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Um artigo cie Paulo
Tacla Transçrlptc

Por Um Jornal de
Portugal

PORTO, 12 (C. P.) _ o "Com-
mercio do Porto" transcreve o artigo
publicado pelo CORREIO DO PARA-
NA' e assignado pelo seu director sr.
Paulo Tacla, oom referencia ao sr
Bento Carqueja.

Os Versos de "Igná-
cio" Foram Censura-

dos no Rió

RIO, 12 (C. P.) _ vários jornaesdesta capital pretendiam estampar os
interessantíssimos versos publicados.'lo apreciado' poeta "Ignacio" noCORREIO DO PARANÁ', nos quaes oseu autor causticou com a sua finissl-
ma verve, em satyra magistral, asmancadas e o servilismo da Constituin
te.

A censura policial .impediu,, poréma divulgação dos versos aqui, mandan(io retirar dos jornaes que os deviam
publicar.
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Hem um ai, nem um
gemido ?„.

CAIXA POSTAL, 205

A Espada de lago Sobre a Cabeça do Interventor
rabas0. 1e^SsrtDÍocLmsa°vJabÍOS' a"te aS"0SSaS *•«¦*£ senhor Manoel

-?arpa;eSssâol|£°ab5artOS ""^ $$*$&&&&%&&£; £%£?lessa expressão.lídima da energia paranaense, e elle dirá si Caiphaz não está á solta/pro*curando uma sinceridade a apunhalar, ou um povoa trahir?

"Que noite triste,
noite desolada".!.

Contra a nossa espectativa, a Dire-ctorla de Hygiene emmudece ,, a Tque£S3*da nossa «'«e"
levíssima denuncia sobre o adido-namento de urina ao leite quo 

°;
creançás e que os enfermos bebem«essa gloriosa capital da bôa fé da 

"o
leroncia, da bondade

sas* a saude pum- s
Estamos aqui em nome da popula-Çao. representando com dignidade edesassomb.ro " opinião emancipada do-:sectores livres da conectividade E'um crime o que se pratica. E' umaígnominu o que se vê.
Nenhum governo, nem na África

poderá cruzar os braços diante des-ses audaiiosissimos recursos de leitei-res sem a menor sombra de apparen-cia de respeito á vida duma cidade in-teira!

Na semi penumbra das reportagens que dirão àsociedade como e quanto se retalha a honra e afelicidade dum sem numero de lares'
linili

__ Si nos fosse dado relatar o nomecias duas victimas do descalabro mo-ral imperante, das freqüentadoras"habitues" dos rendez-vouz" clandes-
tinos, que todo o mundo vê e a Poli-

Oíficirã
Uma grande victoria de imprensa e da opinião publicaA Assembléa constituinte revo- de, uma insopnismavel victoriagou ha dias o decreto do Governo da. imprensa, que, salvorarissim™Provisório que mandara adoptar exce. ções rèneiu, 1 ir>*Z -ortnographla organizada pela A- .,_,.;! nmovaçao, e

cademia Brasilefra de LetrS de Sic"" ]S? 
** 

?Waccordo com a Academia de Scien ClZoTnun^tnTaf Ui-ficaçao que longe de simplificar a
(Continua em outro local)

leiinfção de Oe.
Ao Diário dà Tarde

Na ocasião em que os meirinhos da
velha Republica, a serviço dos ladrões
da minha Pátria, vierem arrecadar o
meu Datrimonio para vende-lo em

Cp Silva,x Batalliarigr Desíemiílfl, Fala Sobre o íié Político, Con-m*m*mmmBsmsm nliiirln unú íllín«««>««.,, ÍI-,» « lt_ i > r
11 Wú mms.n

0 S,. Manoel Ribas «ta rodeado de Imuigos da RçvoluçSo e desses Falsos revolurionarios que estãocom |odo os Interventores

De quem serão esses olhos, esses
olhos que aqui estampamos, na mar-
cha desassombrada dessa campanha
de hygiene e moralização, dessa.offen
siva contra" as "esportistas do prazer",contra as incontentaveis vampiras de
Migdal, contra as que vendem e fa-
zem vender a carne nos prostíbulosencobertos?

Proseguindo na nossa série de en-trevistas ouvindo pessoas que pelo seuespirito de independência, pelas suas
attitudes sempre definidas e claras e
pelo seu passado revolucionário têm
autoridade bastante para emittir opi
nião sobre o actual momento politicoouvimos o dr. Cyro Silva.

Como o nosso entrevistado de hon-
tem, o dr. Cyro Silva não necessita
de apresentação. Todo'o Pataná re-
volucionario o conhece. Todo o Pa-
raná ainda não pervertido pelosiniasmas da • politicagem- e ¦ do servi-
lismo o admira.

E um batalhador incançavel, um

Carta a Paulo Tacla
Como o dr. Hachiro Fukuhara manifesta a sua gra-tidão pela attitude do «Correio do Paraná»

O dr. Hachiro T.ukuhara, enviou peii correio de hontem, ao nosso Dire-
ctor, sr. Paulo Tacla, uma longa e
rordialissima carta em que agradece
!>s publicações feitas por este jornalem torno do. gigantesco .trabalho quevem desenvolvendo aqueUe grande in
óustrial no norte da Republica, ondee presidente .da Companhia Nipponica
oe Plantação do Paraná.

O famoso industrial japonez não sóc o grande animador do trabalho nio
Ponico no Brasil, como também, tiro-Pnetario da. maior Fabrica de Teci.-cos do mundo, estabelecida no Japão,tem c-fferecido uma formidável contri-«uição á obra do progresso e engran-
uecimento do Império do Sol Nascen-

A carta a que alludimos é a seguin-
"Rio de Janeiro, 8 de J.unho de 1934- resado amigo e Sr. Paulo TaclaDigno Director* do CORREIO DOPARANAi _ curityba:

, 
sJncei'aménte agradeço suas cons-
«tes gentilezas, publicando em seu

m rt* °rgão íarfcos iníormes de meli
ÜM- 

sto tràbE>lho' nó Fará; onde meewco com sinceridade pelo muito queo a bondade e á amisade do povoparaense. ¦'•'..

ti-e 
CCl<?"me ° meu Presado amigo so-

f. a Lei d» Immigraçãò, è, com ii
lict 

Za" -costun™da, passo a ex-

a^.AssemWéa Constituinte approvou
ürat' 

2"'" pma as con'entos immí-
niõe°naS' Se bem que houvessem opi-
Peilss 

c°ntrarias a esse limite, mas
2ii0' 

° quc ° tempo mostrará se ha ra-
des„,, ra essa limitação em face do-wolvimento e progresso deste

lutador de fibra que se caracteriza
pela absoluta firmeza de opinião e de
attitudes.

A REVOLUÇÃO FOI VENCIDA
A' nossa primeira pergunta, sobre

se a Revolução venceu, ou foi venci-
da, o nosso entrevistado assim respon
ce:

— Para mim, ha muito que a Revo-
lução foi vencida não só aqui, como
em todo o pais. Os últimos decretos
do Governo Provisório e a votação da
Constituinte vieram pôr a ultima páds terra nesse corpo que nasceu com
todas as misérias patológicas. Uma
Revolução que foi feita com Artur Ber
nardes, Borges de Medeiros, Osvaldo
Aranha, Piores da Cunha, Assis Bra-
sil, Antônio Carlos e tantos outros po-litiqueiros do regimen caido em 1930,
não tinha a força moral para se im-
pôr como vencedora.

r
? A Revolução não tem culpa disso,como a Republica de 89 não teve cul-
pa que os monarquistas tomassem de
assalto os cargos e os poderes da no-
Vf instituição.
A REVOLUÇÃO FOI APUNHALADA

PELAS COSTAS
Quer dizer, então, que a Revolu-

ção foi traida? — perguntamos.Nada mais, nada menos do queisso — diz-nos o dr. Cyro Silva. E prosegue:
"Apunhalaram-n'a 

pelas costas. Eu
ainda me lembro do que o snr. Getu-
lio Vargas disse da sacada do palácio
da rua Rio Branco: "Os delapidado-
res do dinheiro da nação, pagarão es-
se crime com os bens e com a liberda-
de". Essas palavras, pronunciadas pe-lo Chefe Civil do Movimento, quando
a marcha para o Cattete ia furiosa,
causaram profunda emoção.

grande paiz. De qualquer modo lei é
lei, e a obrigação dos povos é obde-
cel-a sincera e cegamente.

A. respeito da assimilação dos immi-
grantes, ha também opiniões pró e
contra, porem eu julgo que os immi-
grantes japonezes se assimillam aos
costumes dos paizes onde vivem. Des-
de o começo de minhas actividades
no Estado do Pará, sempre tomei mui
to a serio esse problema, abrindo duas
escolas nas quaes é somente minis-
trado ás crianças o ensino da língua
portugueza,. escolas essas que estão a
cargo de cinco professoras nacionaes.
A experiência tem me mostrado que
não é difficil a assimilação dos immi-

(Continua em outro local)

A Policia nao quiz que os cariocas rissem...
¦eu. nu-*».

g£uc^lol

Reza um telegramma, te-legramma que encheu est.
casa de emoção c inquieta-
de, sonho e lucta, destemor
e bravura com a alegria da
maior das victoriàs, reza um
telegramma, nada mais e
nada menos, do que a en-
cantadora nova, tão do fei-
tio da época excepcional em
que vive o Brasil: — os ver-
sos do nosso inspiradissimo
Ignacio foram censurados
pela policia carioca !

Parabéns aos preparado-res legítimos — pois não! --
do império da liberdade ...

A sátyra, por emquanto,
precisa ficar de molho na al
juba frieratica dos censores,
embàtinádos nas vestes da
Inquisição; não soou a ho-
ra da verdade nua, da ver-
dade bruta, da verdade fe-
roz.

Os resíduos dum fascismo,
pendurado ao barbicacho
dalguns condotticres de e-

mergencia, inda perpassa pe
lo Capitólio deshonrado- da
Revolução.

Curvemo-nos á tempesta-
de, no estylo do caudilho que
o punhal de Manso de Pai-
va prostrou, ó jornalistas!

A escola do perrepismo si-
nistro inda está com as suas
portas abertas, recebendo as
lições reaccionarías do Ve-
lho Mundo, entregue, aqui e
alli, ás idéias autocraticas c
sinistras do século XVIII !

O evangelho libertário de
Copacabana permanece cer-
rado e encerrado !

E foi para isso que o só-
lo da Pátria bebeu tanto
sangue, e os olhos das mães
afogam-se de lagrimas, á
recordação , dos sacrifícios
que se perderam, como o pol
len sagrado da justiça sobre
a esterilidade inevitável da
Historia.

PAULO TACLA

O Brasil estava salvo!
Mas como o Snr. Redator vê, foi

tudo ilusão. Nenhum ladrão pagou o
que roubou. Muitos já voltaram aos
seus postos. E, brevemente, não ha-
verá um delinqüente que não prosi-
ga na tarefa interrompida em 1930.

DE MAL A PEIOR
A Revolução agravou mais a situa-

çãc do pais... — continua o dr. Cyro
Silva.

