenuo do quadro amplíssimo da orientação

^ B



inicial traçada pelo Presidente Getulio Vargas
procura sempre desdobrar a sua atuação de am-
paro aos produtores e d© estímulo à produção.
Ainda agora, sob a inspiração do sr. Gileno Dé
Carli, a autarquia enfrentou o problema da
aguardente atravez de um plano nacional. Eim
função desse plano, os produtores terão a sua
produção escoadia regularmente, mediante o
aproreitamento de parte substancial do volumei
fabricado para redistilação e transformação em
álcool anidro. Com isso, além de defender os
produtores, o I. A. A. consegue reduzir o volu-
mei de aguardente consumida como bebida e au-
sentar o do álcool anidro destinado à mistura
carturante. Um plano de fundo econômico, mas
também, de efeitos sociais diretos e valiosos.
O açúcar e o álcool não podia;m, logicamente,
estar ausentes do atual surto de progresso do
Paraná. A economia canavieira paranaense vem
,?e desenvolvendo nos últimos anos, num ritmo
surpreendente. Assim, a produção de açúcar de
usina, que, na safra de 1945/46, somava 47.165

MM PBW£Sra5S3 " BMSÉirtP?MPrJ^P^^:^JffY Y*^—- ' •'» ' 
A ¦¦ i M

bMMKr ...€•" 
"Hr"SF* »'¦•"' . 

i^JjlV 'tt''LA; '"^sSsl •v ' frA Y^^w^^IwX./F'**- *Y M
WmSUmÍ ¦'j****"*' jf n''*" |lll [j 

" * *:#*->" V V í \v ^S.^^ü , ^V t^W- TmTmmVk^Fw£Ê(

K^ - t^i/j H^Sfe ^x 
*^^ê00""^^^ 3kiÉSo&^^^ /-^^^BÉfeLL'"- : ¦•¦¦ l^litY^S.A* ->M ^tmYMmAM$m\

m S&P^*^"—"• J*sT ^^^<^mM^^w JK ^nny>sJ1Y\ jé**^^^^Mpx^BffiBVf'"'-'^- -¦ Yjr' ^v in - ^%s>h..i!^BBBBBBl^i>-i ~^-^>^L lA/fliar __—«raBR^jl
Whb^^^y - Jf' ^fcw C'"¦ v¦''"!''AB*s&'; ^lr*^^ -> IíIhÍÍÍiVHIw \|\ £ ^**WWfc\iry*^^S^^^^^S^BKÍPBJB^ 

HÜb ^Éf

1 í SI. NlKv X; \s. \\ l - - A 'Au Y •.':•¦ ¦¦&¦¦¦¦" § ''ãlÉr*>YÍsNíÍ
WÊ$iA-Va^s^ Xí Nsi \\ / 'A7 /--y»k-.;-.^^ •
i RvLvKV ^S*Y;: #XV* \\ ^/ /ttir • ' / í'M^h^^M»
ps§§v»-í *- ^%lL^ssÜrSs^. : '^^*«fc». f 

«» \\ i-^niÉlft MÊf ¦¦¦¦§¦ 1 J*K"ÍB^»;v%<Is'ViHSBPiwfc!«<í*'>>'.' f*5s^^~o>«^ ¦ ^^**««i»__ f i» \\ «""""^íímmbmíi ^tv . / / ^¦miv

Ki. r^^==^Í?^HBB^BBBBBBBBl JpÁ / / -Iy ^!

BB ^hÉI Bfek,x 'AAfSjMkp^Sm-- ?4iàM nvmm m
BI .ss^l *^w vmWf-íSfptwA* wi 

' 
JBB^P^^BBBl'

B^B^B^B^B^B^B^B^B^BBB^BBB^B^B^B^B^B^BflB^B^B^B^B^BF BBH^Bü^E^^^r^' ^.- B''^^^ Jfll I'

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbmbbhHIbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbI. V'.jB Bi
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbIbbhbhbbbb^HÍI^bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb '*$» *" * '%¦¦" <**^ bbw y^Bi Bl'^^ bb^^b I

Bp,. "BJ Bl

bbbbbbbbbbbbbbHbbb^^9b9bbbbbbW^ LéIbbbbbbbbbbbbbbbbbHbI'
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BBBBBBBBBBBBB^BmBSBJ^HBjKwBH' -. BBj|íg>jBB|BBf MmaBWW^Sl^MMM^LSBf^ziMÊ——^ w.-ySM

¦^^^^mmrnM BBBbI BpÍ^^^HBB! jH

CANAVIEIRA
sacos, na safra de 52/53 excederá de 400.000 sa-
cos, com tendência a aumento maior nos anos
seguintes. De um lado, a produção de álcool de
todos os tipos que, na primeira daquelas safras,
somara 712.837 litros, já alcançara na última
delas a 4.707.520 litros.
Na safra de 1952/53, foram moidas nas usinas
paranaenses 339.108 toneladas de cana, das
quais 272.978 próprias e 66.130 de fornecedores.
No ano de 1951, a área cultivada com cana no
Paraná atingiu a 11.684 hectares, sendo colhidas
563.626 toneladas, no valor de 58.522 mil cru-
zeiros.
O número de usinas registradas no I. A. A., ao
terminar o ano de 1952, era de cinco e o de des-
tiliarras de quatro, estas com uma capacidade
diária de 17.500 litros de álcool: 10.000 litros de
álcool anidro e 7.500 de litros de álcool hidra-
tado.
A criação, em 1953, da Delegacia Regional do
Paraná mostra o interesse que o I. A. A. vem
dispensado à agro-industria da cana na terra
dos pinheirais e permite prever, nos anos próxi-
yios, a continuação desse surto progressista.

Vista externa de uma usina de açúcar.
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Depósito de álcool anidro na Distilaria Central do Estado do Rio, de prop riedaãe do I. A. A. j
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Embarque do álcool anidro na Distilaria Central do Estado do Rio.

Limpeza do canavial com moderna maquinaria.
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Sr. 5o«,za íVotm Presidente do IPASE

£) 
esde que foi criado, com a finalidade de prestar

^ assistência aos servidores do Estado o IPASEate 1951 pagou mais de 400 milhões em pecúlios epensões a beneficiários de seus ex-segurados per-soes que de Cr$ 204,90 em 1927, elevaram-se naque-le ano a Cr$ 43.490.510,00, e vêm aumentando emcada exercício.
Na atual Administração do Instituto, o presidente

REALIZAÇÕES DO IPASE
400 MILHÕES DE CRUZEIROS JA FORAM PAGOS EM
PECÚLIOS E PENSÕES A BENEFICIÁRIOS DE EX-
SEGURADOS — ESTENDEM-SE A TODO O PAÍS OS
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO INSTITUTO.

Souza Naves recomendou a todos os órgãos direto-
res do IPASE, fosse adotado um critério equitativo
de realizações nos Estados, visando, com isso, evi-
tar as regiões privilegiadas, ocorrência que não en-
contra má receptividade nas outras menos favore-
cidas. Desta forma, os planos administrativos da
Instituição, dentro em pouco, deverão compreen-
der toda a extensão do território nacional através
das delegacias e sub-delegacias estaduais que, den-
tro das possibilidades financeiras, serão criadas.
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Casas p«/-« Servidores Públicos de J a ca re pag ua

O Hospital dos Servidores do Estado

260 Ilustração Brasileira

O financiamento das Carteiras de
Empréstimos Simples e Imobiliá-
rias continuará, sem dúvida, umaos mais destacados programasda Administração, o qual, por ser
parte das obrigações básicas doIPASE, visa diretamente às rei-vmdicações e direitos dos servido-res públicos. E graças a um con-jugado e eficiente trabalho deequipe, espera o IPASE ultimar
todas as operações em curso econtratos propostos, iniciando oexercício ue lil0% com nova emais ampia orientação no senti-d° de, seguindo as diretrizes doGoverno Federal, atender, no li-mite ao possível, às aspirações da
grande massa de funcionários
públicos, seus segurados.
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PAULO AFONSO DARÁ EM BREVE
ENERGIA AO NORDESTE
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obrais e instalações para o aproveitamento inicial de
120.000 kW do potencial da Cachoeira de Paulo Afonso
estão se aproximando de seu término.

Apresentamos aqui, em duas fotografias, aspectos das soluçõea
de dois dos problemas mais importantes e de; mais difícil so-
lução do projeto de Paulo Afonso.
A fotografia do alto (2771) mostra a Ensecadeira Celular ins-
talada na metade do Braço Principal do Rio São Francisco,
um pouco a montante da Cachoeira de Paulo Afonso, e os pi-
lares das comportas nesse trecho do rio. A soleira e os pilares
já concluídos na data da fotografia.
Vê-se, assim, que esse problema, apezar de ser de solução es-
tremamente árdua, foi resolvido com pleno êxito pielja Direto-
ria Técnica da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.
A fotografia de baixo (2759) mostra a usina subterrânea, esta-
belecida em uma caverna aberta no granito, e cuja) cota maia
baixa estava 80 metros abaixo do solo. As dimensões dessa, ca-
verna são 60 metros de comprimento por 15 metros de lar-
gura e 32 de altura máxima.
Vê-se, no fundo da fotografia, o primeiro grupo gerador quase
completamente montado e, no primeiro plano, a montagem do
segundo grupo em andamento.
Cada igrupo tem a capacidade de 60.000 kW.
Do terceiro grupo, também de 60.000 kW, serão instaladas ago-
ra as partes que ficarão embutidas no concreto.
As duas linhas tronco de transmissão de 220.000 V, para Re-
cife e para Salvador, estão já concluídas. Estão sendo insta-
ladas as subestações abaixadoras de Recife e Salvador.
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Sandra, com seis anos, filha do casal
Wilson de San tis.
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Oswaldo Eurico, com oito anos, filho do
casal Pr, Oswaldo Portella,

Adhemar com quatro anos, filho do casalAdhemar Pinesqui Filho.

k,«l
Heloísa, com sete anos,
jüha do casal Chafik

Bittar.
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ARMAS PODEROSAS PARA A LAVOURA BRASILEIRA"OS TRATORES ITALIANOS"
pelo PROGRESSO INDUSTRIAL BRASILEIRO

Soe. importadora Engenhos, Máquinas e Acessórios Ltda. _ Rio de Janeiro.

A 

máquina é o fator principal da moderna a^ri-cultura e da conquista efetiva e duradoura
da terra.

Representa a força multiplicada e sistemática, capaz
ie dominar, no tempo e no espaço, os obstáculos e

a amplitude da natureza.
^ão somente é arma de execução material do tra-
alho, mas é instrumento de ordem econômica, queoncorre de forma decisiva, na determinação' dos
astos das culturas.

No Brasil, o assunto da mecanização da lavoura as-Lime proporções de extrema importância, seja pela;a imensidade territorial, seja para assegurar ascrescentes necessidades do consumo interno em re-
iação ao desenvolvimento demográfico do País e à
potencialidade do parque industrial, bem como parauimentar as fontes de exportação.
Para êsse objetivo, precisamos de "armas" moder-nas, isto é, de tratores e implementos agrícolas.
Reafirmando estes elementos fundamentais do Wan-de problema da "terra" brasileira, nos propomosampliar, nesta correspondência, os conhecimentos dosmteressados sobre os tipos de máquinas experimen-iadas e apreciadas em outros paiVs.

UMA AFAMADA LINHA DE TRATORES

Kntre as máquinas presentes no nosso mercado, des-laçamos, em primeiro plano, o conjunto extraordinà-
namente completo e idôneo tecnicamente para qual-•píer exigência, constituído pelos tipos de tratores«¦ implementos agrícolas de construção das renomaclasindustrias italianas ANSALDO, BREDA, MOTOMF-
CANICA e CANTONE.
A elevada apreciação qualitativa que todas estas má-
qmnas conquistaram nos outros mercados há anos,encontrou plena correspondência nos testes de homo-logaçao oficial brilhantemente executados no Cen-
Jro 

Experimental do Ministério da Agricultura em
panema, em cumprimento às exigências da lei n.°«42, de 4 de outubro de 1949.

A linha consta dos tratores de esteiras "ANSALDO"
modelo TCA de HP. 150 e HP. 75, dos tratores de
^m™3REDA" de HP' 75 e HP- 50 e dos tratores
MOTOMECCANICA" de rodas e de esteiras de HP.40, HP 15 e HP. 10, equipados com arados de discos') grades "CANTONE", 

especialmente idealizados.