Como? — inquirimos.
E a resposta não se faz esperar:

Alem dos ladrões que existiam
e que, por falta de punição andam

(Continua em outro local)

leilão e saudar as responsabilidades
que advierem do cumprimento sagra-
do de um dever; nesse dia, que o es-
trabisme matricida.de vós outros, in-
siste em colocar no futuro do Brasil
nesse dia, oferecerei á penhora, dézanos de esforços para vos aniquilar acom esses déz anos de esforços, as di-visas de cadete, cuja felicidade de os-
tentar eu soube preterir em prol da
coletividade brasileira.--Depois .Hsto,
ainda oferecerei tudo quanto de estoil

| 
cismo foi necessário para suportar

os incidentes de longa e penosa cam-
panha pelas armas; um ano de re-
cJusão nos cárceres bemardescos, on-
ae a vida nos chegava avaramente
trasida pelo pensamento fixo na fo-
gueira de idealismo, que crepitava lá'
fórá; o sangue paranaense, que dei ás
chibatas da tirania, na ocasião incri-
vel dos protestos, para a cara com o
inimigo, nessas ocasiões em que, se
nós não convencêramos de que era-
mos um pinheiro, erecto e convicto,
houvéramos aceito a misericórdia ja-mais admitida pelos revolucionários.
Darei mais, ainda, tudo quanto não
poderá caber no milímetro quadra-do da vossa inteligência de hipopota-
mo. Mas, se esse dia repetir-se na his
toria da minha Pátria, vai ser difi-
cil a vós meirinhos da velha republi-

(Continua em outro local

= II Cultura do lio =
E' dever da nnprensa patriótica pro-

pugnar- á outrance a cultura do tri-
go no Paraná, afim de que aos poucos
nos vamos libertando da tyrannia ex-
trangeira no que diz respeito ao pão
de cada dia...

No Brasil nenhum Estado como o
Paraná offerece melhores vantagens
ao.cultivo do trigo, que dá bom e al-
tamente compensador por toda a par-
te, não precisando mesmo de irmos
nesse sentido ao planalto central do
Estado, onde elle se multiplica em van
tagens para os seus cultivadores.

No municipio da Lapa, por exemplo,
elle dá excellente, o que igualmente
acontece na zona limitrophe da co-
marca da Palmeira.

Grande parte dos colonos de Santa
Barbara já não come pão senão dó
trigo de sua mesma producção, trigo
esse que é optimamente moido no Moi
nho de propriedade do operoso com-
merciante S. Libero Mezzadry, esta-
belecido em Cantagallo, na Palmeira
e montado ás suas exclusivas custas,
a qual vem prestando um enorme ser-
viço de utilidade a todos so planta-
dores de trigo da zona, pelo que seria
de todo o modo justo que o sr. Ma-
nuel Ribas, Interventor Federal, vizan
do animar a industria do trigo, con-
cedesse, a titulo de animação, ao re-
ferido sr. Mezzadry, que é um espiri-
to progressista, a isenção de impostos
por um certo numero de annos.

E' deveras auspicioso o interesse qu

neste anno está havendo para o plan
tio do trigo, o que indica que todos
estão acordando para a realidade.

No municipio dá Lapa, em sua Fa-
zendá, o nosso presado collaborador
Dr. Raul Péricles está preparando u-
ma área de quatro alqueires para a
plantação de trigo, que espera colher
excellente em vista de pretender se-
meiar o maravilhoso cereal numa zona
vulgarmente conhecida como de tiqué-
ra.

Com o louvável objectivo o nosso
amigo esteve dias atráz na Secretaria
de Fazenda do Estado, obtendo na se-
cção de Agricultura, que está sob a di-
recção do conhecido technico patrício
Dr. Adolar de Hegreville Hintz, se-
mentes seleccionadas para a planta-
ção que está em vias de realizar.

Todos os agricultores deviam seguir
o exemplo daquelle nosso collabora-
dor, que se vem dedicando a muitos
annos á vida do campo, esmerando-se
tíimbem na criação, convencido como
está de que a terra paranaense é ver-
dadeiramente maravilhosa pela uber

(Continua em outro local

Colocadas

A permanência de Lauro Lopes na Chefia de Policia visa deitar por terra com a autori-dade do dr. Garcez do Nascimento que respo nde, perante a sua terra, pela implantaçãoduma nova olygarchia. Esperamos que © Secretario do Interior sab erá estraçalhar a ca-msza de força que a politicagem lhe enfiou sobre o prestigio camb aleante, indicando aoseu cunhado o umeo caminho para um auth entico carcomido — o ostracismo l

(Os subsidio dos futuros Con-
gressiatas actuaes constituintes se-
rá augmentado para seis contos de
reis. E' o ultimo neto da comedia).

Aos heroés da temporada
Vae ser dada como brinde '
A bolsa tradiccional;
E nenhuma delia prescinde ...
Pelo contrario: — Os actores,
Vendo a lendária sacola,
Commentam: "— Bravo, senhores!
Seis contos !!.,. Que bôa bola !!!

IGNACIO

i
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SUCCURSAL NO RIO DE JA-
NEIRO

Praça Floriano 19-4.

EXPEDIENTE:
ASSIGNATURAS

Semestre  ?5|S2S
Anno ..  50S0
Numero avulso  *<w"
Numero atrazado .... >wv

SUCCURSAES EM:
Ponta Grossa R. 15 de Novem-
bro 21; Paranaguá, Antonina,

e Rio Negro.
Agentes e Correspondentes
em todas as localidades do

Estado.

\ Direcção não assume a res-"ponsabiüdade 
dos escriptos de-

vidamente assignados, nem en-
dossa os conceitos em os mes-

mos emittidos.

mann; Pedro Luiz Sousa; Jorge
Elias Farah; Jullus Xavier de Pau
ia; Luiz Castellanl; Arthur Obert
o Cia; José Gonçalves; Valentln
P Custis; Honorlo Dias da Silva;
Wekcrllm e Cia. Wiuigner e Clu;
João Salustlano da Rosa; Dlrse
Von Berg; Rosemlra Aítonso da
Costa; Nathalla da Silva; Anto-
nio Fagas; Luiz Herman; Emillana
Marcondes; Alma HupKa Castebi
le Romano; Batista e Cia; E. M.
Davis; Bingio Lonbarcli; Emílio
Von Lisberg; José Vysnianskas;

José Mulaskl; Clodorico Moreira;
Antonio Freitas; Jan Kerl; Leon-
cio Artigas, Antonio Furiair, Lidlo
Fernandes; Léo Cobbe; Marina
Cobb; Kraemer e Cia; Konrat
Bltz; Kothe Wilmi; K. Kuvvolsko
vvalskl, Ladislau Javolis; Lemenia
Gomes Beviláqua; Leonor Martins;
d. Licinia; Luís Melhado Conpas;
Ladislau Kozak Lacerda Breves e
Cia; Liza Barriquello; Lucilia Pln-
to, (2 carta's) Luis Alge; Luis Fer-
reira; Laudelina da Silva; Luiza
Bezelin; Lourival Albuquerque, Li
ca Jonson; Dr. Lis Colombo Tier-
no; Luiz Peatriz; Laura Cop; Les
sau Masse; Luis Vernis; e as se-
guintes empressas: Verônica Sil-
va; A. Motta; Manoel Joaquim de
Ramos; Jooã Santiago; Denietrio
Sifra e José Albuquerque.

O NOVO PREFEITO DE RESI R
VA. — Foi nomeado, por decreto
da Interventoria Federal, o snr.
Francisco Sadi de Britto, para
exercer as funeções de prefeito
municipal de Reserva, ficando
exonerado o actual.

NOTAS E INFORMAÇÕES
PHARMACIA DE PLANTÃO. -

Durante esta semana estão de

plantão as seguintes pharmacias.
Stellfelü na Praça Tiradentes,

3i° 530. Phone 135.
Sanitas - a rua 15 de novem-

toro, 48. Phone 757.
São Sabastião - a rua Maie-

chal Floriano, 756. Phone 440.

CAMBIO. — O Banco do Operou
hontem com as seguintes taxas, de
cambio:
Libra 90 °° — 59S00O.

Libra aiv — 60S000.
Dollar - HS850.
Lyra - 1S035.

¦ Peseta — 1S635.
Franco — S790.

\ Escudo — S550. „ ,.
1 Marco — 4Ç525.

; Florim — 8$130.
; Franco Suisso — 3S895.

Franco Belga 2$800.
I Peso Argentinos — 3$460.
- Peso Uruguayo — 6S400.

Peso Argentino — 3$460

O PREÇO DO HECTARE DE
TERRAS ÒEVOLUTAS - Por de-
creto assignado pela mtervento-
ria Federal, e hontem publicado
foi fixado em 18$000 (dezoito mil
reis* o preço minimo de terras de
volutas, considerando a necessida
de que tem o Estado de fixar os
valores, para perfeita clareza e es
cripturacão de seus balanços e
2em'a necesidade de serem

revistos os valores reaes e eluni-
nadas as conas, que nao os rep e

sentem, o mesmo meras possibih
dades.

OS MEMBROS DO CONSELHO
CONSULTIVO DO MUNICÍPIO DE
UNIÃO DA VICTORIA. - Por de-

' creto do Interventor Federal fo
ram nomeados nos termos do § 2 ,
do art. 40. do Decreto Federal no
"0438 de 29 de agosto de 1934, o

dr João Teofilo Gomy Junior e
Carlos Kuenzer Junior para exer
cerem as funções de membros do
Conselho Consultivo do mumci-

pio de União da Victoria.

TELEGRAMAsTrÉtIDOS. 
_ Na

Repartição geral dos Correios e
Telegraphos encontram-se retidos
telegrammas para as seguintes
pessoas: Elza Fonseca Ebano Pe-
K 81; João Silverio Casa Rodo
baldo Cena; Cyro Bispo D. Jose
2742; Estevan Savan Posta Res-
tante; Olibio Carlos Carvalho 1365
Frela; Bernardo Savio Hotel Ro-
ma- José Damico Ermelino Leão
477-' Tte. Ângelo Doliveira; Jac-
oues Copperfid; Madinas para Aze
real José Bittencourt de Paula
síva Jardim 12; GulmaíW
Malbaiad, Rua Aquidabam 3 Sar

gento Sundin iVcente Machado
1494- Orual; Enzo; Antonio 11-

Sedo; Rinder, iDva de Castro;
lereza Stange Rua da Graciosa
1292.

PROCUREM SUAS CARTAS —

Nos Correios na Posta Restante
acham-se retidas ás seguintes car
tas cujos destinatários nao to-
ram encontrados S. Carvalho Dias
Ana Soares Pessoa; Agostinho Es-
carmilha; Adelina Patrícia; Bar-,
bara Niemiect; Willies Fillies; Jo-
ão do Rosário; Américo Chardulo
Affonso Fischer; Maria da Luz

• Cardoso; Aurora Teresa; José
Schuart; F. F. (Rua 15 de Novem-
bro, 1469); Miguel Gaska; Luise
Ramann; Eüclides Mello Binchi
Rud Deutscher Krieghsamerden,

Uacob Sibut; Valentina Costa; Ri-
cardo Fichtner; Catharina Obrest,
José Süverio Chofer; Morreur Be
erli- Darcy Portella e Cia. Maria
Pereira dos Santos; José Suvarte;
Smit Kopp; Walter O»*™™:
Nair C. Portugal; José F. de SI-

queira, Alma Walte^Franclsco E.
da Costa Lúcia Gertrudes Brafc-

MOVIMENTO HOSPITALAR —
Na Santa Casa de Misericórdia na
semana de 2 a 9 de Junho de 1934
foi o seguinte o movimento:

Existiam 208; entraram 59; sa-
hiram curados 53; falleceram 5 fi-
cam em tratamento 209.