TRATORES "ANSALDO"

Os tratores ANSALDO se evidenciam por uma ro-''iista construção em aço temperado.1 tradicional chassis foi substituído por robusto cas-i"Of de aço, resistentíssimo e absolutamente indefor-«avel, que contém o motor, a caixa de mudança e os« «positivos de guia, de modo que estes delicados ór-
gaos estejam completamente resguardados das vibra-:Y'CS exercidas sobre a esteira, bem como da lama, po--a, areia, etc.

;i Parte externa do casco estão fixadas as caixas das'das motrizes e os suportes das esteiras.' 
\T?n"de 

construção da famosa fábrica "ALFA
-MEO", do tipo a ciclo Diesel à injeção direta,n especial câmara à dupla turbulência para tornar
siyel um consumo específico de 170-175 gr./HP/h.,egime normal.
ixo do motor é em aço nitrurado com resistência'i 'lesgaste equilibrado dinamicamente e munido de"te antivibrador.

-abeçote tem duas válvulas de aspiração, uma pro-
. e duas de descarga, com o injetor no centro.

cilindros são em gusa nitrurada. facilmente des-
ntaveis e substituíves e a direto c< 4itacto com a'a, sendo os pistões construídos em liga leve de

jna 
especial para a câmara de combustão.-ubrificação é forçada, a carter seco e reserva!;'.-

externo, conjugado com um refrigerador a tubo de
a- cie modo que também nos climas mais quentes,' SMantido o resfriamento do óleo. Uma bateria de

filtros, com um à lâmina autopolidor, e a \ál-
! , e Pressão, asseguram o perfeito funcionamentoiubrificação.

sistema de carter seco permite ao trator trabalhar
qualquer inclinação. O resfriamento do motor é

}o por circulação d'água mediante uma bomba cen--'llga e radiador de grande capacidade.

?J\nZ *°(e° - dC gl'ande eficiência e Permitea mente a verificação e a troca do lubrificante.Uma bateria de três filtros, um à lâminas e dois a car-tuchos, assegura a perfeita limpeza do óleo diesel

A bomba de injeção e os injetores são do tipo Bosch
com regulador centrífugo automático, de maneira aevitar que seja superada a velocidade máxima corres-
pondente à posição da alavanca.

DADOS TÉCNICOS
MOTOR "Alfa Romero" de ciclo Diesel, 4 tem pos a injeção direta.

MOD. TCA 70
Potência de serviço
Potência à barra de tração
Potência à polia v. 

" '" "' '" *"
N.° de cilindros " " "" " " * *"
Diâmetro e curso do pistão ...'.'
Cilindrada total " 

' ' ' " "" ' ' ' '
Relação de compressão '.'.'..
Potência de teste '

Potência de trabalho

Mancais no eixo motor
Consumo de:
Óleo Diesel (para serviço médio)
Lubrificante

VELOCIDADES das marchas à frente:
l.a
2.a
3.a
4,a
5.a

tias marchas a ré:
l.a
2.a
3.a
4.a

VELOCIDADE DA TOMADA DE FORÇA:
l.a
2.a
3.a
4.a
5.a

ESFORÇO MÁXIMO AO GANCHO 
"

l.a
2.a
3.a
4.a

DIREÇÃO com sistema de fricção a seco e discos múltiplos
Superfície de contacto para cada fricção
Área friecionante para disco
Área friecionante total para cada fricção
Raio mínimo de carga

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Rolos totais em cada esteira
Peso do trator em ordem de marcha

j Pressão especifica com nervura afundada
Capacidade do tanque
Diâmetro da polia

-.Largura das sapatas das esteiras

I
Trator "Ansaldo" TCA 150, com arado para valetas

^^^:XxXi'XX'%'X''X'i 
' X:X •'¦ - ..ryy '.;

MOD. TCA 150

HP 75 HP. 150
52 130
60 mo

6
mm. 120/140 mm. 140/170
cm-3 6.333 cm* 15.517
- 16:1 16:1
HP. 80 HP. 170
a 1800 RPM a 1700 RPM
HP- 75 HP. 150
a 1600 RPM! a 1400 RPM

5

kg/h. 9.5
0,2 kg/h 13

• 0,4

km/h. 2,5 km/h. 2 5
o7

: 5,2 &
6,4 • 7
9,6 io

: 3.2 2.8

;: 
4
6

7,8

RPM 41.5 RPM 595
650 880
865 1260
1050 1670
1600
515 _

kg- 6000 13800
37000 9000
2800 6600
2300 4800

n.° 22 n.° 30
cm-' 410 cm- 450

9000 13500
mt. 2,50 mt. 3

mt. mt.
kg. 6600 kg.
kg/cm» 0,42 kg/cm2
lt. 150 lt.
mm. 280 —

450

15000
0,50
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PARTIDA DO MOTOR íica garantida por meio de
um motor de arranque à "inércia**, de dimensões de
um comum motor elétrico, constituído de uma série
de engrenagens que postos em rotação, por meio de
u*a manivela à mão, atinge alta velocidade.
Sem esforço, o tratorista faz alcançar a velocidade
necessária ao motor de arranque em menos de um
minuto, engatando, depois, com uma pequena alavau-
ca, o motor que, para inércia, entra em rotação.
A partida é segura e rápida, evitando todos os incon-
venientes e complicações do sistema do motor auxi.-
liar à gasolina, em todos os tratores similares.
Além do sistema à inércia, o trator é dotado também
de partida elétrica, com motor de arranque, bateria
de grande capacidade, dínamo e relativos acessórios.
EMBREAGEM monodisco a seco, incorporada no vo-
lante, seguida da caixa de mudança de engrenagens
deslizáveis.

TRANSMISSÃO — O grupo do motor e da caixa de
mudança é conjugado ao casco com quatro calços
antivribadores e o tudo é sistemado de modo a ser
desmontado em uma hora de trabalho, no caso duma
revisão geral.
O eixo de transmissão é acoplado, com juntas car-
dans, ao par cônico e ao câmbio de velocidade.
No eixo transversal que sai do par cônico, estão mon-
tadas as fricções e os freios de guia de grande capa-
cidade, de modo a reduzir ao mínimo o desgaste.
Estes dispositivos de direção são de fácil acessibili-
dade para a regulagem e bem estudados para serem
desmontados e montados sem tirar o eixo e as es-
teiras.

ESTEIRAS — As carretilhas das esteiras são parti-
cularmente robustas, as oscilações verticais das car-
retilhas vêm sobre um eixo fixo, coaxial no eixo cavo
que comanda as rodas motrizes. A suspensão do tra-
tor é efetuada por duas semi-molas transversais, fixa-
•Ias em um robusto eixo oscilante sobre um suporte
conjugado ao fundo do casco e às extremidades das
molas apoiam-se sobre placas cimentadas, no corpo
das esteiras.
A roda que estica a esteira é regulável por meio de
uma mola central protegida por um estôjo.
Os rolos principais são em aço de alta resistência r
endurecidos nos anéis externos. São montados sobre
lima bucha de bronze antifricção, cuja lubrificação
e assegurada por especiais reservatórios no interior
dos rolos.
As peças são em aço comentado e o vasamento do
óleo é evitado por juntas d,- abanos que impedem a
saída do lubrificante e protegem contra lama, água.
etc.
Os elementos das esteiras são de aço especial a allís-
sima resistência, endurecidos nas superfícies de rola-
çao, com pinos e buchas em aço comentado.
As esteiras são fornecidas com sobresapalas para per-
mitir o uso do trator nas estradas asfaltadas.
POLIA pode funcionar seja com o trator em movi-
mento, ou parado, e com velocidades diferentes, de
acordo com a posição da alavanca do caixa de mu-
dança. Pode ser fornecido, a pedido, um grupo de to-
mada de força para aplicação, em substituição da
polia, permitindo uma rotação constante do eixo a
560 rpm., em 2.a ou 3.a velocidade; a tomada de for-
ça é utilizada para acionamento de máquinas auxi-
liares.
ASSENTO cômodo e amplo, com os comandos redu-
zidos ao mínimo indispensável.

CUrjNCI-ÍOS com sistema de comando mecânico, do

I elocidade do cabo por minuto: 
em l.a marcha
em 2.a marcha
em 3.a marcha
em 4.a marcha
em marcha à ré

Diâmetro do cabe ¦
Comprimento do cabo
Esforço máximo de emergência
Peso do guincho com cabo

264 Ilustração Brasileira

mt. 3,00
mt. 0.80

— 25°
mt. 0,40

0,60
0*20

kg. 2000
8600

INSTALAÇÃO ELÉTRICA para iluminação dos la-
róis dianteiros e traseiros, motor de arranque, bate-
ria, dínamo, válvulas de segurança, instrumentos de
medidas, etc.
Acima da bomba é aplicado o reservatório do óleo
dotado da tubagem, o qual vem resfriado eficazmente

pela circulação do ar aspirado do ventilador do ra-
diador.
Uma alavanca perto do assento comanda, mediante
uma transmissão mecânica, o distribuidor da bom-
ba do óleo.
Largura da lâmina
Altura da lâmina
Ângulo de inclinação à direita ou

à esquerda
Inclinação vertical
Levantamento máximo
Enterramento
Peso do "Angledozer"'

PESO DO TRATOR COM LÂMINA

EMPREGO DOS TRATORES "ANSALDO

O modelo TCA 70, encontra, na agricultura, amplo
campo de aplicação, especialmente em grandes e mé-
dias fazendas.
Para a aração pode puxar arados de 6 discos do diâ-
metro de 66 cm. e largura cie trabalho de cm. 160/180.
em 3.a velocidade, com uma produção, em terreno de
média dureza, d'uma superfície arada de 8300/9300
mq/h. em serviço contínuo.
Para a gradeação, pode tracionar uma grade de 48
discos de 43 cm. de diâmetro, em 4 secções em 2 filas,
com largura de trabalho de 4 mt. e produção máxima
de ca. 25000 mq./h.
O trator oferece grandes possibilidades de serviços,
podendo ser empregado no trabalho de máquinas au-
xiliares, mediante polia ou tomada de força, cujas
características já foram ilustradas na parte técnica.
Considerando as condições dos campos brasileiros, a
maior parte ainda em terrenos virgens, estes tipos de
máquinas, com seus equipamentos de lâmina "An-
gledozer' a comando hidráulico e guincho de grande
potencialidade, oferecem vantagens infinitas nas di-
versas necessidades de destocar os terrenos, prepa-rando-os para os replantios agrícolas.
Na importante tarefa de recuperação de novas áreas
e proteção da terra contra a erosão, se enquadram
eficazmente as possibilidades de trabalho dos meiosmecânicos destes tipos de tratores.
O equipamento "Angledozer*, de concepção ultra-mo-
derna, apresenta a particularidade de ser movimen-lado por um novo sistema de nós esféricos, permi-lindo a orientação da lâmina em qualquer sentidoseja horizontal como vertical (tilting).
O movimento de inclinação vertical "tiltin<*" tor-na-se de grande utilidade nas construções de estra-das e aberturas de valetas.
Outro equipamento de grande aproveitamento é oguincho duplo a comando mecânico, para aciona-mento de Scrapper".
Lâmina "ANGLEDOZER" 

para trator mod. TCA70com sistema de comando hidráulico. Constituída dèuma lamina curva, colocada na frente do trator esustentada por meio de uma forte trava, oscilantedotada de articulações a nós esféricos, que permi-¦ e a orientação em qualquer sentido, seja hori/on-lal como vertical (tilting). °"
Dois cilindros com pistões instalados nos lado* deum especial protetor do radiador (couraça de aco)"comandam os movimentos da lâmina. Uma bomba<e engrenagens, colocada internamente no protetor dolachador, e conjugada diretamente ao eixo-motormediante acop lamento de juntas elásticas; nestaesta incorporado um distribuidor a pressão, equili-brado para a distribuição do óleo no cilindro dclevantamento da lâmina. k

S seguintes tipos: —.

kg. 2.500 k 6.000

ml.

mm, 13
mt. 120

kg.

10
15
20
25
13

mm 16
ml. 80

3500
600

19
31
11

50
26

mm. 13 — nini.
mt. 300 — mt.

9000
1050

RECEITA P' R /
MACARRÃO
CAMARÃO

AO I V O L E Ã O

Mecê pegue cuia enxuta,
Dê uma bôa escardação.
Depois vá ponhamdo erva,
Que fique acima do meão.
Acóche a erva dum lado,
Batendo a cuia na mão

Ponha um tico de água fria,
Ansin, cá cuia incrinada,
Prá enxarca um pôco a erva.
Fica meia batizada.

Despois Mecê encoste a bomba.
Daquela parte achatada,
E acarque a erva com geito,
Que fique bem acamada.