Sala do Banco — Consultas 237;
receitas aviadas 308; receitas pa-
ra os internados 491.

Obcservações — Fallecidos: Sa-
ei A. de Lima; Victor de Bor-
ganha; Otilia Delia Bona: Demi-
tholde Magalhães (entrou mori-
bundai; Antonia Gonçalves.

— No Hospício de N. S. da Luz,
no mesmo periodo:

Existiam internados 395: entra-
ram 4; tiveram alta 2;. fallecido
1; ficam em tratamento 396.
. .Observações — Falecidos: Samu-
lina Maria de Jesus.

pffjr.l? 
.

O NOVO PRÉDIO PARA A ES-
COLA DE APRENDIZES ARTI-
FICES. — Do sr Washington Pi-
res, ministro da Educação rece-
beu o Interventor Federal no Es-
tado o seguinte officio:

"Comunico a V. Excia. que este
Ministério providenciou junto ao
da Fazenda, no sentido de ser pos
ta a disposição dessa Intervento-
ria — por conta do credito de ...
2.067:8908000, consignado na ver-
ba 16n. do artigo 5o do decreto n°
24.167, de 25 de abril de 1934, "Pa
ra as depesas com a construcção e

ampliação dos edifícios dos Esco-
las do Aprendizes Artífices", a
quantia dc quinhentos contos dc

réis (500:OUO$000) para ser om
pregada na construcção do edlfl-
cio destinado a Escola de Aprendi
zes Artífices nesse Estado, com
observância das seguintes condi-
ções, cuja aceitação tenho a hon-
ia de solicitar a V. Excia.

1" — Modificar a disposição dos
pavilhões destinados ás secções de
crabalho de madeira e de metal,
evitando a posição em diagonal
do terreno que faz perder muito
espaço para íutras ampliações;

2» — previsão de uma' área para
essas mesmas oficinas dupla da
nguratía no projeto;

3lk — supressão os pavilhões de
eletricidade e do gabinete medico-
dentário e fisica e química, flcan-
do as respectivas áreas como com
pensação do aumento indicado no
item 2;

4R — modificação de algumas di
visões internas no edificio central
sem alterar a estrutura e orça-
mento previstos.

5a — fornecer especificações mi-
nuclosas cubações e orçamentos
com preços unitários que habilitem
uma fiscalização perfeita no ponto
de vista técnico e econômico;

ga — haver por parte do Gover-
no Federal uma fiscalização que
se entenderá diretamente com o
Governo do Estado para que se-
ja observada a orientação técnica
que este gênero de serviço impõe.

Reitero a V. Excia. os meus pro
testos de estima e alta considera-
ção.

(a) Washington Pires"

E AINDA SE FALA EM DESAR-
MAMENTO... — Informações de
Athenas dizem que o governo hei-
lenico apresentou um projecto á
Câmara dos Deputados de Athe-
nas, determinando a construcção
.de dezeseis destroyes de mil e sen-
centas toneladas nos estaleiros
Gregos.

METHODOS HORRÍVEIS UTILI-
«ADOS NUMA TENTATIVA DE
SUICÍDIO— Communicam de Ber
lim que uma mulher tentou pôr
termo á existência, utilisando-se
de methodos bárbaros. Quando os
visinhos acudiram ao quarto da
suicida, por terem ouvido longos,
gemidos, encontraram-na num ia
go de sangue tendo ao lado uma
faca, uma navalha, uma macha-
dinha, um canivete e uma tesou-
ra.

Com a faca ella golpeara o pei
to em vários logares. O canivete
estava cravado no estômago. Na
cabeça mostrava signaes de for-
tes golpes de machado e as per-
nas, uma das quaes mostrava o hu
mero, haviam sido retalhadas a
golpes de navalha.

Para evitar um possivel fracasso
desses methodos, a suicida, que
era uma neurasthenica, abriu to-
das as torneiras de gaz, o qual já
havia principiado a produzir os
seus effeitos.

i Maior nescober UL
Para a Mulher

A mulher não soíírerá dores
CURA AS COLICAS UTERINAS EM 2 HORAS

'imCTroffiJSiCES

mm
CEDIÇOStWtèãM

Regulariza as suspensões. Corta aa
grandes hemorrrhagias. Combate as
Piores Brancas. Evita o Rheumatis-
mo e 03 tumores na edade critea. E'
poderoso oalmante e Regulador nos
Partos evita Dores, Hemorrhagtag e
quasi nulllflca os accidentes de mor-
te que sSo de 1 por -cento-. Meninas
de 23 a 25 anos todas devem usar a
PLUXO-SEDATTNA, que se vende
em todo o Brasil. Receitada por
20.000 médicos. FLUXO-SEDATINA
encontra-se em toda parte.

}4ú*m m mm** ^^^-^

Slisifl Sovo-Itenei
ELEVADO A' CATEGORIA DE ESTABELECIMENTO LIVRE ^

DB ENSINO SECUNDÁRIO POR DECRETO DO GOVERNO

FEDERAL

Bducaçao fisica e»b a direcg ão de dois médicos espeoiallgado».

CURSOS;

Primário — oom pr«moç5e» semestraia.
Secundário — fiscalizado,, em 3 anos.
Ginasial livre — (madureza) em 3 anos.
Datilografia — curso rápido em 3 meses.

Todoa os cursos funcionam tambem a noite, sendo o ensino no-\
turno tambem fiscalizado, de medo que oa wms certificado! sfio^
valldi.-- para a matrícula nos cursos, superiores do pata-
O» slnitçi Que nâo puderem continuar sen curso em aulas dlur-

na», ir -¦* pedir a sua transferencia para o nosao corso noturno!
de Jur,'nfo".i<}õe« a ma do AQnMabM, 878.

Aosarreganhos de um^boycott'1
inofiensivo respondemos

com estes
PREÇOS ESMAGÁD0RE

*
S*

w f S. "Kk.

Pellucia floreada aveludada para kymonos, Mt.
Pellucia listada para Pyjamas, Mt.

... 2S300
_  _ _ • • • 2S200

Peilucià listada" par a Roupas debaixo, Mt. 1S600
Pellucia mesclada, encorpada, Mt. . ilcnü0
Flanella de lã para roupas de crianças, Mt. oo? °
Kashá para vestidos, padronagem variada,Mt. ..,.-.. . . 3SO00
Kashá de lã, larg. 1,5o, Mt • • '• • - - WSW
Merino escosses, diversos padrões, Mt. . ......  ÍZ_
Voil de lã, xadrez, Mt &lW
Felpa de lã, varias cores, Mt. de 18S000 por... ,.,.., 13&000
Tecido esponge para vestidos, Mt. ; ......... .-.... • - 3S000
Astrakam para casacos, modernissimas cores, Mt, de

2OSO00 por .  a!nn0
Casemíra "Áurea" para ternos, Mt  ?«S
Brim escuro, resistente, Mt ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • *S400
Setineta estampada para forro de casaco, Mt, desde á5000
Tricolines finas, cores garantidas, Mt. . .. .. . • • 3S000
Zephir para camisas,Mt. enfestado . ....... ....->... ......:..• 1S400
Zephir para camisas, superior, Mt  ...  ?5v°
Opaline extra, Mt. de 2S500 por ....  JS500
Luizine mercerizada, para combinações, Mt  15300
Crepe "Gloria", bem encorpado, todas as cores, Mt. . ... . 9SO0O
Fulgurante preto, Mt .............. . • • 2OS00O
Setim Fulgurante, Mt •.'¦*¦ :JW£Si
Seda sultana, bellissimo artigo, de 25S000 por  15S000
Finíssima seda para camisas, Mt ........ .. .. ¦ • ¦•¦ 

2!S2?
Seda Japonesa para kymonos, Mt • ^5jJ°
Casacos de kashá para senhoras, confeçã o primorosa, 25S000
Casacos de lã 45S00O
Sobretudos para homens, de casemira grossa, ......... ......... 405000
Sobretudos para crianças iSínün
Blusa de lã para senhoras, 14S000 e,., . . .|.,\.nii........ ..<•. • 17S000
Pulloweres para senhoras 3S500 |... ... ..i ... .-. ... .*. 65000
Pulloweres para rapazes,.,,. . . • ..¦'... .• • • ¦-<¦¦• •<¦¦¦• • • * 25000
Camisas de tricoline, desde  IQgPj
Camisas de lã colla . rinho pregado 4S500
Cuecas de zephir .• ...-• -  

^Ün
Cuecas de tricoline  3^0
Ceroulas de meia a 4S0OO  • • • 7$5°0
Cuecas de pellucia . . .  • • ... • . • • 6S00O
Calças de meias para senhoras .-.J....... - ... • • 2S00Ü
Macacões de lã para rapazes a 4$000  5S500
Jogos de lã para crianças, compreendendo casaco, tou-

ca e sapato, 10S500
Calças de brim, para homens, ....... .... . . . . . . . 55000
Ternos para homens . .'................ . . ^-.*29S
Cobertores cinzentos, bem grandes 4S500
Cobertores de lã de camello  .:,.,,.,,.,,.,,.,,..-,.. -.-¦. 13500U
Toalhas de rosto, peludas a S800 ,., ,,.,,.,..,,.,.. 1S200
Toalhas de banho, felpudas a 3S500  5S00O
Átoalhado para banho, larg. 1,30, Mt. . . V........ . 3S500
Sombrinhas de setineta  .  9$500
Sombrinhas de tricoline, cores variadas 1Q?000
JV^èias fio de escossia, para senhoras, a 1S2Q0 e ..... . 1$^00
Meias fio de escossia, para senhoras, bem grossas . . ^
Meias siberianas para homens para par ........... S70Ü
Cretonne superior, larg, 1,25, Mt  . . . ... • 2S500
Algodão alvejado "Garoa" peça c 10, mt. ....... . 9S00U
Algodão alvejado "cchico "fumaça" peça c 10 Yard . . 12S0^

Algodão cru', tecido linho, peça ...... ,.,.,.,,..... i.<. íP-?-J|!*!
Morim cardeal, super 10 Yard . . . 12S500 ,.,..,.,..». . 26S^"
Facas de aço, para cosinha ....,.,... . .-. t„ ,.,,;,,..,.¦'.,-. ... ^kn
Culheres para café, Dz .-......,,....,r. U. • > 

çeanGarfos e culheres de alumínio, cada . . ...... .-;-. . ¦ ^
Sapatos de borracha, branco e marron, numeração com

pieTa, par . .-. .». í.-.^.ii*.>.ií.i.i.i<*ir*i(.n*.r*i.. .>i-.«ii. ..i-.¦... ¦
Camisas sport ,.,,.,.,. ,.'. . - .-
Saponaceo "Derley", tijolo grande .......... f .
Cadarço branco, peça
Linhas em cores tubo cl 100, mt, 2 por .
Lápis' pretos superiores '. . . . 
Graxa para sapatos, todas as cores, lata .,...'
Botões de ossos, 20 por . ." [. .
Colchetes de gancho, inoxydaveis, Dz
Grampos pára escriptorios, caixa cl 200 . . ,. . ,. ........