Quando a água na chalera,
Comece a querê pula,
Mecê afaste ela do fogo
E encha a cuia de vaga.
Não troca a bomba nem mexa,

Que senão entope já.

As duas premera chupada
Mecê guspa, ansin, pró lado.
Depois das premera cuia
E' que ele fica cevado:
Vae a erva enfortecendo
E o gosto fica firmado.

Ansin dura um chimarrão
ínté deis cuia... há de sê

Despois dessas deis chupada
Fraqueja que nem o quê. . .
Inda que seja a erva Cysne
Vira logo tererê.

ALUÍZIO FRANCA

16
20 1



-JIM*---—- "c- ¦¦ 'n.-.-s-i

AS REALIZAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL 00 SAL

criado 
pelo Decreto-lei n. 2.300, de 10 de junho de 1940 o In,O titulo Nacional do Sal é o órgão controlador c supervLr d,atividades salineiras do país. supervisor da-d

Antes de sua criação a indústria do sal se debatia em verdadeirocaos. Nao havia diretme. gerais que norteassem a ação dos salinèi-ros. Nessa desordem, eram sacrificados não apenas os interesses do-
consumidores e produtores, como a própria economia do país ~m
proveito de meia dúzia de açambarcadores, hoje felizmente afasía
dos desse campo de atividades. O Instituto veio atender a justificados anseios de uma classe numerosa, até então secularmente aban-
donada e esquecida dos poderes públicos, sem assistência e amparode qualquer espécie. ^
Orientando-se em bases firmes e seguras, proporcionou aos quedele passaram a depender _ grandes, médios e pequenos salinei-
ros — ambiente de confiança e equilíbrio, decorrente de uma po-iítica equitativa de controle das fontes de produção e dos centros
consumidores. Não buscava senão disciplinar a indústria e dar-
lhe rumos definitivos.
Um de seus maiores benefícios para os consumidores foi o de asse-
gurar a estabilização dos preços. E só êle bastaria para consagrar
a utilidade do Instituto.
À sombra da segurança do preço, fixado com equanimidade e jus-
tiça, de modo a proporcionar razoável margem de lucro tanto ao
produtor como ao distribuidor, sem o sacrifício do consumidor, a
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Fisía aérea de tma salina à margem do Rio Mossoró

CURITIBA EM 1953
^Continuação da pag. 42)

\ rua Éliano Pereira (anteriormente Borges de Ma-

cedo) existia apenas em projeto, tendo a Câmara de-

liberado, em sessão de 14-10-1853, que fosse uma co-

missão demarcá-la. ali deixando marcos indicadores.
Contam-se seguintes travessas: - - a da Ordem, mais
conhecida por travessa da Capelinha, entre o largo da
Ordem e a rua dos Uemãcs; e da rua Fechada (tra-
vcssa Iraní) ; a das Casinhas (um pequeno trecho da

;i|Hal Saldanha Marinho); o a da Igreja Matriz

(Monsenhor Celso), Havia Um único beco! o beco

do Inferno (hoje do Marilmbi), qite, segundo Ro-

uiário .Martins, em 1863. dez anos mais tarde, só pos-
-uia uma casa.

Quanto a praças, eram só três a- que a cidade |">-
suia: o largo da Ordem ' praça Cel. Enéas), denomi-

nado pelo vulgo "'pátio da Capelinha": o largo da
Matriz, com a designação popular de "Pátio"; e o
largo da Ponte (atual praça Zacarias).

Refere Jesuino Silva que poucas famílias, naqueles
dilosos dias. deixavam de ter enl casa uma ou mais
vacas, as (piais, a fim de se lhes tirar o leite de ma-
nhã, eram. à tarde, reconduzidas pelos escravos do
campo próximo, onde costumavam pastar. Muitos dês-
ses animais permaneciam, à noite, deitados nas fren-

tes das casas ou nas praças da cidade. Ótimo pasto
era-lhes oferecido pelo pátio da .Matriz, onde a grama
verde se ostentava sepre viçosa. A cidade, como já
dissemos ainda não possuía iluminação, e, após a
morte do dia, ali vagavam, em plena treva, as cabras,

bois e cavalos — costume êsse que só foi derrogado,

inUito tempo depois, em 187õ, na administração do

Dr. Lainenlia Lins, e isto por ter este distinto Presi-

dente, ao atravessar o largo da igreja, caído, em gra-

ve risco, por cima dr uma vaca. que se achava, com

muito conforto, mas pouca reverência, deitada no ca-

mi i ri ho . . .

indústria do sal cresceu em índices ani-
madores.
Para atingir esses resultados, o Institu-
to Nacional do Sal pôs em prática diver-
sas medidas de ordem técnica e financei-
ra. Assim, por exemplo, concedeu em-
préstimos aos salineiros em condições
vantajosas, visando, ao invés do lucro fá-
cil e seguro, tão comum em operações
dessa natureza, apenas facilitar o desen-
volvimento e o aperfeiçoamento da in-
dústria.
A ação do Instituto Nacional do Sal já
tem sido destacada, em ocasiões diver-
sas, por técnicos e especialistas. Consti-
tui ela motivo de justificado orgulho
para os que planejaram essa autarquia e
os que a levam adiante. Vale destacar,
a êsse propósito, na equipe dos que tra-
balham e integram o Instituto, a figura
de seu digno presidente, sr. Raul de
Góes. Durante muito tempo S.S. foi o
vice-presidente da autarquia e, em certa
ocasião, seu presidente interino. Guin-
dado à suprema direção do Instituto,
tem-se revelado um administrador fe-
cundo e esclarecido. A situação anômala
no tocante à distribuição do sal exigia
um timoneiro seguro e experiente
como S.S.

Uma obra de excepcionai signifi-
cação, dentre as comemorativas

do Centenário do Paraná
(Continuação da pag. 12)

fará pelo desenvolvimento da cultura e daeducação no Paraná, e virá a ser, portanto,considerada, com justiça, como um dos mo-
numentos mais expressivos do seu 1.° Cen-
tenário.

As etnias formadoras do Paraná e
suas contribuições para a Biblioteca.

As várias etnias estrangeiras que vêem
cooperarndo para a formação do Paraná,
incluíram no programa das suas comemora-
ções de regozijo pelo transcurso do Cente-
nário do Paraná, a doação de valiosas cole-
ções à Biblioteca Pública do Estado. Êsse
gesto espontâneo é. sem dúvida, um dos mais
belos de quantos a grandiosa efeméride tem
provocado.

í
! í
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OS BRASILEIROS E A EMANC
PAÇÃO POLÍTICA DO PARAN

Primeiro, 
veio o trabalho dos precursores, Gabriel de Lara, Eba-

no Pereira e Mateus Leme, que agriculturaram, povoaram
defenderam as terras paranaenses de Serra-Abaixo, os seuscontinuadores — principalmente os curitibanos, herdeiros, do valordos piratiniganos — foram os civilizadores não só dos campos deCuritiba e de Guarapuava, como, também, os responsáveis pelaexistência das províncias de Santa Catarina e de São Pedro do SulNo fim do primeiro quartel do século XIX, estavam maduras ascondições para emancipação, já que, aqui, se havia constituído umaglomerado humano de feições próprias e de fisionomia defenida —conservada a individualidade dentro da comunidade  a 5.a co-marca paulistana começou a exigir autonomia, liberdade de mo-vimento e auto-determinação, consiente de que, naquele tempocomo agora, pertencia ao todo: o Brasil. Surgiram, então as figu'ras de Floriano B. Viana, Francisco de Paula S. Gomes e ManuelF. Correia Júnior, os quais, durante mais de trinta anos, lutaram —somando-se seus esforços individualmente, considerados inclusivasacrificando o repouso, carreira e haveres, pela obtenção da maio-ndade política da terra. Ainda aqui a unidade do Brasil se manifestou. Os mineiros Cruz Machado e Honário Hermeto Carneiro

doTnr~ 
maÍS decisivamente' na órbita nacional, que o idealismodos precursores paranaenses, contribuíram para que a última pala-vra fosse dada. Isto com o assentimento do baiano Monte Alegrena qualidade de Presidente da Provincia de São Paulo que Iriaperder a 5.a Comarca. . ' ia

C> Paraná surgiu, portanto, como unidade soberana, num momentosolar da h.storia de nossa pátria. Honário Hermeto Carneiro Loâo
rrpteUU 

° títUl° n°büitárc>uic° Provindo do nome do grande
na WstoriaTb;",60"13™' 

"° m°ment°7 a »P--neia conhecidana historia do Brasil como sendo a Consiliação. Liberais e conservadores, vale dizer: "luzias" e "saquaremas", ensanlharam as aimas em benefício do progresso do Brasil. Em oonseouênl reÓ"nmdo.se os nomes mais eminentes do Império e"talvez de toda
Mnistér rlhtid3' 

C0nsi(toad°s - conjunto, foi constituído
númèrf de ™Z C°m° 
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^^ RÍ° Bra"C0- Bom Retiro, Nabuco
Foi tal rMinÍtír 0 !uf ^'ird HUÍd0 ^ MarqUê» de CaXÍaS'
emancipação paranaense a„Z T™*™ 

de 1853' efetivou a
Mariano ProcTpTo e Teixel Site 

' ^ P°r Ín£IUX° de Mauá'
ferro os antigos enelnhTT ' °SSaS Primeiras estradas de
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* Pernambuco e do Recôncavo
Que os es^nho"; nstelaram 
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bniaS 
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de Rosas firmou-se Hpffn,- a; QUand°' depois da der™ta
sul do contta^nt . quandó M 
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Hência economia, "^^r^ 
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""^ ^
instante nasceu o Paraná America do Sul _ nesse mesmotr:t::z?0 ^?:z:^os marcou • - —>
esjadistas de J^,1?^.-" justa- D°is <>os maiores
ligados à sua história Ln 

C°ntmente estão ^dissolúvelmente
-bre, é seu xará, Wla Te iTet°vCameiro 

Lea° «". como
presidente. Um conservado + t 

Vasconcelos, seu primeiro
o Paraná é um predestina ? 

° liben"' Estra«ho. Até nisso
Môria de ^7 % ^Z^^ ^ ^ ^ * ^
O Brasil unido para construir o Paraná 0preensão amorável do nai n *• !í e para aceitar, com a com-cio pai, o direito do filho à maioridade

RÁDIO ARAPONGAS LTD.
"A MAIS POPULAR" ;<"

Z. Y. Z - 3 — 1.560 KLCS. 
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¦ IB . M. Brasselva S. A.
111ili iislrias de Madeira

MATRIZ: São Paulo
RUA DO TESOURO, 23 - 7° andar
Telefone: 35-1117. — C. Postal, 1185
Endereço Telegráfico "LAMINAX"

BRICA E DEPÓSITOS:
São Paulo: Av. Celso Garcia, 3072
Fone: 9-0017.

GUAIÇARA — Estado de São Paulo
LONDRINA — Estado de Paraná.

Afl ESTADO
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NOSSA
HOMENAGEM

SOCIEDADE COMERCIAL
MAGALHÃES BASTOS

MOTORES
DIESEL — PETER

Sr*.
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Ferragens e Ferramentas em geral
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Rua Pernambuco, 671
> í'
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FILIAL DE PARANAGUÁ
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Telefone: 4192 ApA/w,

«IP^ssoR^MMMMLJ/ê
TRABALHOS GRÁFICOS EM GERAL
EMBALAGEM PARA AS GRANDES INDÚSTRIAS
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS NÃO ROTINEIROS
REPRESENTANTES EM TODOS OS GRANDES
CENTROS DO BRASIL,

COMEPCIO"1 V^ TV Si
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RUA COMENDADOR ARAÚJO, 731747
Cx. Postal, 326 — End. Tel. "Impressora".
Fones: 4091-4092 —-CURITIBA.

A MARCA QUE SE TORNOU SÍMBOLO
DE EXATIDÃO E QUALIDADE.