Casa Abdo
TACLA & FILHO

3S500
2S000

S200
sioo
S500
S100
sioo
sioo
sioo
$100

Praça Generoso Mar-
íques, 26. - Curityba -

Phone, 6-4-3
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É^^^S!^'^^ no Uru8uay em ur"a entrevista sensacional concedida ao jornalista Damonte Taborda, de «Critica» de Buenos Ayres••Critica , a mais alta expressa

(l„ jornalismo moderno na America
do sul. publica em uma das suas
ultimas edições a seguinte entrevis-
ia. que o nosso esforçado collabora-
dor Marco Aurélio Cidade traduziu
puni CORREIO DO PARANÁ*:
Alexandre Minklnc ainda não che-

e, no "hall" do vcstibulo frlorent,oti
to,
tro japonez o secretario da Embaixu

um commerciante japonez. O
russo acaba de avisar-me pelo telcpho
,„, que chegará dentro de mela hora.
Trnho trinta minutos disponíveis pa-
m palestrar com o amável dr. Jiro Ja
nasaki, que me convida para tomar
logar em sua mesa, com gentlllsslma
reverencia de arguto diplomata.

_ Deixarei estes dias Montividée
_ informa-me, O objectivo de mi-
nha viagem foi gerir a compra de
carnes e iniciar outras questões com
inercláes no Uruguay. Não compra-
mos multo, porém, deixo preparado o
terreno para mais tarde. Tante da
Argeptlna, como do Uruguay, have-
mos de comprar em grandes quantl-
dades, em futuro proximo.

- O Japão tornou-se um paiz mui-
to cossumidor de carne? — interrogo.

— Effectivamente, retruca. Cada dia
meu, povo se acostuma mais ao uso
da carne, e parallelamente, ao consu-
mo do peixe. A norma religiosa do
budllismó que prohibia alimentar-se
de carne, perdeu sua antiga força e
somente alguns grupos de fanáticos re
sisthi a comer carne de gado.

Desse modo — continua o diploma-
ta japonez — com o incremento de
nessas compras no Rio da Prata tor-
n-i-se cada dia mais notável, não obs
tante, também, é verdade, collocar-
mos aqui muitos dos nossos produ-
i tos, como tecidos de algodão e seda,
louças, foguetes e produetos chimicos
n preços vantajosissimos e de qualida
r'o muito superior á dos paizes que
tão nossos competidores neste merca-
li- sul-americano.
KINQUELA MARTIN E LARRETA —

O TANGO
A conversação decorre placidamen-

te e, ao filiarmos da sympathia do
Japão pelas coisas do Rio da Prata, in
forma-mé:

—¦ No Japão conhecendo, por exem
pio Rinquela Martin, como valor picto
neo e a don Henrique Larreta. como
literário, tendo circulado muito as tra
ducoõíJS em nossa lingua de suas pro-
(H-cções. Temos uma noção nitida
dot cotsumes sul-americanos. Nunca
tivemos a ingenuidade de considerar,
;: argentina de gaúchos ou de costu-
mes exóticos.

Também nos seduz a musica argen
üna: dança-se com perfeição o tango
no Japão e. precisamente o anno pre
terito, ouve no Palácio Imperial c'^ To
kiü um grande concurso de tango, que
íevelou notáveis apreciadores dessa
dança.
O REFLEXO CULTURAL EUROPEU

O dr. Jiro Jamasaki dá minucios
commentarios, cifras que revelam
teu profundo conhecimento do nosso
meio.

Acredita — interrogo, que a Ame
rica do Sul tenha physionomia e des-
unos próprios, ou a considera como ap
pendlce cultural da Europa?

Creio que a cultura dos povos da
America do Sul é somente um refle-
xo europeu, posto que como julgue-
nes caracter differenciados e próprios,
não bastante definidos para torna-los
independentes da herança européa, na
qual predomina o hespanhol e o italia
no.

E continua com voz pausada: Nós,
os japonezes, vemos com mais sympa
thia o destino dos povos sul-america-
nos.

Crê V. Exa. que os povos do Sul
liodem ser adversários dos do Norte, á
cuja penetração imperialista nos oppo
mos? — interrompo-o.

O ministro japonez não muda e,
com um sorriso não isento de ironia,
responde-me:

Quem sabe, até que ponto os po-
vos da America do Sul oppõem-se a
Norte America e até que ponto seriam
anti-yankees em alguma emergência?

SEGREDOS DA GUERRA
Jamasaki falla-me dos progressos

culturaes e industriaes do Japão e, ao
referir-se a notável potência do exer-
cito imperial esquiva-se das pergun-
tas:

Nossa frota aérea é, com effeito,
imito importante. Compramos appa-
relhos da Itália, França, Inglaterra e
Estados Unidos. Ao mesmo tempo,"nossas 

fabricas de aviões trabalham in
tensamente...

Ha muitas fabricas de aviões?
Quantas são?

9 primeiro secretario da embaixada
doutor Shibazaki, a quem o ministro
apresentou-me como "sua sombra"
responde por elle:

Isso não se sabe. Não sabemos.
E o embaixador conclue:^ao sabemos.
~- São segredos de guerra.Tenho a impressão de haver tenta°° violar segredos de Estado; porém,

d 
izmente, entra Pela Porta giratóriae erystaes o sr. Minkine e dirige-se

oi nos vêr, para a escadaria princiPai,
GUERRA RUSSO-JAPONEZAA conversa foi interrompida e, em-

^ÃSA COMBATE

o
quanto a figura formidável e gigantes
ca do ministro dos Sovlets sobe os de-
gráos, Jamasaki pergunta-me, por seu
turno:

Esse 6 o Embaixador da Rússia?
Vive no mesmo hotel que eu? ;

' — Que conseqüência pósthumas po
dem ter os incidentes repetidos, na
fronteira com a Rússia? pergunto por
minha vez.

Na fronteira com o Estado Man
chukno! Depende das altitudes das
nações. Une-nos com o Estado Man
chukno um tratado que estamos obri
gados a respeitar. Qualquer que seja
n nação que leve ao mesmo uma ag-
gressão, devemos defender a Manchu

ria. E logo. sem guerra, não ha tro-
ca?; de fronteiras...

Progride o Estado de Manchim
kno? pergunto.

Está muito desenvolvido o prospi
ra grandemente. A França, que não
c reconheceu, inverte entretanto seus
capitães no Mandchukno e fazem o
mesmo a allemão c o yankee. Asso-
ciam seu dinheiro nas obras da Man
churia e consomem seus produetos, de
tal modo que logo será um centro de
capital internacional. Quando acon-
tece isso e os Soviets querem intervir
em suas fronteiras, esses governos que
actunlmente não reconhecem ao Man
clu.kno, serão os primeiros a corre-
rem em defesa de sua integridade, que
será a dos capitães de seus nacionaes
compromettidos.

O ministro falia destas artimanhas
internacionaes sem alterar o diapasão
de sua voz.

Além disso, a missão do Manchu
kno é a de ser um Estado tampão, que
impedirá a guerra entre a Rússia e o
Tnnão. E termina:

Volto a repetir: tudo dependerá das
attitudes da nações. Não attentamos
contra o direito.
O IMPERIALISMO JAPONEZ —

MONROE
Entretanto, a intervenção japo-

nr-za nn fundação do Estado Manchu
Kno e as operações das tropas japone
zns no território chinez. foram inter-
pietadas pelo mundo como attitudes
de franco imperialismo japonez — di-
go ao ministro.

Grave erro, retruca. O Japão
não tem espirito imperialista. Acaso
eram imperialista San Martin ou Bo-
livar, quando tornavam indèpenden-
tes os povos da America do Sul,, inter
vindo em territórios alheios a suaspa
tnas? Um sorriso de pureza infantil
dtbuchou-se no rosto do dr. Jamasaki

Intervém os srs. dando uma inter
pretação oriental á Doutrina de Mon
roe, que esgrimem em nosso continen
te os norte-americanos? — interrogo.

Não... nada de Doutrina de
Monroe. Esse ennunciado, fizeram
en; meu paiz algumas velhas cabeças.
Jamais proclamaríamos essa formula
exclusivista. Ao contrario, temos em
fraterno espirito universalista. Note
bem: u-ni-ver-sa-Iista. Porém, nossa
situação na Ásia, é de muita responsa
bilidade. Temos obrigação de manter
a paz e essa responsabilidade deriva
de que somos a nação melhor organi-
sada. Era impossível continuarmos
impávidos ante o cháos dos últimos
annos de vida da China, em plena
guerra civil, impotente para unificar-

Japão tem o espirito univer-saMsíci
se dnndo a si mesma um governo for do contra nossos produetos. VIVEU UM
te e estável.

A melhor prova de que não possue
espirito imperialista nossa intervenção
na China, ó que desenvolvemos . uma
política" open doòr", de portas aber-
tas e o Japão resmeilou assim o conve
nio das nove potências, que lhe impu
nha esta obrignção. • • • • •

RELAÇÕES COM A CHINA
— Nossa intervenção trou-nos appa

relhado um movimento anti-Japonez
na China que interrompeu a. tradeio
nai cordialidade de nossas relações.
Soffiemos o áspero "boycott" decreta

do contra nossos produetos.
Esta guerra commercial nos irritou,

não podemos oceultar, porém, ao mes
mo tempo provocou a quebra estrepi
tosa dos commerclantes chlnezes que
mantiveram o "boycott". Posso asse
gurar-lhe que as relações com a China
entraram em um período de franco
melhoramento diplomático, posto que
até o momento não podendo dizer o
mesmo das commerciaes. Porém, sòu
optimista para o futuro, quando a Chi
na comprehender o verdadeiro espiri-
te de nossa intervenção no seu territo
rio. . . =*=<=

ANNO EM MOSCOVV

Dentro da nmnbllidadc de nossa con
versaçáo, interrompida ás vezes pelo
secretario Shibazaki, que aparteia o
thema da guerra russo-japoneza, o
ministro me faz uma confidencia:'

— Conheço um pouco a Rússia. Vi-
vi um anno nella, em Moscovv, duran
te o anno de 1924. Sei como vive b
povo russo...; sei como pensa o povo
russo...

Sorri o ministro. Ha chispas de iro
nla em seus olhosissinhos.