INDU0TRIR
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ENDEREÇO TELEGRÁFICO: "CONDUSTRLV'

Sede: SANTOS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 41 - 1.° ANDAR
TELEFONE: 2-2484 — CAIXA POSTAL, 39

ARMAZÉNS PRÓPRIOS 

f%

TiA RIACHUELO. 104
Telefone, 2-3739

RUA SAO BENTO, 94/108
Telefone, 2-6789.
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
PARA O NORTE DO PARANÁ
DOS AFAMADOS ACUMULADORES

"SATURNO".
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RUA CURITIBA, 935 — TEL. 646
CAIXA POSTAL: 1065
END. TEL. "REIFOR"

LONDRINA — PARANÁ

REIFOR - Símbolo de Garantia
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Professoras municipais de 1953

O ENSINO EM LONDRINA

Entre 

os elementos que atestam o exce-
pcional desenvolvimento que vem ten-
do o florescente município paranaense

de Londrina, pode ser citado — e com maior
crédito porque nos fornece dados oficia.is —

o Departamento de Educação e Assistência
Social daquela comuna, dirigida pelo Pro-
fessor Victorino Gonçalves Dias.
O referido Departamento, que conta ainda
com a competente colaboração das professo-
ras Teresinha Menk, Inspetôra Municipal, e
Teresinha de Almeida Cioffi, Bibliotecária,
desenvolve, no seu setor, uma atividade ai-
tamente produtiva e de grande repercussão
no futuro daquele núcleo de vitalidade es-
plêndida que é Londrina.
Foram criadas, pelo referido órgão munici-
pai, até outubro último, 71 unidades esco-
lares, estando em funcionamento nada me-
nos de 63, com 88 classes em atividade, e
com um índice de matrículas que se eleva
a 3.535 alunos, cuja preparação intelectual
é tarefa entregue a um grupo devotado de
79 professores, todos em exercício de suas
funções.
Não descurando, assim, a municipalidade de
Londrina, do preparo intelectual da sua po-
pulação em idade escolar, abre-lhe, ao mes-
mo tempo, as portas da cultura, oferecem
lhe a Biblioteca, que dispõe de um acervo
de 2.456 volumes diversos, 1.321 revistas,
etc. Conta, aliás, a Biblioteca, com o nú-
mero elevado de 798 inscrições, o que muito
representa.
Conta ainda o Departamento com dois apa-
relhos de projeção, fixa e móvel, para mi-
nistrar o ensino através de filmes educatí-
vos e recreativos, e mensalmente são reali-
zadas palestras pedagógicas, por professo-
res especializados, além de outras modalida-
des de incitamento à inteligência e ao pre-
paro físico das crianças, como sejam Mara-
tona intelectual, Campeonato de Atletismo,
jogos, recreações, etc.
Importante empresa imobiliária doou à mu-
nicipalidade, ficando entregue ao Departa-
mento dirigido pelo professor Victorino Gon-
ves Dias, um Parque Infantil, denominadolíSangrí-la", o que veio aumentar as possi-
bilidades de ação do esforçado dirigente, que
é um verdadeiro técnico na sua especiali-
dade.
Também a Assistência Social não é esque-
cida, antes, pelo contrário, representa uma
das preocupações do Professor Gonçalves,
Dias, sendo de notar, ainda, que, durante as
férias, por intermédio de filmes apropria-
dos, ou recreativos, o D.E.A.S. de Londri-
na orienta a população da Zona Rural quan-to a preceitos de Higiene, Agricultura e As-
sistência Social — desenvolvendo, desse
modo. uma atividade altamente patriótica
e digna de registro.

G R Â N D P R I X
PARIS 19 3 7

PIANOS

mgSímmW
F. Essenfelder & Cia

FÁBRICA FUNDADA EM 1890

Caixa Postal, 251 Telegr. PIANOS

CURITIBA —PARANÁ

Snrs. Madeireiros
Uma instalação moderna é a chave da
solução dos seus problemas.

AS SERRAS DE FITA "LANGER"

AUMENTAM:

DIMINUEM:

ECONOMIZAM:

GARANTEM:

a sua capacidade de produção !

o custo próprio dos seus produtos !

as suas reservas florestais aumentando considera
velmente a percentagem de aproveitamento da ma-
deira derrubada !

um serviço perfeito e de bitolagem exata !

.4*,*^!^

Fabricantes: INDÚSTRIAS LANGER I TTia r»- Curitiba _ firma esnecitii^-, 
" J°a° Negrâ°' U57

serras de fita há t 
esP^claohzada na construção de

Assistência técnica permanenteGarantia absoluta.

1
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'^felá AO GLORIOSO ESTADO DO PARANÁ I ^ ('MÊ

% derihJoão
RUA SERGIPE, 4 3 2

Fone 226 —Cx Postal, 994

LONDRINA

4 **. ||

MEDICAMENTOS

NACIONAIS E

EXTRANGEIROS

PERFUMARIA

A Administração do Porto de
Paranaguá saúda o Governo
do Estado do Paraná e o povo
paranaense pela passagem do
1.° Centenário da Emancipa-

ção Política do Estado.

AO GLORIOSO ESTADO DO PARANÁ
AO SEU POVO E AO

SEU GOVERNO

HOMENAGEM DAS

CASAS

Calçados finos para senhoras
e crianças

Loja: AVENIDA PARANÁ, 1110
Filiais: Avenida Paraná, 1391

e Rua Duque de Caxias, 1342.
LONDRINA - E. PARANÁ

—--i i
TELEFONES:
9-5015 c 9-5012

TELEGRAMAS:
"LAIRD" — S.PAULO
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Companhia Anglo Brasileira de Jufa S/Â
FABRICA "PARY" — RUA HANNEMANN, 335

CAIXA POSTAL: 1201
SÃO PAULO — BRASIL

Fabricantes de Sacos de Aniagem para Café, Cereais, etc.
Agentes em Curitiba: ÁLVARO LEAL & CIAAV. VISCONDE DE GARADUAVA, 2649 - Ed. Francisco Leal.

TRANSPORTES COLETIVOS RODAN-PARANÁ
FRANGOVIG, PAGAN & CIA. LTDA.

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1927
LONDRINA

CONGRATULAM-SE COM O POVO PARANAENSE
PELO TRANSCURSO DO 100.° ANIVERSÁRIO DA
— EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO PARANÁ. —
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DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.
"DIMACOL"

Sanitários — Conexões — Canos
Ferros — Material Elétrico

Fogões — Manilhas — Tintas
Vernizes — Óleo — Alvaiade etc.

ESCRITÓRIO
Seção de Vidraçaria e Depósito

RUA PERNAMBUCO, 90 1
LONDRINA

MATRIZ (Loja)
RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 59

Fone 535 - Telegrama "DIMACOL"

LONDRINA

FILIAIS
APUCARANA — Av. Curitiba, 723

ARAPONGAS
AVENIDA CENTRAL S/N

Mi

COMPANHIA AMERICANA DE ARMAZÉNS GERAIS
FILIAL:

AVENIDA GABRIEL DE LARA, 247-249

Endereço Telegráfico: "AMWARCO"

Caixa Postal, 81

PARANAGUÁ—Estado Paraná

MATRIZ :

RUA DO COMÉRCIO, 42 - 44

Endereço Telegráfico: "AMWARCO"

Caixa Postal, 450

SANTOS —Estado São Paulo

i.\^-

PARANAGUÁ'
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Banco Comercial do Paraná S/A
CAPITAL -CRS 40.000.000,00
RESERVAS -CRS 27.000.000,00

SEDE: PONTA GROSSA — FILIAL: CURITIBA — AGÊNCIAS: ANDIRÁ, APUCARANA, ARAPONGAS, ASSAÍ, AS-
TORGA, BANDEIRANTES, BELA VISTA DO PARAÍSO, CAMBARÁ, CAMBE, CAMPO LARGO, CASTRO, CORNE-
LIO PROCOPIO, GUARAPUAVA, IBAITÍ, IBIPORÃ, IRATI, ITAMBARACA, ITARARÉ, JACARÉZINHO, JAGUA-
RIAIVA, JANDAIA DO SUL, JOAQUIM TAVORA, JUVEVÊ (Curitiba), LAPA, LONDRINA, MALET, MANDAGUA-
Rí, MARIALVA, MARINGÁ, MONTE ALEGRE, MORRETES, NOVA ESPERANÇA, PALMEIRA, PARANAGUÁ, PI-NHALAO, PIRAÍ DO SUL, PORTÃO (Curitiba), PRIMEIRO DE MAIO, PRUDENTÓPOLIS, REBOUÇAS, RIBEIRÃO
CLARO, RIBEIRÃO DO PINHAL, RIO AZUL, ROLÂNDIA, SANTA FELICIDADE (Curitiba), SANTA MARIANA
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, SERTANÓPOLIS, SIQUEIRA CAMPOS, TOMAZINA, UNIÃO DA VITÓRIA e URA1

DESCONTOS - COBRANÇAS - CAUÇÃO E DEPÓSITOS
DIRETORIA:

Adolpho de Oliveira Franco —
Rafael Papa
Aguinaldo Sampaio Ribas —
Eugênio Rosário Leone —
Raul Vianna de Azevedo

Diretor - Presidente
Diretor Superintendente
Diretor
Diretor
Diretor

CONSELHO CONSULTIVO

Srcla ™,1^ Setti, Alfredo Werner Nyffeler, Ce.so
Macedo, Horácio Vargas, ri, PetronioTeS Dr. SSd^í^íSâS SS^S^SSSSSS SSSyKií

EMPRESA RODOVIÁRIA GARCIA. GARCIA S CIA. LTDA.
Apresenta ao povo e governo paranaenses efusivas congratulações
pela passagem do 1.° Centenário da emancipação política do Estado.

FUNDADA EM LONDRINA EM 1936 E ACOMPANHANDO PARI-PASSO O DFSFUvm v.mck,TO DO ESTADO DO PARANÁ, TEM ATUALMENTE UMA FROTA DE 7n 1t.,CORRE MENSALMENTE CERCA DE 350.000 KMS. DE ESTRADAS CONDUZ,17.^'' 
""'

,53.000 fA55AGE,ROS POR MES E SERV1ND0 ^TXZ^^Zxl
SCRITÕRIOS OFICINAS, LONDRINA-Avenida Paraná ¦ Saída de Ibiporã.
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A "ELITE"
BORTOLIN, KLAS & CIA.

XCLUSIVISTAS
OS PRODUTOS
A L I S È R E S / A

SEDAS, LÃS, LINHOS
CAMISAS, CASIMIRAS
E PERFUMARIAS.

FONE: 94
CAIXA POSTAL N.° 221
RUA MARANHÃO, 700
LONDRINA — PARANÁ

NOSSA HOMENAGEM

MADEIRAS EM ALTA ESCALA

VIEIRA
RUA TUPI, 2

S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS
CAIXA POSTAL: 764

LONDRINA

FONES: 260 E 581

SERRARIA LUZITANA FAZENDA ENTRE-RIOS

DISTRITO DE IRERÊ SERRARIA ENTRE-RIOS

LONDRINA CAMPO MOURA O

Filial: em SÃO PAULO

Rua Quaquira esq. Fortunato Ferraz

FONE: 8.9763 — LAPA

MADEIRAS SERRADAS E EM BRUTO

ESPECIALIDADE EM SOALHOS E FORROS PAULISTA

 PINHO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

A
IRMÃOS FUGANTI S/A

COMERCIO - EXPORTAÇÃO-IMPORTAÇÃO

Fundado em Porto Alegre em 1888

Estabelecido em Londrina desde 1935.

* f U^B

LONDRINA
CAIXA POSTAL, 119

F O N E : 6 9 6
AVENIDA PARANÁ, 696

MATRIZ: SÃO PAULO

RUA LOPES CHAVES, 261

Telefones: 51-1496 e 52-2942 _ CAIXA POSTAL, 2471

Endereço Tel. "FUGANTI"



CASA
SERGIPE
ESPECIALIDADE

EM CALÇADOS

FINOS PARA

SENHORAS E
CAVALHEIROS.

Ántranig Luloian

LONDRINA
RUA SERGIPE, 499

FARMÁCIA TOKYQ
— DE —

rizawa e
Yoneoka Ltda.
R. Quintino Bocaiúva, 1

Caixa Postal: 1
Fone: 724.
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CASA NOSSA SENHORA DA APARECIDA
DE

E. BATISTA GOMES
LONDRINA

AV. PARANÁ N.° 1379
Fone 129 — Reg. n.° 902

Produtos veterinários e
artigos dentários em

geral.
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MAQUINAS PARA INDÚSTRIAS
BOMBAS DE TODOS OS TIPOS
MOTORES — SOLDAS ELÉTRI-
CAS — ALTERNADORES
FERRAGENS EM GERAL.

J
LONDRINA — RUA

CAIXA POSTAL, 218. — FONE:
, 524

259

EM LON DRINA
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RECOMEN DAMOS

CASAS D'ANDRÉA
ROUPAS RENNER
E CONFECÇÕES EPSOM

Filial em Arapongas
RUA DAS ANDORINHAS, 445

EM LONDRINA
AV. RIO DE JANEIRO, 659

LÉIRO TÉCNICA
ELETRICIDADE

PARA INDUSTRIA
EM GERAL

— DE —-

LONDRINA

OFICINA
RUA CEARA, 1451
FONE: 66

LOJA
AV. PARANÁ, 1385
FONE: 332.

IARIA SUISSÂ
— TISSOT

— ROLEX

rmãos Ana
LONDRINA

PARANÁ

l

RELÓGIOS E JÓIAS
LOUÇAS, CRISTAIS,
ARTIGOS PARA
PRESENTES E MIU-
DEZAS EM GERAL
ANEXO OFICINA
DE CONCERTOS DE

RELÓGIOS.

Av. Rio de Janeiro, 806
FILIAL:

AVENIDA PARANÁ, 940
Caixa Postal, 137

JARDIM SANTOS DUMONT,
UMA REALIZAÇÃO

DA PARAlJO/-J^r—(BRASIL - EM

LONDRINA

Edifício Sa lão —1.° andar

ESCOLA DE CORTE E COSTURA

ATANABE
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PROPRIETÁRIA
IRACY WATANAtttf

estMabSiddae^°t anos de tática.
Fone 163 Pn 

EnM. LONDRINA DESDE 1931.*one. 163 ~- Rua Baia, 740. - Caixa Postal, 19Diretora: Professora Yeda Guimarães Caffaro
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SÓ PARA TER UMA SDÉIA...
BILHÃO E 300 MILHÕES DE CRUZEIROS
VALOR DO CAFÉ EXPORTADO POR

m i%
EM 1952!

Cafèzais imensos brotam no solo fertilissimo do Norte do Paraná...
com o mínimo de esforço ! A terra privilegiada retribui generosamente
a todos que a cultivam. Londrina é a capital deste império. 26 bancos
funcionam na cidade, sendo a agência do Banco do Brasil uma das
primeiras do país em movimento financeiro. Londrina ocupa o 15.°
lugar em arrecadação entre os municípios do país, sendo que 7 desses
são capitais. 100 aviões e 260 ônibus transportam diariamente 10 mil
pessoas em trânsito, avolumando a população de 90 mil habitantes.
E há poucos anos atrás, nada havia senão a terra inculta...

Compre Apólices da Dívida Pública da Municipalidade de Londrina

para Obras e receba juros altíssimos por cada centavo aplicado.
Observe: Londrina não pára... progride sempre!

Esta é a sua maior garantia !

Apólices de Cr$ 1.000,00 cada, no total de CrS 60.000.000,00.

Juros de 10 % ao ano! Pagáveis em prestações semestrais e

iguais, em 1.° de Junho e 1.° de Dezembro de cada ano.

Os títulos das séries emitidas serão amortizados em 20 anos.

i£=::^^A^/VAFéirAFEy íCAfíH v^i (cApe) pe IWr j M/^^^^^"^^

APÓLICES DE LONDRINA
-dinheiro bem aplicado!

À VENDA NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AGÊNCIAS BANCÁRIAS

I.
, :
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FANFULLA

Quotidiano independente
dei mattino

Um giornale continentala

per le collettivite

italo -am ericane

Sede : SÃO PAULO
Rua 24 de Maio, 207
Tels. 32-1216 32-3138 32-3139

CIA. SIDERÚRGICA BELGO - MINEIRA
FERRO GUZA

LAMINADOS

TREFILADOS

ESCRITÓRIO CENTRAL DE VENDAS:

Avenida Nilo Peçanha, 26
RIO DE JANEIRO

EMÍLIO DE MENEZES
(Continuação da página 173)

babel de negócios, que improvisava e destruia fortunas fantásticas
e cessar, também, a faculdade de emissão de vários bancos, sem
lastro ouro correspondente, que dessa faculdade abusavam. Cessa-
sada a especulação, começou a derrocada. Foi o doloroso reverso da
medalha. E os ricos da véspera viram-se pobres no dia seguinte.
Emílio foi colhido no arrastão. E quanto mais se lhe esvasiavam os
bolsos, mais ia aumentando em enxúndias: Até que corre o velário
para seguir-se o quarto ato.
Esse foi o mais longo do drama. E o mais conhecido. Assistido portodo o Brasil. Nele surge o Emílio dos "Pingos e Respingos", do"Correio da Manhã", mas também o Emílio parnasiano insigne, bu-
rilador de jóias do mais alto preço, o cantor admirável da "Romã**
e do Helianto", o lírico maravilhoso do "este leito que é o meu, queé o teu, que é o nosso leito", o intérprete suave dos "Três olhares
de Maria". O Emílio temido e admirado. O boêmio assíduo da Pas-
coal e da Colombo. O palestrador sempre interessante. De morda-
cidade terrível, mas de uma bondade comovedora.
O quinto ato é a melancolia é a tristeza, é o desmoranamento da-
quela robustez física, que parecia de uma solidez capaz de fazer
frente a um século de vida. Doloroso e lento declinar de um cre-
púsculo sombrio. .. Mas o espírito com a mesma vivacidade e amesma beleza. Doente de nisquite aguda, como a si mesmo se cha—mava, jamais deixou de ter nos lábios um sorriso, embora, nãoraro, laivado de um rictus de amargura. Os médicos, que o assis-tiam, resolveram fazer-lhe uma punção para aliviá-lo de atrozes
padecimentos. Entre os poucos amigos, presentes à operação, en-contrava-se um que jamais o abandonou: o generoso doutor JoséPires Brandão. E o enfermo, vendo que lhe escorria pelo ventreum líquidoclaro, chamou a atenção dos amigos:
— Vejam vocês a ironia: das coisas, sai-me da barriga um líquido
que nunca bebi: água !"
Foi a última e acerba pilhéria de Emílio de Menezes. . .

O PINHEIRO NA ARTE
(Cotinuação da página 169)

Coincidia que nestes anos também a música estava no cartaz Con-certos locais alternavam-se com os de grandes virtuoses vindos deoutras plagas e do estrangeiro.
Dentro deste movimento febril, convoquei os artistas da terra e fun-dei a Sociedade de Artistas do Paraná.
A S.A.P. congregou os artistas criadores e intérpretes. Tiveramlugar concertos e conferências, e foi organizado o Salão Paranaen-se. Todos os empreendimentos alcançaram o mais franco sucesso.Curitiba vivia a hora da arte. O povo visitava na exposições, acorriaaos concertos e freqüentava as conferências.
Símbolo de tudo e para todos sempre foi o altivo pinheiro, que tam-bem ornava o estandarte da Sociedade dos Artistas."Só conquistamos aquilo que sabemos desejar com ardor"  disseGoethe, e se o excelso mestre fosse vivo eu lhe diria: "Procurei comardor um elo que me unisse ao meu novo. Tivestes razão. A horaíeliz passou por minha vida".
Centenas de pinhões foram estudados em suas proporções, até queuma bela noite me foi dado fixá-las numa fórmula geométrica, sain-
nrnflTf 

° empins.T em *ue até então se encontrava a nossaornamentação paranista.

^í-?tent^tinha c°nseguído o Que, a meu ver, era de utilidadeimediata. De posse do segredo desdobrei a fórmula para forma pia-
?nrn.n°ír,namT a+COm: a caruma> obtendo assim a seqüência que
Wrf« oSÍ 

elementos para serem aplicados nos mais diferentes ra-mos da arte aplicada.

«T no°rml° ??m 
' 

íÍXa- *>**» que suPonho ter sido em maio de
nroSíáKn™ 

a Ilu*traÇao Paranaense" de 31 de julho de 1930, re-
moldura «SpkS 5 

° 
TU' intxÇulad« "Depois da Tormenta", com

31deUXn te 
Bi 

ob,nSe5da na fórmula geométrica, e o número de
nL áütori» t™ll»\dâTesma. revista' mais dois desenhos de mi-nna autoria, representando variantes.

fola d ^D?Ínhn?PP°-a+f0r^Ula obtida foi exPlorada em minha "Es-
o?aluno? coíníUra, iG na "Escola Normal Secundária", onde
manuais e £?££»£* ^delos Para ^rem executados em trabalhos
Hchelieu fora^r^t 

Belos suportes de madeira e belas toalhas em
sua forca imaS?n»?Eí JC1°nados P?1^ alunos, que davam expansão à
cos fsmodKilV SUS V°nta/e criad°™> extinguindo aos pou-
nbs desenhos topoSos'. *"" * f°lhaS de «^eiro, «o er/uso

' fobZrettdoCOori^ieIa noJsa',CT mais caráter W a importada, e,
para decoracõe, <?í W,S?ÍVldu?^ No atelier eram feitos "chapas"
KSíl^^f tod0s 0S! trabalhos até então produzi-dos de maneira empírica puderam ter nova solução.
^^Zr^^ri^^^^^0' P0r mim ^senhada e manda-
Sw?lSa£^sS^rtÍr; vez.nas molduras dos quadros: "Pri-
Japü-Mma d ILÍa-'Pr°Píiedade de SM- o Imperador do
Paraná ?SwS» ?*£ '* P^tencente à Assembléia do Estado do
ParaSá. 

Natureza ' a Faculdade de Medicina da Universidade dd

qulmTeíaaqui^a?^eaduSnoOSn^T»»?« apre*nto' e ÜCará para
deve pertencer ao domínio núhl^n podendo ser patenteada, pois,
nos profissionais 

«ominio publico e servir especialmente a peque-

1

m
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O PARANÁ INTELECTUAL
(Continuação da pag. 125)

poeta que na segunda idade se tornou um dos Mestres d» t&u ,e que nos dá sempre belos livros, e Franciscol?! fVabuk's^xr:, eXbrcs, rasa Efs ?**
?a°rSanr80S ° C<™helTOS da -^t^a^C^:
Há esse nome rutilo que é Andrade Murici vn^t* oit,nn' . •
Dista, critico de Arte dos melhores que o BraSí ™,Saneiro>. musi~
tudioso do nosso simbolismo, êle é o IntlvíonT U° Ti01 es~
Novos e do ensaio Emiliano PerneU.°Oo"ro in~vT' T 

°S
Ia Silveira, grandei poeta e ensaia rriti/n, « „ Quecivel- — Tasso
espiritual do mestre" Dario &^&S?S£Z£ f^1mlrá-vel ronda da inteligência e cultura ™rfl™prTcJ ,? ¦ d"
?ão, - Heitor Stower.% J^KX^XS
íirico regional com as Poesias- Generoso Rnro-k* vr « Marcondes,
to; o padre Dr. Alcidino Pereirí Stnv ?!!'• ?* Sfmana 5an'
cri: Pamphilo de Assunção jornaUste e «cTAA 

°ra?or sa"
-rte; Laertes Munhoz, talento brühante on» « P ?° -CntÍC0 de

S^áTSlV. ££ SrTsta? STol^é^beck, e outros muitos nomes magníficos, esqueSdos d c?rtS » S^ uemmpaoeSfvileoVeDr tf V^"0ravilhosa poetisa. A Sá^aSB ^u^STtà^SSaos cemitérios centenas de mortos aueririn. riV enhonheiros, _ e lembro-os com ^oíunaTTvSdeiraTaldade "^

nheimes a/iíidÍT«2„ ' °ldade Verde« e Azul - verde dos pi-
renova-se et m „V .cami?}ha' Pregue, evolue, transforma-se,

assombrosas do mundo VI 
' * Parai?agua é uma das m^id

Pinheiraes o l!^l«i E nao esqueço, de longe, os seus famosos
e a t^k^eX^nT^11^ °CaS°S' ° s?u trabalho fecund°-
E' a cidadeT 2 ' ' desenvolvendo, crescendo, dominando,.
cão do pinheiro e do caS^' 

qUe ^ Parallsa' que nâo Pára- rii"
ma que ao alto d« ™«t* 

"V 
?m P°eSla' que é beleza> e1^ mes-

taça de Vitórias ' 
m°ntanha'tem a configuração soberba duma

¦FRRüPPbs un
i

UMA COMPLETA ORGANIZAÇÃO EM
FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA

CONTRUCÕES.

.A

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
(Continuação da pag. 179)

dafna?a'ríf 
a,ierÍal eSCOlf' para ° que mantém uma sessã° de ven-«as para os alunos ei outra para, as alunas, bem como a alimenta-Çao na cantina.