Graves Crimes Praticados Por um padre !
LESOU UM BANCO

Em uma das suas mais recentes edi
ãões, "A Pátria "do .Rio, publjca.o se
guinte:

I "O delegado de Roubos c Palsifi-
cações do Serviço de Investigações
d» Policia do Estado de Minas Gera
es, em officio n. 3.653, datado de 22
de maio p. p„ solicitou as necessárias
providencias á policia da capital, no
sentido de tomar por termo as de-
clarações do padre José Maria de Cas
tro, com relação ao facto pelo qual
está sendo devidamente processado,
pelas autoridades policiaes dàquelle

Estado, aceusado de haver por meios
fraudulentos levantado a quantia de
12 contos de réis, da filial do Banco
Peiotense, em Minae, com uma nota
promissória emittida em seu favor, pe
lo reverendo Joaquim Dias dos San-
tos.

A promissória foi emittida em 10
de junho de 1929 e vencida em 8 de
outubro do mesmo anno, e, emfim, a-
pós esgotados os meios amistosos, foi
finalmente protestada em 30 de de-
zembro do dito anno.

O delegado de Minas, no referido
officio, allega que o sacerdote José
Mario de Castro, em Bello Horizonte,
dizia-se professor do Seminário e se
cretario privado do arcebismo daquel
la capital, D. Santos Cabral, motivo
pelo qual tivesse talvez angariado a
confiança do Banco.

Aquella autoridade mineira, 'ainda
declarou que, ao ser a nota promisso
ria protestada, o padre José sahira
inopinadamente de Bellò "Horizonte,
tomando rumo ignorado. Mais tarde,

E TENTOU EN VENENAR O ARCEBISPO DE BELL O HORIZONTE — A INTERVENÇÃO
DO DELEGADO ESP ECIAL JAYME PRAÇA

entretanto, a policia de Minas, soube
que elle. estava residindo nesta capi-
tal e, que, a policia carioca poderia
descobrir facilmente o seu endereço,
por intermédio do advogado dr. Dyo
nisio Silveira, com escriptorio á rua
do Rosairo numero 57. Pois, esse cau
sidico ha tempos, funecionou como ad
vogado do reverendo José Maria de
Castro, em um processo crime, em
que o mesmo fora aceusado de haver
ent.ado envenenar o arcebispo de Bel

lo Horizonte, D. Santos Cabral.
Deante desses factos expostos pela

policia cie Minas, o capitão Felinto
incumbiu ao dr. Jayme Praça, delega
Muller, chefe de Policia desta capital
do especial de Fiscalização e Repres-
são aos jogos, que mandasse proceder
ás necessárias diligencias em torno
desse rumoroso e escandaloso caso.

Após uma acertada diligencia os au
xiliares do dr. Jayme Praça descobri
ram logo o endereço do aceusado, que

reside actualmente no Hotel Vera
Cruz.

O sacerdote José Maria de Castro,
hòntein mesmo, foi intimado a com-
parecer ã Delegacia de Jagos na Poli
cia Central, onde na presença do res
Praça, prestou as seguintes declara-
pectivo delegado especial dr. Jayme
ções, que foram tomadas por termo
pelo escrevente Ceres: "Que antes da
emissão desse titulo e seu desconto no
Banco Peiotense. o mesmo emittente
emittira outro que fora descontado
no mesmo Banco e por ella pago no
praso estabelecido: que uma vistoria
nos livros e archivos do Banco, pode-
rá facilmente provar essa transação

ipliose Eiprep de Capital

anterior: que um gerente do Banco
em Bello Horizonte, sr. Rosa, conver
sou com o emittente padre Joaquim
Dias dos Santos; que o declarante foi
de facto, professor no Seminário de
Bello Horizonte, cerca de 3 annos, is-
to é, 1927 a 1929, inclusive: que era
também capellão do Hospital S. Vicen
te de Paulo e professor contractado
no Gymnasio Mineiro; que não se
lembra ter dito que"'era secretario do
arcebispo, pois não o poderia dizer
porque, embora trabalhasse para s.
ex., nunca exerceu o dito cargo; que
assegura também que, ausentando-se
de Bello Horizonte, em maio de 1930,
não foi para logar incerto, foi para
Cataguazes, em Minas onde esteve
até maio de 1932 e disso o Banco Pe-
lotense teve conhecimento, porque a-
inda em 1930, mandou a promissória
ao Banco do Brasil, em Cataguazes,
para cobrança, não tendo o declaran-
te pago devido ao prejuízo e lucro
cessante, decorrentes do que soffrera
com o caso do envenenamento do sr.

PROGRIDE O COMMUNISMO
Durante o anno de minha vida

em Moscovv também fui vermelho...
Tive sério ataque de escnrlatlna...

O primeiro secretario falia cm japones, porém, torno a interroga-lo:
Progride o communlsmo no Ja-

pão? Que viso de verdade teve aquel
la noticia cnbographica que informa-
ra dn descoberta do um "logia" do
jovens officiaes communistàa no Exer
cito?

A propaganda communistn está
muito desenvolvida no Japão, respon
de-me.

Molesta-nos bastante. Quanto á e3
Sa noticia da "logia" de officiaes com
munlstas, entendo que não eram gra-euados; não obstante, descobriu-se
uma organisacão de magistrados com
munistas, logrando-se individualisar
dois juizes, o communlsmo toma a at
tenção sobretudo da juventude que es
tilda, porém, é communlsmo doutrina
rio e não soviético. Registraram-se
também nos últimos tempos attenta-
dos a altos funccionarios, organisados
por comnumistns e executados por fa
náticos.

A JUVENTUDE ESPORTIVA
O embaixador fallou-me da juventü

de que professa ideas communistas.
Interrogo-o si existe, a seu modo de
vêr, um novo typo de homem joven
no Japão, como existe nos Estados
Unidos ou na Rússia, com dynamismo
e audácia.

Nossa juventude dedica-se intensa-
mente aos esportes. E' sua oecupa-
ção favorita. Também estuda e vae
formando-se para o trabalho. Não se
imiscue na política e respeita a velha
hierarchiá da idade. Possivelmente
dentro de algumas gerações o joven ja
ponez estará npto para transpor o oõs
taculo da idade.

O secretario também dá sua opnião
— Hoje em din, o joven não tem

,.,,,,, , imais inquietações que as da sua pa-arcebispo D. Cabral: prejuízo e lucro I tria v

LINDA CASA NO ALTO DA RUA 15
Vende-se oplima casa, estylo moderno, recentemente construída e situa-

da cm magnífico ponto, no alto da rua 15 de Novãembro. Optimo emprego de
capital, dando de aluguel, presentemente, quatro contos e duzentos annuacs.
Dois pavimentes c porão habitavcl inte ressados queiram dirigir-se pessoal-mente á PROCURIAL — Edifício Moreira Garcez.

Pensão Esplanada
RUA 15 DE NOVEMBRO, 618

Prédio próprio para pensão, com todos os requesitos de hygiene
Própria para familias e senhores de tratamento
Quartos todos arejados.
Ótimo conforto sem luxo acceita pensionistas em transito.

cessante estes que pelo mesmo moti-
vo. ainda hoje, o perseguem; que o de
claranto se confessa devedor estnndo
prompto a pagar no momento que o
possa; que teve sempre diversas tran
sacções com o Banco Peiotense, andan
do sempre em dia com o mesmo e só
deixando de satisfazer esse debito por
não o ter também podido o emittente
e devido á situação do declarante, aci
ma exposta; o emittente, com effeito,
nunca residiu em Bello Horizonte, isto
é nunca foi provisionado naquella
Diocese e no Rio esteve por vezes de
passagem, durante dias ou mezes; co
nhece o emittente mas não snbe se ti
nha uso de Ordens no Rio; que o de
clarante espera, pois, que o exmo. sr.
arcebispo de Bello Horizonte se pro-
nuncie a seu favor na questão da ten
tativa do envenenamento de que s.
ex. fora victima, afim de poder collo
car-se bem e de saldar este e outros
compromissos que tem; que o declaran
te admira que somente agora em que
pede ao sr. arcebispo de Bello Horizon
te esclarecimentos do acto, no tocan-
te á pessoa do declarante. surja essa
cobrança, em que tem sido esperado
por cinco annos; que está, emfim co-
mo disse prompto n pagar porque re-
conhece a divida".

O padre José. tem 26 annos de ida
de, é solteiro e é natural do Estado
de Minas Geraes".

ebandida Dos
>

ít, Avenida Jeão Pessoa, 1
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l^OOveis das outras carreiras. Considere-

A morte anda mesmo perseguindo
a Academia Brasileira de Letras. Bas
ta dizer que, neste ano — ainda está
na metade — desapareceram nada
menos que cinco membros da ilustre
companhia: João Ribeiro, Augusto
de Lima, Gregorio da Fonseca, Mi-
guel Couto e Medeiros e Albuquerque.
1934, não ha duvida parece tornar-se
o ano fatídico para o Petit Trianon.
Até agora, era 1918 que conservava o
recorde de perdas para a Academia
com o passamento de Bilac, Alcindo
Guanabara, Emilio de Menezes, Ho-
mem de Melo e Inglês de Souza. Este
ano, porem, ameaça roubar-lhe o tro
féu macabro, praticando roubos enor
mes na literatura nacional.

Não cabe, aqui, um estudo mesmo
ligeiro, dos cinco acadêmicos recente
mente desaparceidos, visto como pro-
metemos para breve um ensaio mais
atencioso — "1934 e seus mortos" —
no qual analizaremos, com certo cari
nho as personalidades tão dispares
dos ilustres intelectuais falecidos nes
te ano.

A nossa crônica de hoje não preteri
de passar de simples crônica. E de-
ve, portanto, cingir-se aos limites
que a si mesma se impõe.

Dentro mesmo da dor nacional mo
tivada pelos cinco desaparecimentos
a que nos referimos, muita gente vai
buscar a velhíssima "blague" de que
a morte continua a desrespeitar a
imortalidade acadêmica. Ainda bem
que a observação não passa de ironia
barata, porquanto, si é certo que a
Parca milenaria não olha para titu-
los nem méritos, não é menos certo
que os intelectuais dignos desse nome
hão de continuar, mesmo depois de
mortos, a merecer todo o acatamen-
to de quantos os prestigiavam anteri
ormente. E' esta, aliás, uma das mui
tas superioridades dos homens de le

nios, por exemplo, o burguês, tipo
clássico. Um cidadão qualquer, cujo
cofre anda pletorado de ouro, recebe

as maiores homenagens enquanto vi-
vo ou enquanto milionário. Basta, po
rém. que a Fortuna, não lhe seja mais

Entregue
pronta para

acender ! :
Instalações i Lipções

em PRESTAÇÕES
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propicia ou que a Morte, em sua ron
da sinistra, entenda de visita-lo, para
que o seu nome dilua-se logo na a-
margura do alvido mais negro. Com1
o escritork não se. dá isso. Suas obras
são o atestado perene, são a prova in
destrutivel de seus méritos intelectuais
Qualquer um sabe que Machado de
das expressões máximas do romance
Assis era, no começo do século, uma
nacional. Ninguém, entretanto co-
nhece o nome do sujeito que na mes-
ma época, tinha uma renda superior
a quinhentos contos.