; sse Departamento foi instituído com intuito de fornecer aos es-
tUdnríT reconhecidf3inente pobres os mencionados artigos, na me-«a ao possível, gratuitamente, © oferecê-los a todos os demaisP°r Preços inferiores aos da praça.
^s 

festas, diversões e excursões estão a cargo do Departamento
os í* n! 

e suPerintend© as atividades dias associações dos alunos,ex-aiunos e dos pais e mestres, o Departamento das Ativida-"atrnlltUHaÍS dÍrÍge as aulas extra-curriculares, a biblioteca, oQ, a discoteca, o cinema, as sessões comemorativas, artísticas
uais 

U/frS' Para dar maior amP]itude às aulas de Trabalhos Ma-¦ fc e Economia Doméstica, está prevista a criação do Departa-
¦¦ecânidaS Artes e 0ficios>: com a seção masculina para o ensino daamca, serralheria,, metalurgia, aeromodelismo, tipografia, en-

aeecãaÇfã°'-rnarcenaria' carPintaria, rádio e elétro-técnica; com-ao feminina para o ensino das partes culinárias prendas do-
Sc*' costura' bordados, tricô e crochê.ças ao descortino do governador Bento Munhoz da Rocha Neto,
lorp,ar«Ve-mente inaugurada a Rádio Difusora do Colégio Estadualarana, a qual dotada de 100 watts, operará, sem limite de
Mnri0,' 

em ,pro^rama exclusivamente didáticos e culturais.* laispensavel permissão do Ministério da Viação e Obras Públi-
oléo? C01icedida e o aparelhamento necessário já se acha noe o, que, dentro de poucas semanas completar^ a sua obra

. ^acja 
1Va C01rf mais esse setor de atividades inteiramente consa.-

,v ° ao sei*viço da educação popular o que, sem dúvida, vem si-
1-r.o 

° ol(^io Estadual do Paraná entre os maiores estabelecimen-os c°ngêneres do mundo.

FORNECEDORES DOS PRINCIPAIS

CONSTRUTORES DO RIO.

RUA BUENOS AIRES, 161

Telefones: 23-6088 e 23-6094

Depósito: — Rua Alexandre Mackenzie, 96

RIO DE JANEIRO

RELEMBRANDO A LUTA PELA RESTAURAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DO PARANÁ

(Conclusão)
às 10 horas no Edifício da Universidade, a reunião dos Diretores para a discus-
são do assunto, depois do que, será levado às Congregações, especialmente con-
vocadas para esse fim."Ao Dr. Pedro Calmou, entreguei o projeto atual dos Estatutos, levando-o êle
para o Rio e prometendo uma apreciação, em suas linhas gerais, pelo Sr. Reitor
da Universidade do Brasil, grandemente interessado em que o Brasil adote defi-
nitivamente o regimem universitário, o que vem ao encontro de nossas aspirações".''E a ação da Bancada paranaense no Rio"?"Ótima. Já felicitei os nossos parlamentares pelo trabalho desenvolvido e conto
que muito conseguirão, com o entusiasmo que os emploga, tornando-se desse modo,
um fato real e positivo, a Universidade do Paraná, para glória do nosso Estado"!* * *
E o jornal noticiava:
"Na reunião dos Diretores ontem realizada, com assistência do representante do
Governo do Estado, foi, em princípio, aprovada a idéia da restauração da Univer-
sidade, resolvendo-se mimiografar o projeto de estatutos para ser submetido ao
estudos dos corpos docentes das Faculdades Superiores a serem congregados, de-
vendo-se, dentro de 48 horas, fazer a convocação das Congregações que nomea-
rão comissões para a redação final do projeto".

Grillo Paz & Cia.
FÁBRICA DE SABÃO "MOSSORÓ"

IMPORTADORES, EXPORTADORES E INDUSTRIAIS
MATRIZ EM NITERÓI: — RUA S. LOUKENÇO, 75/77Telefones: — Armazém 5286 e 2-2463. — Escritório 2-2452Telegramas: "GRILLO".

FILIAL EM CAMPOS — E. OD RIO — RUA CARLOS DEDE LACERDA, 13 — Telefone: 2532.
FILIAL NO RIO DE JANEIRO — 64 — RUA ACRE 66Telefones: 43-4939 e 23-3739. — Telegr. "GRILLOPAZ".'

FILIAL P. ALEGRE — RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1193Telefone: 8812.
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TODOS 05 DOMINGOS

PARA SEU LAR

A REVISTA DO D. C. É UM

SUPLEMENTO EM CORES.

VENDIDO JUNTO COM O

JORNAL AOS DOMINGOS. ALI

A MULHER BRASILEIRA

ENCONTRA DIVERSÃO E

CONSELHOS, INFORMAÇÕES E

SUGESTÕES, QUE VÃO DESDE

O TRATAMENTO DO BEBÊ AO

MÍNIMO DETALHE DA

ÚLTIMA MODA.

SOCIEDADE, MODAS,

CINEMA, RÁDIO, BOITES,

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS,

CONTOS, ESPORTES, CIÊNCIA,

RECEITAS, E UMA MAGNÍFICA

PÁGINA CENTRAL EM CORES.
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Vanguardeiro o Paraná
nas conquistas Radiofo-

nicas
(Continuação da pag. 186)

Como se vê, foi Lívio Moreira quem primeiro ouviu
em Curitiba sinais telegráficos de estações interna-
cionais e também do primeiro rádio-amador brasileiro,
Carlos Lacombe.
Hoje, que os progressos de eletrônica possibiíitarm
inesperadas e inverosímeis realizações nos vários se-
tores das rádio-comunicações e da rádio-difusão, afi-
guram-se quase desprezíveis os ingentes esforços e as
por vezes insuperáveis dificuldades que assoberba-
ram os pioneiros do rádio-amadorismo ao empreen-
derem a temeridade de construir os seus primeiros
postos de emissão e recepção. Naquele tempo não ha-
via, em nosso país, material apropriado e experiência
dessa natureza. Nem mesmo os estabelecimentos de
ensino superior dispunham de laboratórios ou sim-
pies gabinetes de física, onde os curiosos pudessem
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familiarizar-se com o manejo de aparelhos. Lívio Mo*
reira nunca retrocedeu nem capitulou diante de tais
dificuldades. Espirito cheio de vontade, de confian-
ça e de tenacidade, acabava sempre conseguindo o
que outros já haviam realizado, sem dúvida mais fa-
vorecidos pela sua situação financeira e pelos recur-
sos do ambiente em que pesquisavam. O autor destas
linhas, que o secundou e procurou imitar nas suas rea*
lizações de amador, bem pode avaliar, ainda hoje, a
operosidade e o valor moral desse batalhador da r*>
meira hora.
Logo que os amadores começaram a operar, natural-
mente com grande contribuição técnica do esforço
próprio, particularmente no Brasil, surgiu o problema
da consecução de energia cotínua de alta tensão ou
corrente alternada retificada. Os dínamos geradores
de alta tensão não estavam ao alcance de amadores
pobres, tão pouco uma bateria de acumuladores para
200 ou 300 volts. Não havia outro recurso senão ape-
lar para o transformador,'cuja tensão secundária de-
veria ser retificada pelo primitivo processo eletrolítico,
isto é, uma bateria de centenas de vasos contendo ele-
trôdos de alumínio e chumbo e uma solução alcalina.

Lívio Moreira realizou uma dessas vistosas baterias,
montada em prateleiras superpostas. Êle mesmo bati-
zou-a de "o meu bar", donde, ao apagar as luzes do
shack (laborotório do amador), brotavam pequeninas
centelhas, cuja abundância e estranho colorado azul-
violeta davam idéia da atual luz fluorescente, se bem
que em menor escala.
Um transmissor ou posto emissor de ondas para ama-
dores era nessa ocasião um circuito auto-excitado.
usando válvulas 203-A ou 210 e antena unifilar ou
Marconi. Correspondiam-lhe, em recepção, os famosos
circuitos a regeneração Reinartz, Perry O' Briggs e
Schnell, inicialmente com uma só válvula. O conjunto
era de tal forma influenciado' pela capacidade do cor-
po do operador, que o amador via-se obrigado a co-
locar-se o mais distante possível' do receptor, mane-
jando o controle de sintonia disposto no painel com
o auxílio de uma extensão de material isolante de ai-
guns decímetros de comprimento, em cuja extemida-
de havia um botão moletado. Os amadores do padrão
Lívio Moreira usavam pedaços de "cabo de vassou-
ra", donde a pitoresca denominação que em Curitiba
os ouvintes visitantes do shack davam aos nossos re-
ceptores.
A radiotelefonia já estava industrializada nos Estados
Unidos e em outros países. Foi com um Schnell "cabo

de vassoura", naturalmente adaptado à recepção si-
nais modulados, que Lívio Moreira ouviu, pela pri-
meira vez em Curitiba, as transmissões de broadcas-
ting (rádio-difusão) da famosa KDKA, da Westin-
ghouse, em ondas de 110 metros (curtas). Ainda não
havia por aqui alto-falantes, de sorte que as audições
eram em fone, condicionadas, necessariamente, para
o operador e outras pessoas munidas de auriculares,
a uma imobilidade tão severa que bastava uma am-
plitude maior da respiração, o movimento de um pé
ou o levantar da mão, para imediatamente desapare-
cer a estação da sintonia. Novos ajustes, novas inter-
rupções, e assim se ouvia onda curta em 1924.
Lívio Moreira recebia, à noite, curiosos que deseja-
vam conhecer essa maravilha do rádio. Alguns ciavam
o devido desconto; emocionavam-se e até enterneci-
am-se com a música que lhes chegava dos Estados
Unidos através daquele precário receptor, fruto de
tanto esforço e de tão admirável perseverança, rara-
mente compreendidos. Outros capitulavam logo diante
da instabilidade do "cabo de vassoura" e retiravam-
se desiludidos, lamentando os momentos que haviam
perdido, de fone à cabeça. Para estes, o tal rádio pa-recia ser uma reverencíssima mistificação.
Não pequenas dificuldades Lívio Moreira teve que en-
frentar e vencer, na construção e ajuste do seu pri-meiro transmissor para a faixa de amadores. A 1.° de
dezembro de 1925, afinal, conseguiu êle o seu pri-meiro comunicado (QSG) com o amador brasileiro
Humberto Silva (BzlIA), de Nilópolis, Estado do
Rio. Foi ao cabo de intermináveis chamados (CQ)durante cerca de dez noites, que lhe chegaram aos fo-
nes os sinais, ainda a esse tempo fraquíssimos, do co-
lega fluminense, aliás também seu conterrâneo. Só
quem, após longas e pertinazes tentativas, logrou um
tanto semelhante, poderá compreender a sensação do
radio-amador, ao estabelecer o primeiro contacto com
outra criatura distante, por intermédio de um daque-
les precários e insignificantes aparelhos.
Sucederani:se depois vertiginosamente os progressosda BZ3LM, de Lívio Moreira. Naquele mesmo mês,conseguiu êle mais vinte e quatro QSO's, sendo qua-torze com Rio, oito com S. Paulo, um com Niterói e
um com Santos.
O seu primeiro comunicado a longa distância <DX)
teve lugar a 18 de janeiro de 1926 com o amador ar-
gentino DXl, de Baia Blanca. E o maior DX do anotoi o norte-americano NUlCMX, em 30 de julho, se-
guido de outros com americanos do norte e do sul ecom sul-africanos.
Posteriormente outros, amadores curitibanos obtive-ram licença para operar como rádio-amadores, todosestimulados, auxiliados e prestigiados pelo incansá-vel Lívio Moreira.
Na data em que estamos escrevendo este trabalho,
outubro de 1948, Lívio Moreira, já não é mais do nú-
mero dos rádio-amadores da região do Paraná. A mor-
te o arrebatou inesperadamente de nosso convívio a
7 de junho de 1946. Aqui ficou, entretanto, um pugilode companheiros, uns prefixados, outros já em retira-
da, como o autor destas linhas, sempre devotados à
causa que êle aureolou com a sua tenacidade, a sua
lúcida inteligência e o seu incessante devotamento.
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TerntóYos Nacionais, inclusive as capitais

respectivas, afora derivações para Argentina,

Bolivia,Venezueia,eGuianas Inglesa e Francesa

CRUZEIRO DO SUL
av RIO BRANCO, 128

AV NILO PEÇANHA, 26-A —
- TEL 4 2•ó 0 6 0
TEL: 32-7000

AS «OPAGANDA

Í |

Dezembro 1953 277



A eminente personalida-
de de Generoso Marques

dos Santos
(Continuação da pag. 54)