Tudo isto, porém, não vem muito a
calhar neste comentário. Aqui esta-
mos para manifestar, tão somente, o
pesar que sentimos diante da morte
dos cinco notáveis acadêmicos, pelos
quais não escondemos uma grande
dose de admiração, fazendo, embora,
certas restrições quanto a Medeiros e
Albuquerque e Gregorio da Fonseca.
Não se deve, pois, negar, pêsames á
Academia Brasileira, cujo quadro vai
sendo modificado, pouco a pouco, pe-
la lei inflexível da fatalidade.

Estas cinco mortes, e mais a do ex-
ministro da guerra, ocorrida em abri!
privaram a Nação de filhos excepcio-
nais. E olhando-se para a mocidade
brasileira, que vem surgindo cheia de
ideailsmo, mas falha de princípios,
que se vem levantando, rica de talen-
to, mas pauperina de cultura, olhan
do-se para a mocidade brasileira é o
caso da gente perguntar: Quem virá
substituir Miguel Couto? Quem che-
gará aos ombros de Cologeres? Quem
haverá de tirar as palmas a João Ri
beiro?

Si a pergunta é triste como um can
tochão, a resposta é fria como um
bisturi.

A debandada dos imortais, não é
pois uma ironia do cronista.

E' a tristeza de um universitário.
E' o desencanto de um brasileiro.
E' a inquietude de um moço.

PRATICA-SE O "KARA-KIRI"
—- O senso moral do povo japonez o

impulsiona a praticar o suicídio chama
do "kara-kiri"? pergunto ao ministro.

Não... atalha, o secretario. Isso
c passado. Está hoje prohibido por
leis.
o doutor Jamasaki, porém, se praticaEstá prohibido pelas leis, ajunta
todavia, quando se perdeu a honra. A
lei o cohibe, é certo, repete, mas que
saneção poderia applicar ao cadáver'
de um suicida que abriu o ventre pois
que não poderá continuar vivendo
sem honra.

A GUERRA EUROPEA
maior cordialidade. O embaixador

A conversação prosegue dentro da
me confessa que é budhista, ao passo
que o primeiro secretario e o commer
ciante que os acompanha, sr. Kubata,
são christãos. Por sua vez interro-
gi.m-me sobre questões sociaes, racia-
es e econômicas da America dò Sul.
O thema da guerra, pertinaz, volta a
aflorar com nossos lábios.

—"Que aconteceria a nós, sul-ameri
canos, e aos srs. asiáticos, interrogo-
os, tão distantes da Europa, si desen
endeasse uma guerra na Europa 

"con

O ministro, de mentalidade ágil e es
tinehtai?
pirito curioso, retruca-me fazendo ur
gesto pensativo:

Caso a guerra fosse, nada mais.
nem menos, que entre dois ou trez es
tados europeos, a civilisação européa
permaneceria intacta. Entretanto, si
tomarem parte nella todos os Estados
e ainda alguns dos americanos e nós,
como em 1914, as conseqüências seri-
am incalculáveis, pela horrível des-
truição de valores de toda natureza
que se produziria.

OCIDENTE E ORIENTE
Produzida essa destruição, a cul

tura revoltaria para a America ou pa
ra a Ásia?

O ministro voltou a sorrir, como
seduzido por uma vóz secreta, que não
nuer expressar. Teria que consultar a
Historia, responde. Ella é ihfàllivel
em seus insinamentos. Primeiro fio-
receu a cultura egipeia, logo a grega,
depois a romana, depois... A vida,
do mundo é cyclica e a Historia nos
dará a resposta. •

Não obstante — argumento — a
cultura dos srs. deixou de ser oriental
para converter-se em occidental.

O embaixador, como fallando consi
go mesmo, mergulhado em suas cogi
tações acerescenta:

Tomámos do Occidente todas as
modalidades materiaes e esse influxo
de qual nos beneficiamos tão grande-
mente, terminou por influir em nossa
moral oriental, disviando-nos para 

"ou

trás directrizes, compelindo-a, disper-
sando nossa antiga, unidade moral. Ca
da uma das modalidades physicas que
trazemos do Occidente, estão influin-
do em nossas modalidades espirituaes.

Com effeito, completa seu pensamen
to o doutro Shibazaki, habituei-me
tanto ao novo trage do Occidente
que quando vou á Tokio já não ponho
o tradicional kimono... o ministro
continua sendo budhista, eu sou chris
tão...

Não somente no trage e nas modali
dades externas, physicas e materiaes
penetrou o Occidente na vida do meu
povo.

Os trez homens do Oriente já não
sorriem. Ha algo de humano deses
pero no. tom apagado, infantil de sua*
vozes. O porteiro do hotel, uniformi
sado, approxima-se de nós e me diz:

 Em seu apartamento, o sr. mi-
nistro da Rússia o espera...
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Opportunidades
PALACETE PARA AMIGAR

Aluga-se umu magnífica residência
para família de tratamento, Constru
cção moderna, estylo colonial com to
das ns Installações hyglenlcaa, grande
jardim, garage para dois automóveis,
pomar com innumerns arvores fructl
ferus, etc.

Tratar pelo telephone 97, das 10 ás
12 horas e dns 14 ás 16, com o Sr.
S. S. N.

PKECISA-SE
Precisa-se de uma senhora para to-

do o serviço de uma casa de pequena
família. Exige-se boas referencias.

Tratai- á Rua Iguassu' n° 1493.

PANIFICAÇAO A VENDA
Vende-se uma industria panificado

ra antiga e rendosa, installada de ac
cordo com a ultima palavra de technl
ca e hygíene, bem afreguezadn, com
casa de morada de 3 dormitórios an
nexa. Prédio de alvenaria, forno mo
demo, installação moderna completa.
Zona commercial.

Cartas para a Redacção deste jor-
nal a "Industria Rendosa".

CASA A' VENDA
Urgente — Occasião

l
Vende-se uma casa com um terreno

medindo 14.70 de frente por 54 metros
de fundos com poço, forno e tudo cer
cado com ripas, preço de occasião
Tratar A rua Alferes Poly n° 7874

CHÁCARA A VENDA

Por preço ae occasião. vende-se u-
ma pequena chácara próxima do cen-
tro. Casa para grande familia com op
timas e amplas acomodações, com água
eníanada. luz e a 120 metros do cal-
çamento e bonde Trajano Reis. Zona
Sul.

Informações com Manoel de Abreu,
Agencia de Leilões.

Negocio urgente e directo.

PROFESSOR PARTICULAR
Português — Aritmética — Al-

gebra.
Escrituração Mercantil — Con-

tabilidade.
Rua Conselheiro Barradas, 87!)

CASA A' VENDA
Urgente — Occasião

Vende-se uma casa com um ter-
reno medindo 14,70 de frente por
54 metros de fundos, com poço for-
no e tudo cercado com ripas. Pre-
ço de occasião Tratar á rua Alie-
res Poly n° 787.

preço convidativo. Rua Paula Go
mes, 598.

Enfermeiro, eom longa pratica
dos Hospitaes do Rio, Porto Alegre
e Buenos Aires, offerece os .seus ser
vlços á tllstlncta classe medica e
ás famílias de Curityba. Cartas a
Mario Gularte. Rua Dosembarga-
dor Motta, 1718.

OCASIÃO
Família que se retira desta ca-

pitai, vende mobílias para escri-
torlo, sala dc jantar, dormitório
etc., e um terreno no Bacacherl
medindo 15x43 1|2 metros, proxi-
mo á linha de bondes. Tratar á
rua Saldanha Marinho 332.

VENDE-SE
Por motivo de viagem uma op-

tima casa 7xl2m. Terreno llx38m.
Rua Francisco Torres, (!65.

CASAMENTO POR CONTRACTO
Um senhor abastado de meia i-

dade, desquitado com casa mon-
tacla e poucas relações nesta cida-
de, deseja travar conhecimento
com uma dama distineta, a quem |
possa propor casamento por con-
tracto.

Resposta a B. C. Moreira, Caixa
Postal 295, Curityba.

Para o Inverno
Acolchoados, solteiro, artigo bom 13SO00
Acolchoados, casal ,..,,., f. ,.,.,., . 18SO00
Acolchoados, chitão, solteiro . . 15S000
Acolchoados, chitão, casal 22SO00
Pelúcia mescla, artigo extra, mtro. 1S500
Pelúcia floreada, arti go extra me-

tro . 2$000
Drap setim o melhor artigo em 20
cores largura 1,60 metro 2S500

Kashá fantasia, largura. 1,50, me-
tro 12SO00

Casacos de kashá para senhoritas,
.cada 25S000
Meias grossas para homens, por 18000
Colletes de malha para senhoras,-
caoa i. !•••:• n [.]..] d i.i («i i.i i.i _»<|>_iUU
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MELODIA DE AltKAHAI.DE
Quinta-feira, estreara na tela do

Avenida este lindo super film sonoro
tia Paramount, cuja interpretação foi
confiada aos destacados artistas lati
no americanos Império Argentina o
Carlos Gaidel.

THEATRO PER PICCOLI
Jamais so vlo em curityba uma tão

anclosídade espectatlva, por parte do
publico, em torno dc uma estrea, co-
tno se nota, agora, com p, da famosa
Companhia de Fantoches" Teatro per
Piccoli". Isso ó porque Curityba in-
lelra Ja sabe que é a maior novidade
theatral destes últimos tempos, que
ippareceu no mundo.

E' dc um apparato, de um w .
iuna perfeição que assombra n?
pectaculos do "Theutro 

per pi^,,^
Em muitos dos espectaoulos, os b? 

'
cos trabalham som cordéis —. 

' ¦
até agora era coisa inédita 

° <,UL'
A estrea, 5" feira, do "Theatro 

_,Piccoli», no Avenida - 8er4 um° 
»

tivo de orgulho para o nosso nm,,- pois que, Curityba, 6 a tercei" ,"dade da Aemrica" onde esta nòvldad'
sensaclonallsslma se apresentara '

A Directoria Artística da Coinon
nhia, 6 a notável muslclsta e cantor"
Rosana De Vccchl. Ninguém
deixar de ver esses fantoches
lhosos.

deve
maravi

MOBÍLIA DE SALA
Vende-se uma quasi nova, por

IIUPMOBILE EIGIIT A' VENDA
Vende-se um automóvel de uso

particular, typo' "tourismò" marca
-Hupmobile Eight" em bom esta-
do de conservação e por preço van
tajoso.

Ver e tratar na Garage Boscar-
din rua Cabral n° 27. Proposta pa-
ra S. Faria Rua Brigadeiro Fran-
co, 2541.

Compra-se
1.000 — 2.000 alqueires de terra

para cultura de cereaes no Para-
ná.

Ofertas por escrito claros e con-
cios para V. Sidenco na redacção
desta folha.

Vende-se
Por preço de occasião uma esta-

ção de radio, transmissora. Ultra
moderna.

Alcance 12.000 km.
Funcionamento perfeito.
Tratar por carta a V. S. na re-

dacção desta folha.
Pa gem

A' rua Buenos Ayres, 97 necessi-
ta-se de uma pagem.

E' desnecessário apresentar-se
quem não traga boas referencias.

Paga-se bem.

Praça Generoso Marques, 26
Phone, 643 _f ?