Generoso tinha uma memória privilegiada; fatos, no-
mes, datas com exatidão êle enunciava. Até seus últi-
mos dias costumava fazer uma revisão memorial, um
balanço em sua retentiva e si, por acaso, lhe faltava
um elemento, um nome, uma data, insistia até conse-
guir enunciá-los. E chegava à conclusão imensamente
satisfeito.
Pessoas de seu conhecimento que não visse durante
anos, quando em sua presença as saudava com os no-
mes por inteiro e nominalmente indagava de pais, ir-
mãos e filhos, da saúde, da condição de vida, com
minúcia admirável. Aí parece que residia um dos ior-
tes motivos da confiança e da estima públicas, privi-
légio que desfrutou de modo indefinível.
Seu grande amigo Desembargador J. I. Silveira da
Mota, preso de moléstia pertinaz, que o impediu, ai-
guns anos, de locomover-se com facilidade, recebia to-
dos os domingos, pela tarde, a visita de Generoso
com toda a pontualidade. Palestravam longamente sô-
bre política e sobre advocacia militante, mister em
que era exímio Silveira da Mota, profissional dos
mais brilhantes desde que a fortiori, após a revolução
federalista, foi aposentado na magistratura que tanto
enobreceu.
Quando em Curitiba, nos meses em que não funcio-
nava o Senado Federal, a partir do ano de 1917, ano
em que falecera Cláudio dos Santos, não passava Ge-
neroso um só domingo sem que, durante a tarde, es-
tivesse em visita à distinta família de seu grande
amigo, em comunhão da mais santificada saudade.
Em dia de inauguração de melhoramentos na Santa
Casa, de Curitiba, fundação hospitalar e de assistén-
cia médica, que perpetua a memória augusta de seu
eminente fundador, Dr. José Muricy, aberta a todos
os necessitados, da qual foi por muitos anos Generoso
Marques um dos elementos diretivos, tendo, por seu
tlevotamento àquela instituição seu retrato na galeriade benemerência, — D. João Braga, virtuoso Arce-
bispo Metropolitano, exaltando as finalidades cristãs
da Casa, fêz sentir a saudade que ali causava o desa-
parecimento de Generoso Marques.
Nesta caminhada emocional, em cada narrativa ouvi-
mos a expressão pungente, ativa, de saudade, a cair.
como pérola, no cristal das águas puras. Ermelindo
de Leão, jurista, historiador e jornalista insigne, sô-
bre Generoso Marques escreveu no "Dicionário His-
tórico e Geográfico": —
"Exerceu sempre sua profissão de advogado com mui-
ia inteligência e admirável probidade. Sempre, na tra-
buna judiciária ou parlamentar, se impôs pela sere-
nidade, pela dialética, pela compostura de homem de
fina educação. Verdadeiro varão de Plutarco, pôdeser equilibrado às personalidades públicas de grandeestatura moral, intelectual e política. Esposo e paiexemplar, amigo sincero e devotado, cidadão utiíis-
símo à sua terra e ao seu povo. De Generoso Marques
se pode dizer que o homem público e o homem par-ticular se fundem numa só personalidade de ouro, com
as mesmas virtudes, com a mesma nobreza de alma.
O Paraná o idolatra e se orgulha de tê-lo como um de
seus filhos mais insignes. Em verdade, esse ínclilo
varão, benemérito paranaense, tem sabido se impor
à benquerença de seus pares pela correção dos seus
atos, pelo trabalho profícuo, pela honradez de suavida sem mácula. Não há na política e na admiração
do Paraná posição eminente que não tenha ocupado.

"Em Maio de 1921, envolvido no caso político do Pi-
auí, na qualidade de membro da Comissão de Pode-
res do Senado, defendeu-se cabalmente, pronunciando
um longo e apreciado discurso, publicado no "Diário

do Congresso Nacional", de 25 do aludido mês e ano.
O seu parecer foi aprovado pela maioria do Senado,
sendo reconhecido senador o Sr. Félix Pacheco.
Na brilhante peça oratória acima aludida, o eminente
representante do Paraná pôs em relevo a sua vida pú-
blica de 55 anos, respeitável e exemplar".
O luminoso espírito de Dario Velozo assim definiu
Generoso Marques: "Em quarenta anos de tribuna,
jamais senti, como neste momento, a impotência de
minha palavra, a fraqueza da minha expressão. A
morte é o esquecimento ! Não pode estar morto
quem vive tão palpitante nos exemplos que espalhou,
na lealdade que soube ensinar, nas virtudes que pro-
fessou durante toda a vida. Não está morto porque
sabemos fazê-lo viver, quando, em nossos lares, às
nossas esposas, pedirmos que ensinem aos nossos fi-
lhos o magnífico dessa lealdade, o esplêndido des-
sas virtudes, a beleza desses exemplos".

Aéro Club do Paraná
(Continuação da pag. 182)

instalação do que foi, posteriormente, o 5."
Regimento de Aviação e do que é, atual-
mente, o Curso de Oficiais Especialistas de
Curitiba. !
Durante esses trabalhos, desapareceram as
instalações construidas com tanto sacrificio
pelo Clube. Porém, dado o elevado civismo
de seus dirigentes, nenhum protesto foi fei-
to. em que pesem os enormes prejuisos so-
fridos pela instituição, duramentei atingida
em seu patrimônio.
De ânimo forte, procuraram os dirigentes do
Aéro Clube contornar a situação e conti--
huaram, sem esmorecimento, a trabalhar
pelo futuro e progresso da aviação civil no
Paraná.
Em vista da. falta de recursos monetários,
num gesto digno de encômios, o consócio sr.
Francisco Yonscher colocou à disposição da
entidade, um dos salões do Grande' Hotel
Moderno, para nele serem realizadas as re-
uniões da Diretoria &, dessa maneira, pro-
porcionar tempo pa.ra rjue, em época opor-
tuna, fosse organizada a sede própria.Mais tarde, com a relativa melhoria de suas
finanças, pôde o Aéro Clube alugar o pri-tneiro andar do prédio n. 91, da rua 15 de
Novembro, e nele instalar sua sede social.

Em 9 de Janeiro de 1953, foi eleita ia Direto-
ria que deverá reeer os destinos da a^remia-
ção durante o biênio 9-1-53 a 9-1-55, a qualficou assim constituída: Presidente de Hon-ra: — Major Brigadeiro do Ar, Vasco Secco;
Presidente: João Joaquim Tettega: Vice-
Presidente: José Henrique de Lima Volpini;
1." Secretário: Hélio Bahia Corradini; 2.°Secretário: Eduardo Palulis; l.° Tesoureiro:
José Alamir G-arbuio; 2." Tesoureiro: EmirCiruelos; Consultor Jurídico: dr. Azis Su-ri9i; Dir. Intrução: David da Silva Muricy;Subi-Dir. Instrução: Vicente Wolski; Biblio-tecário: João Haeger; Diretor Social: Ar-lindo Domingues.

O "DEZENOVE DE DE-
ZEMBRO"

(Continuação da pag. 70)

Substituiu-o, impresso nas mesmas oficinas, o "Diá-

rio. do Paraná", órgão da União Republicana redato-
riado por Nestor Vitor. Publicado o seu primeiro nú-
mero no dia 21 de abril traz um curioso engano, pois
esqueceram os tipógrafos de mudar a data de 9 de
abril que aparece tal qual a do último número do"Dezenove de Dezembro", entre os mesmos frizos e
com o mesmo erro de troca de letras, isto é ABRIL.
Teve vida efêmera como a de outros jornais da aurora
republicana, entre os quais o "15 de Novembro" pu-
blicado a 24 de novembro de 1889 sob a orientação
de Leôncio Correia e o "Século", de Paranaguá, órgão
do Clube Republicano Histórico que se fundara na
cidade marinha em 1887 sob a presidência de Gui-
lherme Leite.
A "Província do Paraná" que circulou desde 1876
continuou a sua publicação mudando o nome para"Estado do Paraná".
Acomodava-se bem ao novo estado de coisas o nome
de "A República" que tendo iniciado a sua publica-
ção em abril de 1886 como órgão do Club Republi-
cano veio desaparecer com a revolução de 1930, como
órgão do Partido Republicano Paranaense. Cabe res-
saltar o papel saliente que sempre tem representado,
no engrandecimento da nossa terra , a imprensa para-
naense, pela exaltação dos nossos valores, pela adver-
tência ao poder público, pela crítica serena e constru-
tiva. e anunciando aos quatro ventos o progresso do
Paraná, motivo cada vez mais acentuado das migra-
ções de gente que no torrão paranaense vem traba-
lliar, comungando com a vida. que aqui se desenvolve,
de labor e de entusiasmo pela grandeza do Brasil.

Uma existência gloriosa
e sua fidelidade ao sacer-

dócio da medicina
(Continuação da pag. 177)

meiras gerações de nossa Universidade.
Durante três décadas, como professor de clí-
nica médica, envidou "todos os esforços paratransmitir aos alunos tudo quanto um longo
tirocinio e o trato dos bons livros" haviam
sido várias vezes eleito paraninfo dos dou-
torandos, particularmente da primeira tur-
ma de diplomados pela Faculdade de Medi-
cina do Paraná, seus primeiros alunos de clí-
nica médica.
Sobe a 48 trabalhos a valiosa bibliografia do
prof. João Cândido Ferreira, o qual perten-
ceu, como membro correspondente desde
1899, à Academia Nacional de Medicina, do
Rio de Janeiro, e era também membro da
Academia Paranaense de Letras. Faleceu,
o eminente paranaense, a 20 de fevereiro de
1948, tendo sido alvo das mais sinceras ho-
menagens já prestadas pelo Paraná a qual-
quer dos seus grandes filhos.

//
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OS POLONESES NO PARANÁ
(Continuação da página 159)

-ção, que surgem nas fileiras do exército nacional, o primeiroi.al descendente de poloneses na pessoa do cidadão João F. Faucz
uai ainda vivo vibra de entusiasmo ao lembrar os dias em oue
nria os seus deveres de soldado brasileiro.
e ambiente, cresceram os primeiros polono-brasileiros que seus
lhes ensinaram, através tantas dificuldades e resignações.
ultores por tradição, sinceros amigos da terra, a ela entrega--, seu devotado carinho, e sob as suas mãos operosas as vastas
,3 e planícies em breve se tornaram centros agrícolas dentre ospromissores cm nosso Estado. Em várias exposições, além de
rosas menções honrosas. Se não me falham as informacõ^
m o primeiro lugar na produção de trigo e batatas entre os

etnios do Estado, e tal preponderância, tal dianteira, já vem
,do há muito tempo, participando ativamente no abasteci-das nossas grandes cidades.
,-se orgulhosos da pujança agrícola de seus municípios proio com ufama, às interrogações que lhes fazem, plantar mais
nos próximos anos, dizendo que "em breve o pão de trisointe, ü será uma integral realidade brasileira".