Dr. Osc£tr _>_pí__c_oIá_.
Oom pratica nos hospitaes cio Rio dè Janeiro

VIAS URINARIAS
Sypliilis — —;ole.i)U_ das Senhoras

oOo
CONSULTÓRIO — Rua 15 de Novembro 46.

(Altos da Pharmacia Tell), Telephone — 92 — Das 2 as &
RESIDÊNCIA — Rua Marechal Deodoro — 262 — Telephone 161.

t—amaamammam——mmammammgamam*i*ammmmamm.m^*rmn —i_¦ i ¦¦ i__n — i — ___»<_____

pira Central
Fornece alimentação saborosa e variada, exclusivamente á domi-

cilio — por preços módicos.
Entregas por cammonéte — Marmitas da casa.

Fone, 1546. — Riachuelo, 266.

Os milhares de freguezes que se su-
prem em nossa casa atravez de muitos
anos são a prova evidente da fôrma cor
recta por que são servidos em preços e
na qualidade de nossos artigos de sec-
cos e molhados.
Não se illuda a si mesmo visite-nos, e o

lucro será sempre de V. S.
Armazém Commendador

. Rua Commendadoir Araújo, 34 —
Phone, 1000

O hotel que é a expresão verdadeira do

conforto e da decência, sem ser un

hotel como é de Jluxo, é

Diogo A. Beais

O HOTEL PARANA'

Praça da Estação, 456
I

Recomendado, de preferencias, á _
ii

exmas familias e srs. viajantes.

m gj <f*s_J

Taiares, Gilio & Cie.
ENGS. CIVIS

Construções, reformas, reconstruções, projetos e orçamentos.
Calculo e construção em concreto armado.

_______ AQUIDABAN, 187

PORCOS P0LAND CHINA
A 300$000 o varrasco

Vendem-se produetos magníficos, de puro sangue, com 7 mezes de idade,
filhos de pães importados da Inglaterra e oriundos da criação do Príncipe
de Galles, criados na Fazenda Lagoa Dourada, do Dr. Raul Pericles.

Pedidos a Rua Coronel Dulcidio n° 902. CURITYBA

Devidamente autorisado por distineto Cavalheiro que se retira do Estado, o
leiloeiro official

MANOEL DE ABREU
venderá em leilão todos 05 moveis e mais objectos existentes no conforta-
vel prédio da

RUA IGUASSU' N» 833
(andar térreo)

Entre os muitos objectos a seremvendidos destacam-se os seguintes:
ESCRIPTORIO — Estantes envidraçadas para livros, armários laquea-

dos para impressos, mesa laqueada, bureau, mesa com tampo de vidro, pro
pria para trabalhos de microscopla. Cadeiras diversas, mesinhas redondas
e quadradas de imbuia, pranchetas paar desenho, pranchetsa articulavesi.
Quadros negro, cestas para papeis, mappas, livros, revistas, tinteiros, por-
ta-lâmpadas e objectos para escriptorio. Divan com molas duplas c forra-
do de couro, tapete Congoleum, quadros, poltronas e reposteiros.

SALA DE VISITAS — Chie mobília de imbuia estufada, tendo sofá,
noltronas, gondolas, meslnha para centro e cadeiras simples, quadros, co-
lumnas de imbui ae porta-vasos.

SALA DE JANTAR — Buffet de imbuia com espelhos e guarnições dc
cristal, mesa elástica de imbuia. Congoleum, cadeiras de imbuia, louças e
miudezas diversas.

COPA — Guarda louça, mesa redonda, cadeiras de vime e laqueadas.
cadeiras para criança, jardineiras e utensílios.

DORMITÓRIO DE CASAL ma com estrado, optimo guarda rou-
pa de imbuia, biombo com 3 partes, Unia pentiadeira com 3 espelhos, me
sinhas de cabeceira com tampo de cristal. Cadeiras, gondolas e poltro-
nas estufadas estylo moderno.

QUARTO DE SOLTEIRO — Camas laqueadas, guarda roupa, bidets e
roupeiros tudo laqueado roza, camas de ferro para criança, lavatorios, ca-
bidês, porta-toalhas de parede.

COSINHA E BANHEIRO — Mesas toscas, cadeiras coloniaes, capa-
chos, prateleiras, bacias, baldes e deposito para lixo. Banheiro esmaltado e
muitos lotes de utensílios indispensáveis em casa de familia de tratamen-
to.

AVIZO — Os lotes arrematados serão entregues na Sexta-feira das fl
ás 11 horas, perdendo o direito ao signal quem não retirar neste praso. O
leilão será na próxima Quinta-feira 14 do corrente ás 2 horas da tarde

ILULAf REGULADORAS
•att;.rm

DO DR. A'IOTOR DO AMARAL

PRODUZEM
CASOS DE .
DARIAS

EFEITO IMEDIATO S DESARRANJOS EM SUAS FUNGAS DAS SENHORAS E SENHORITAS, MUITO ESPECIALMENTE NOS
_ COLJCCAS E OUTRÒE PRONTO ALIVIO NAS MOLESTIÇÕES MENSTRUAIS. — A VENDA EM TODAS AS FARMACIS E DRO

= Empreza Cinematographiica A. Mattos Azeredo
Th Rvenida
Hoje — Sessão Corrida ãs 7,03

MODERNA ESTUDANTINA —Desenhos animados e sonoros.
O íüm de maior interesse feminino e de maior agrado aos homens,

rjjT*'-''WHI'-*ri^'fiTiri_H-^^

O maior figurino do mundo — 100 sumptuosos modelos — 300 lindas mu
lheres — "A Consagração das plumas" — "A Symphonia das harpas vi-
vsa" — "Venus e a sua galeria de escravas sobre um oceano de sedas. O
maior deslumbramento da tela reallsado pelos mesmos orgardsadores de
"Cavadoras de Ouro" e de "Bellesas em Revista".

N. B. — Este film é de exhibição exclusiva do TH. AVENIDA" e pa-
ra o mesmo ficam suspensos todos os permanentes e entradas de favor.

I _,.1 
'¦' XO Cinema tradicionalmente popular)

HOJE — Sessão Corrida ás ?.:!0 — HOJE

Grandioso espectaculo cinemato graphico dedicado á culta colônia

allemã, com a apresentação do estupendo film-opereta-revista, sern

legendas em portuguez e inteiramente falado e cantado em alie-

mão,

Mói011. ã ktorií
Com o maior elenco de celebridad es da arte cinesca, encabeçado por

Camila Horn, Liane Haid, Lil Dag over e outros.

AMANHA. — NO THEATRO AVENIDA

Sensasionalissima e ruidosa estrea da maravilha que vêm as-

sombrando a todos os públicos do mundo,

COMPANHIA DE "FANTOCHES'4 THEATRO PER PICCOLI

Assombrosos números de fanto enes sem fios. — Apresentação ma-

ravilhosa do famoso "Circo Barnum", tal como foi em seus gloriosos

tempos. — Uma grande orchestra de fantoches e uma grande or-

chestra humana sob a regência do maestro G. Gemme.

DOMINGO. Theatro Avenida e Theatro Palácio
1

A formidável dupla de "O Magro e do "Gordo" em
_ A

O CINEMA DE TODOS
Adultos — 1$500; estudantes e crianças — 1$000. -;. 

HOJE — A'S 7,30 — SESSÃO CORRIDA
I

CINE VARIEDADES — Desenhos
MULHER NOTÓRIA

A mulher mais bonita do cine ma — Barbara Stanvvyck é a pro-

tagonista desta esplendida produc ção da Warner First, cujo enredo
é daquelles que a todos agrada •

NEGOCIO DE FAMÍLIA
Um film primoroso da "First", com um enredo bello, original e em-

polgante, cujos interpretes princi-

pães, são: a linda

BETTE DA VIS,

o brilhante astro
i

GEORGE ARLIRS

HARDIE ALBRIGHT
i

GORDON WESTCOTT

com:

^^.Í^^^^K^.

Amanhã: — Um íilm estupen do da marca R. K. O. aue só apre
senta producções de classe

MADAME JU_TC, DE PARIS en.
A mais brilhante creação da estrella cheia dos mais exquesitos

cantos:

LILY D—IVHTA
Um film que abala profundamente pela vehemencia dos seus
dramatio—.

lances

rrecisw ne 111 m
A comedia que fez rir até o leão da etro G. Mayer".

Sabbado: ROHNY - a mais b ella das operetas da Ufa, t°da 
$il-tada e falada em allemão, com a seduetora Kathe von Nas?

ly Fntscb.
DOCAS DE S. FRANCISCO ,_„,

Um drama de emoções fortes, com Jason Robbares e Mary N
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([avaliaria Mexicana da CASA IBDOf re-
para-se para a mais feroz das offensivas!

'1 WWBj^^ ^^^L**** ^r4tm^Sn^^xSm^mmwa

fudo revolucionariam ente barato, porque assim corresponde á
jnveja daqueles que querem e não podem arrazar a utilissima e in-
dornesticavel casa dos paranaenses, a CASA ABDO.

Acompanhem as suas listas incendiarias ! ! !

Homenagem a um
educador paranaense

Um grupo de alumnos do bene-
rfrito prof. Moreira, aventou a
iieia de promovei uma homena-
rpm ao velho m?st>-c da móclda-
jc [,T.t'iaense. dal ioi divulgado
('projecto, innumet is iriam as
jülfões, numa pr-iva eloqüente
,1o (;.'.'i to é estimado o r r cf. A.'o-
[e',M crtre nós.

intimamente adheriram ás ho-
menagens ao prof. Moreira, os se-
guintes pessoas: prof. Raul Go-
nes, Júlio Machado da Luz, Dell
Carvalho, Edmundo Saporski Net
io, prof. Veríssimo de Souza- João
Rodrigues, Tupy Pinheiro e Se-
sismundo Falarez.

¦O " Correio do Para-
má" no Rso

RIO, 12 (O. P.) — Os jornaes pu-
l-licam sm telegrammas. resumos dos
últimos eciitoriaes de maior sensação
estampados pelo CORREIO DO PARA
NA'. E' opinião de todos os que da-
r;ui da capital do paiz acompanham a
evolução da imprensa dos Estados,
que o CORREIO DO PARANÁ', em
íttp. nova phase vae se emparelhando
galhardamente aos grandes órgãos da
imprensa brasileira.

imm

LEILÃO
Chamamos a attenção dos nossos

leitores para o annuncio que vem pu
blicado em outra local desta folha,
de leilões que o leiloeiro Abreu, deve
realisar, na próxima Quinta-feira na

ma a^.w<mm-m"9. amaamm -x> » ».»i».».»,i» mt>'

ISSO ACCUM aiAODR ;

DAMOS TODAS AS GA-
RANTIAS QÜE TEEM OS
MELHORES ACCUMULA-

—— DORES, i—m
AG1SNCTA FORO

errama de Dinheiro
Um Millionario

e
Uma phalange de

ricos fará a
LOTERIA FEDERAL

em seu phantastico

Sorteio de São João
23 de Junho corrente

Tente conseguir a
sua abastança

adquirindo o seu bi-
lhete no "Ninho da

Fortuna:

CASA BRASIL
Rua 15 de Novembro,

467

Distribuição

i:

Prêmio maior',. .