Em -das as primitivas colônias, hoje em sua maioria já pequenasvilas, surgiram também as primeiras capelas e igrejas, as primeiras
escolas primárias. A vida social nas mesmas localidades atinge mo-vimenio nao raro impressionante, e já se esboçam as primeiras orira-nizações cooperativistas.
Seus filhos já não se contentam apenas com a vida da lavoura ecom as escolas existentes em seus vilarejos. Vemo-los encaminha-
dos para as cidades maiores, em busca do aprimoramento nos *i-nasios, nos cursos propedêutico, nas universidades Querem evoííi-
ção, querem progredir.
Esta geração, a primeira dos descendentes de emigrantes polonesesja evoluiu em condições mais favoráveis. Tendo os seus pais paraorientá-la nas lutas e nas vitórias, tendo encontrado melhor amparoe estimulo da administração pública, já então mais experimentada

em vários problemas correlatos à sua política colonizadora, já ten-do melhores vias cie comunicação, e acima de tudo, já tendo umsustentáculo econômico particular, relativamente eficiente foi in-comparavelmente mais feliz que a de seus ancestrais.
Tal resultado, mais harmônico com as esperanças do governo bra-. siieiro. lhe propiciou não só os êxitos iniciais de sua incipiente politi-ca emigratória, mas também os caminhos a seguir, para a conse-
cução de um êxito mais completo, em benefício dob numerosos esempre tao palpitantes problemas nacionais.
Quanto à segunda geração, já vemo-la definitivamente integradana vida nacional.
A LIBERDADE DE AÇÃO E PENSAMENTO, A ABUNDÂNCIA DETRABALHO, A POSSIBILIDADE DE PROGRESSO, A EVOLUÇÃOINTENSA E MULTILATERAL QUE SE VERIFICA EM TODOSos setores da vida nacional, envolvendo intima-MENTE TODOS OS SEUS HABITANTES, CONSTITUEM O ELE-MENTO BÁSICO, FUNDAMENTAL E IRRESISTÍVEL, E QUEiROMOVE A INTEGRAL ASSIMILAÇÃO DE TODOS OS QUE
HABITAM NO SOLO BRASILEIRO. CONTRA ESSA PODEROSA
E, NATURAL AÇÃO, AINDA SE PODERÁ OPOR.
Em todos os recantos do trabalho, em todas as profissões e artes,« -oaos os meios sociais e culturais, na administração pública e¦J11 -ir, nas corporações legislativas, encontramos hoje os descen-ae'1 s de imigrantes poloneses.
; sobremodo interessante, a realidade constatada nas frentes de' oate em solo italiano, quando de um lado os heróis de Monte
C•¦¦sino, lutando sob a bandeira polonesa, e de outro lado os heróis

vlonte Castelo, e entre eles os descendentes de poloneses, lutando
a bandeira brasileira, derramavam com resignação e patriotis-sublimes, o seu generoso sangue, por uma causa comum.
ão brasileiros por todos os títulos e razões, por todos os princí-
e direitos, e essa brasilidade, não somente lhes constitue motivo

•rgulho, a essência de suas existências, como também é vivamen-
•ontestada qualquer malévola ou ignorante insinuação que a

ina em dúvida.
i justificado orgulho pela sua ascendência geneológica, mas
'bém se orgulham e mais ainda, por sentirem em si, a vibração
nsa do seu sentido pátrio, todo êle feito de profundo respeito, de

¦Jlime idolatria pela terra que os viu nascer.

so

MOVIMENTO EDITORIAL
s Edições Melhoramentos continuam oferecendo o que há de me-

lhor em livros de valor:
O homem e a riqueza", de Mary B. Ambler, tradução de José Reis;
1'alange gloriosa", notável romance de Godofredo Rangel; "A ai-
[eia sagrada", evocando a epopéia de Canudos, páginas admiráveis'e Francisco Marins; '"A maravilhosa viagem de Nils Holgersson .

;|a genial Selma Lagerlof; "Dom Quixote de Ia Mancha", adaptaçãoV;L Jofe Pedretti Neto. deslumbrante livro álbum para presente. . .
1 Qualquer pessoa de gosto !
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NOBRE DE FRAN CE
PERFUME DA MODA

PERFUME QUE EMBRIAGA
FINO — SUAVE — DELICADO
Perfume que deixa recordação *

e saudades
LOÇÃO -COLÔNIA- QUINA

Perfumaria Soberana Ltda.
ANDRADAS, 102 — Rio — Tel.: 23-2710

MÁSCARA DE LAMA
RAINHA DA HUNGKiA

De Mme. Campo*
Limpa os poros—Modela ¦> rosto

A VENDA EM TODA PARTE

1

VITOR AMARAL, UM DOS FUNDA-
DORES DA UNIVERSIDADE, CON-

TA O INÍCIO DA GRANDE
EPOPÉIA

(Continuação da pag. 86)

nossa pertinácia e do nosso incessante
labor.
Antes de pôr termo a esta sírmula dos fatos
ocorridos no primeiro ano de existência da
Universidade do Paraná, vou fazer ainda um
280 Ilustração Brasileira

apelo aos poderes públicos de Estado e do
Município, no que, estou certo, me acom-'
panhoreis.
A existência da nossa Universidade é, pois,
uma, realidade: ninguém pode mais consi-
derá-la uima vã tentativa arriscada a abor-
tar: a regularidade com que funcionaram as
aulas dos diversos cursos e a seriedade com
que foram realizados os exames finais, em:
oue não foram raras as reorovacões, tudo
demonstra aue se trnra de uma instituição
com todos os renuisitos de viabilidade.
Mas, n«ra comnlempnto de sua mültinla or-
ppnizpcãó e conclusão de seu srrande edifí-
cio. ela necessita, ainda de avultados re-
cursos.
O Governo Federal a subvenciona com cm-
ementa contos de reis, só r»elo Curso de En-
penha ria. E' iusto. portanto, que os rover-
nos do Estado e do Mnn^.í^o. ane venero-
samente forneceram as nrimeiras bases oara
o seu patrimônio, concedam-lhe tombem,
ajma, razoável subvenção anual, para a con-'solidicão dessa ingente obra, cuios provei-
tos intelectuais morais e materiais são enor-
mes para o Estado em geral e particular-
mente para o Município dia Capital. Ao$
distintos pptrícios, que personificam esses
governos, estamos convencidos de que não¦apelamos em vão.
Terminando este desnrentencioso trabalho
pxnositivo, cumpro iubilosamente o inelu-
tável dever de vos apresentar e ao dedicado
ressoai administrativo, em nome da Direi-
toria, os melhores a°-ardeo!mentos pela efi-
caz e proveitosa coadiuv^ção prestada parao monumento oue estamos erieàndo com onome de Universidade do Paraná.

CREME DE TOILETTE
RAINHA DA HUNGRIA

De Mme. Campoa
BRANQUEIA E AVELUDA A PELE
A VENDA EM TODA A PARTE

DEPARTAMENTO DE ASSISTÈN-
CIA TÉCNICA AOS MUN1CÍ-
PIOS, O ÓRGÃO QUE AUXILIA

O PROGRESSO DO PARANÁ
(Continuação da pag. 243)

Município de Sertaneja

1 — Instalação de um conjunto Diesel elétrico.
Município de Sertanópolis

— Construção do Campo de Aviação.
— Conservação e revestimento de estradas munici-

pais.
Município de Siqueira Campos

— Auxílio na construção do Campo de Aviação.
— Conservação de estradas municipais:
— Ante-projeto de um hospital.

Município de Tibagi
1 — Conservação de estradas municipais.
Município de Tijucos do Sul

— Conservação de estradas municipais.
— Abertura da Contabilidade do exercício.

Município de Timbú
— Projeto de uma praça.
— Conservação de estradas municipais.

Município de Timoneira
— Levantamento e loteação de um terreno doadopelo Estado ao Município.
— Conservação de estradas municipais.

Município de Toledo
1 — Abertura da contabilidade do exercícioMunicípio de Wenceslau Braz
1 — Conservação de estradas municipais.
\—~ 

Projeto de uma estação rodoviária
No que se refere a Energia Flétrica, as atividadete Departamento foram as seguintes.
Município de União da Vitória
Fornecimento de dados, cálculos, informarceitos sobre a fundação e funcionamento das Comoaninas de Economia Mista de Energia Elétrica. Aprove.tamento do Salto Grande, do Rio IguaçuMunicípio de Guarapuava
Entendimentos diretos com os fundadores e rmis acio-matas da Sociedade Anônima de Economia Mista deEnerg.a Elétrica de Guarapuava, fundada pelo Estadoem 23 de agosto de 1952. com participação ,l0 PoderPublico pela Lei 1.155 de 2 de julho d

les d es-

íeoes e con-

O grande número de ofícios nesse sentido versa sobre
a complexa legislação que rege a matéria, entre a téc-
nica e comercial.
O programa em vista, inclue os estudos econômicos à
base do que fora feito do levantamento técnico, -on-
tratado pelo D. A. E. E.
O projeto é do aproveitamento progressivo em quatro
etapas, até o total de 9.000 H. P. do Salto Carucaca,
rio Jordão, Município de Guarapuava.
O plano é de fornecer a energia elétrica em grosso,
ao atual concessionário desse suprimento de serviço
público aquela população.
Município de Jaguapitã
A companhia Mista de Energia Elétrica Bandeirantes,
com sede naquela Cidade, acha-se a espera da con
clusão do processo que indica a recurso, a fim de ser
mandado elaborar o Decreto que abre o crédito de
Cr$ 5.000.000,00, pela participação do Estado como
acionista.
Foram feitas as observações exigidas pelo Código de
Águas, quanto ao regime das águas, confinantes e ou-
tros preceitos legais.
A Lei que autoriza o Poder Executivo a participar
dessa Companhia é a de n. 1.127, de 12 de fevereiro
de 1953.
Também forneceu-se àquela Prefeitura um Questiona-
rio para orientação da reforma da rede elétrica local,
de acordo com as Normas Técnicas de iluminação Pú-
blica Federal, da Associação Bfasileira de Normas
Técnicas.
Município de Astorga:
Procedeu-se também a estudos sobre a participação
desse Município da Companhia Bandeirantes, com o
aproveitamento do potencial hidroelétrico do Sinto de
Santa Fé no Rio Bandeirantes do Norte dividindo-se
ambos os interesses entre os Municípios de Jaguapitã
e Astorga.
Município de Apucarana:
Foi atendido o oficio do Departamento de Águas e
Energia Elétrica, sobre a proposição do interessado no
aproveitamento hidroelétrico do Tupiarã, naquele Mu-
nicípio.
Foi atendido o convite da Associação Paranaense dos
Cafeiciiltores. p.nrn evnlanação pessoal, do que fora
a fundação da "CAFÉ" (Companhia Apucaraense de
Força Flétrica).
Município de Arar uva:
Assistência pessoal, nuanto a possibilidade eletro-oner-
gética nara sua região.
Município de Araruva:
Foi prestada assistência pessoal, quanto a possibilida-de elétro-energética da Região.
Município de Paranavai:
Assistência e mais informações sobre o pé em que se
encontra a Cia. ali fundada em 23 de junho de 1952.
Municínio de Sanki Amélia:
Assistência, informações e mais dados sobre o assunto.
Município de Centenário do Sul:
Parecer fornecido a pedido de um Denutado sobre a
possibilidade da fundação de Companhia nos moldes
das de. economia mista etc, com referência ao apro-
veitamento do material existente do atual concessio-
nario ou permissionário.
Municínio de Pato Branco:
Foi fundada em 26 de inibo de 1953 a "Companhia dede Economia Mista de Energia Flétrica de Pato B-nn-co , para o aproveitamento do Salto Grande do Kio
Chomm, à bnse dos estudos feitos pela Divisão de Hi-' 
fí'Ca íL° °- A- E- E" informe cópias do perfil n.2.039 e Planimetria n. 2.040 do mesmo órgão.1 ornada do grande número de fotografias para estudose mn)s observações do Salto Grande.
Publicação do Manifesto e Proieto dos Estatutos daCompanhia em 4 de setembro de 1953 no D. O. n.

Município de Barracão:
Forneceu-se ao Sr. Preceito, pessoalmente, um relato-r-o das possibilidades de uma Companhia.Mumcww de Santo Antônio:
Idem, idem.
Municínio de Santo Inácio:
Idem, idem.

Pela Consultoria Jurídica do Departamento foram
prestados, no mesmo período, os seguintes serviços:
Município de ARAPONGAS: 1 parecer;
M
Município de COLOMBO: 2 pareceres;umcmio de CASCAVEL: 1 n«rerer-Municínio de FOZ DO IGUAÇU: 2 pareceres-Município de GUAÍRA: ] narWr- 

PartCerCS'

e 1953.

M
M
Município de JANDATA DO SUL:'1 pan,,-,-Mumcmio de LEOPOLTS: 1 parecer; 'Municio de MAT.LET: 1 parecer-Município de NOVA FSPFRANCA- 1 parecer-Município de PTNHALÃO: ] ^ecer. 

^^
Município de PONTA GROSSA: 1 parecer-Mumc.mo de PRUDFNTó»OLIS: 1 pwcer'MumcipH) de SAO JOSÉ DOS PINHAIS: 2 parece-
Município do TIMONEIRO: 2 pareceres;

&»
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modelos de vestidos
sugestivos
fascinantes
muito elegantes!
: r i a d o s pelos mais
famosos figurinistas
parisienses
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conselhos de beleza
receitas culinárias
decorações
e muitas outras
seções úteis!

A REVISTA QUE E UM FIGURINO... O FIGURINO QUE Ê UMA REVISTAI
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Os sonhos de beleza que existem
em toda alma feminina seriam

efêmeras ilusões de balões
coloridos se não houvesse

uma realidade a
completar na mulher a

graça e o encanto. E,
esta realidade está no

divino toque do "it",
indefinível sedução

que Leite de Rosas
proporciona, removendo as

imperfeições da pele e
fazendo-a renascer com

o aveludado e a
fragância das

pétalas de rosa.
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Na realidade, que Leite de Rosas lhe oferece, está, pois, a
concretização dos seus sonhos de elegância, beleza e sedução.

mmm de
LABORATÓRIOS LEITE DE ROSAS LTDARua Ana Neri, 321 — Tel.: 48-7660 — Rio."

Gráfica Pimenta de Mello S. A. — Rio.