Segundo prêmio
Terceiro prêmio

Quarto prêmio .

Quinto prêmio .

Sexto prêmio

Sétimo prêmio .

Oitavo prêmio .

Nono prêmio . .

Décimo prêmio .

2.000-OOOSOOO

500:0008000

200:0008000

100:0008000

50:0008000

50:0008000

20:0008000

2O:O0OSO0O

20:0003000

20:0003000

2.980:0003000

3871 prêmios me-
«ores  2:025:0003000

TOTAL:

Quinto prêmio

Mis a Paulo 0. Monteiro
..5.005:0003000

100:0003000

Na semi penumbra d as reportagens ...

(Continuavãoü Ua 1" pagina)
cia protege vergonhosamente, si nos
fosso dado citar os nomes c estampar
na integra, as physlonomlas que para
esta chronica fugitiva transplanta-
mos, um mar de sensação o espnnto
se formaria nalguns segundos! Mu-
lheres casadas, sem necessidade algu-
ma de procurar os perigosos lupana-
res das orgias modernas, som necessl-
dade de ntraiçoar maridos que são a
legitima manifestação da bondade e
du ternura; sem necessidade de sal-
picar de lama a reputação dos filhos
¦LI _1 mi. - -r rm ¦ ¦ ' * ' ¦ ¦-
^*M*mW*Jm\mlWWmíwWU

pequeninos, escondem-se por detraz
I desses semblantes mutilados!

Eis um trecho vivo das numerosas
c dispersas bachanaes que irão rece-
ber os chicotadas da nossa critica de
guerra, da nossa critica depuradora.
da nossa critica que sahe a campo p.i
ra accuar o Donjuanlsmo desgrenhn-
do e a prostituição "chie" e sordi-
da.

Tomos multa gente comnosco — as
cartas que recebemos não são uma
blague e nem a banalisslma adhesão
forçada dos applausos de encotnen-
da!

Revogação
^tHnti/mrtrtmwTtrmwnmwt

Udji.i
(Continuaçãoã da Ia pagina)

orthographia, veiu contribuir assus
tadoráhiente para estabelecer a
confusão. Que a repulsa á nova
orthographia foi geral, não resta
a menor duvida. No seio do povo
ella teve formal reprovação. Na
imprensa, não foi menor a sua
derrota, tanto assim que existindo
no paiz cerca de 3.000 jornaes, a-
penas cinco ou seis adoptaram a
orthographica acadêmica. Não obs
tante a revogação do famigerado
decreto do Governo Provisório pe-
Ia Assemblea Constituinte, surgiu
a propósito do acertado e opportu
nissimo acto, uma serie de sophis-
mas e mysteficações. O sr. An-
tonio Carlos, presidente da Assem
bléa, interpelado a respeito inter-
pretou com nitidez o voto dos seus
pares. Anpiovardo os actos do

Governo Provisório, a Assemblea
fez as resalvns a respeito daquel-
les que constltuiram objesto de
deliberação especial sua. O Sr.
Antônio Carlos Interpretou assim
e interpretou com segurança. Não
se comprehendo que apparecam
duvidas a respeito.

Está. portanto, revogado, e mui
to bem revogado, o decreto que
instituiu a orthographia condem-
nada pela esmagadora maioria do
povo brasileiro.

Resta agora que o chefe do Go-
verno Provisório determine as ne-
cessarias providencias para que se
ponha um paradeiro a essa anar-
chia oceassionada pela tal inno-
vação, hoje felizmente condem-
nada ao rói das coisas postas fora
de combate e de inutilidade com-
provada.

LAMENTÁVEL AC
CIDENTE

Perdeu a vida uma
velhinha de 70 annos

de idade
XXX

Nu manhã de hontem, a pacata Es
tação de Balsa Nova foi theatro da
um lamentável accidente, que multo
consternou a todos quantos o presen
ciaram.

Seriam, mais ou menos 9 horr
quando o "Expresso Paulista", q
sahirá desta capital, chegou a visinl
localidade de Balsa Nova. Já com ,
marcha diminuída e ao passar na cha
ve do quadro da referida estação, a lo
comotiva apanha violentamente uma
carroça tirada por dois cavallos, jo-
gando-a a grande distancia.

Immediatamente diversos populares
que, impassíveis, assistiram o lmpre-;
sionante desastre, correram em soe-
corro das prováveis victimos. Ahi, en
lão, foi constatado que a anciã Mar-
cílic Bonnssolli, dc 70 annos de idade
mais ou menos, que dirigiu a carroça,
citava morta, enquanto um seu filho
menor, gravemente ferido jazia, desa
cordado, no solo. A carroça ficou com
pletamente espatifada.

Segundo ficou apurado, não houve
culpa do machinista e sim da victi
ma.

— O cadáver da anci*-. oue -esidia
no lugar denominado •"Rodeio", no
Município de Campo Largo, foi retira
«Io do local e levado á Delegacia de Po
licia, sendo tomadas as medidas nece;
snrias.
*0 -U-U-U-Utltlj|jÍ||^IIII^JlL^w¦i.lJll|IW»wJ
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Prof Inglês, londrino, diplomado

com honra em Unlversdade d9 Lou-
dres, leciona inglês pratico e *eorIco

Aulas individuais ou em pequenas
turmas.

Prepara-se alunos para cur*o de
madureza, vestibulares, ginásio etc.

Turma3 diurnas e noturnas.
Ensina também matematici.
Informações com o sr. Schill.
Rua Voluntário' da Pátria. 60.

^^^^^^^^i^^«^^^g^^gg^^^*-^^^^^^^^^-^^^^,

P COffjSTflB A PREFERENCIA
DOS CONSUMIDORES COI PRO-

Caixa Postal 115€> ~ Cu-»ityba

m--1*'*smmmMmmiÊtMmm\

m nos E ALTA fiLASSE ^
Acabam de ser lançadas no mercado

as

Linhas Marca «BUFFÀlO»
Para costura e outras applicações

AS MAIS RESISTtéSTES
Depositário para o Estado do Paraná:

PAULO G. VIANNA
RUA MARECHAL DEODORO, 159

CAIXA POSTAL, 400 — 4 — TEEPHONE ,1469
END. TELEÜR. "GUAJARA",

CURITYBA. "

[ ^^^^^^^^^^^^S^^^^^^^S^S^SS^S^^-A

'•^SERÇõES:
15 VEZES ..
_25_VEZES

. 40SOOO
7OSQ0O

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
armazém Scandar

Praça Zacharias, 6

KASHA DE PURA LA
(largura 1,50)

De 15$000 por 10$000
A Vencedora
praça Tiradentes, 45

Vago

"CIAS DESDE .. . . 1$300«alharias de Invernoias mais baratas)

Casa Sansllo
Rua José Bonifácio, 29

Aqui o povo sò encontra o que de facto augmenta o valor do seu dinheiro. CORREIO DO PaRANA' não !agMmMP
cojis^njej;a_pubHc^^ de preços nesta secção que não exprimam vantagens absolutas para o publico '^^^AAjS^

RENDAS DE LINHO VOILE DE LAN ' ACOLCHOADOS ~~~" 
" 

LINHA PARA COSER 
"'

peça  $500 Todas as cores para solteiro . (em carreteis)
p »i Metro  2$000 Desde  10$000 Branca e preta  $300Lasa adüo Vaero ' cores  $400Praça Generoso Marques, 26 L^asa AbdO V^asa A.DOO «¦» Casa Combate

Praça Generoso Marques, 26 Praça Generoso Marques, 26 Av. João Pessoa, 1.

íf ..^yLICEA " ' * 
icnnn CADERNOS ESCOLARES SABONETE GESSY .... 1$2000 MOVEIS DE TODA ESPÉCIE DRAP SETIM

lI "GarOA" 1S0OO Cobertores  5$000 . 20$000La GarOA 1$0O° 12 por i$ooo pó "Miami"  2S3oo Fabrica Paciornick o metro
Casa Combate Casa Abdo A' Jerusalém Rua Dr. Pedrosa, 151 Casa Combate

' Av. João Pessoa, Praça Generoso Marques, 26 Praça Tiradentes, 677 Av. 
João Pessoa, 

iõi 
~ 

íiÕÕÕ 
SAPOLIO "DERLEY" SOMBRINHA DE SEDA PASTA KOLYNOS  3$3O0

Chitão floreado Bloco grande (Fantasia) Luvas c|punho  8$000
Linho $200 24$000 Pellucia branca'  1$500

Casa ariano Casa Abdo Va*° Casa Abdo A'Jerusalém
| Rua 15 de Novembro n° 4 Praça Generoso Marques, 26 Praça Generoso Marques, 26 Praça Tiradentes, 677

CHINELLOS DE FELTRO LÃ ESTRANGEIRA W^MEHMjMBBMMMMMMI LÁPIS DE PAU
Todos os números ^Í^^U ^uT^rtt  1S°°°
Par--- 2$50° (para saldar) Metro 2$500 VagQ 

Casa Abdo
Casa Combate a Vpncprlni-i 1 Casa Ãhrln ^A Venceaora . tasaADOO Praça Generoso Marques, 26

Av. João Pessoa, n 1. praga TiradenteSj 45 IJ - pj.aça Generoso Marques, 26 ||
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Os Fascistas Estão de Parabéns, Ostentando um Titulo Que Não Merecem

Está radiante Mussolini e com elle todos os fascistas da Italia e
mais os dantes delmantos. Está radiante a Italia estão radiantes os
italianos. Os cálculos do "Duce" não falharam. Elle organisára o
Campeonato Mundial de Futebol para a Italia vencer e a Italia
venceu ! E" preciso mostrar ao mundo, aos incautos e menos infor-
mados, que o fascismo fez da Italia um céu a berto, um mar de ro-
sas... E" preciso - e o " Duce" é muito hábil - apparentar que o ne-
fando fascismo é um regime ideal... E' preciso simular algo para
que se pense algo de extraordinário occorrido na Italia...

r. ',T»M»T>»Hl»>»»».'»l»"»"*»»t»»».»<

_ÍH2í'i! 'í l>- c~o-""- (Illustracção reproduzida de "Critica" de Buenos Ayres)
EIS AHI A ITALIA COM A CHUTEI KA QUE LHE CALÇOU MUSSOLINI...

A Italia levantou o Campeonato do Mundo, mas é preciso que
as consciências livres se a bram, para proclamar, alto e bom som -
para que os fascistas ouçam, para que o Mundo ouça - que foi injus-
justa, injustíssima a sua victoria. Porque? - Naturalmente interro
garão os sympatizantes do paiz que tem forma de bota. Porven-
tura a Italia não venceu nitidamente os Estados Unidos, a Hespa»
nha, a Áustria e, por fim, a Tchecoslovaquia? - Venceu, diremos,
mas venceu, não pelo valor do "seu" futebol, do futebol italiano,
dos futebolistas italianos. Venceu, sim,graças ao valor inconteste
dos elementos argentinos que formaram no seu combinado. Ven-
ceu, sim, porque um Orsi lhe assegurou a victoria, quando esta pe
riclitava, no jogo com os hespanhões. Venceu, sim, porque um
Meazza, no match decisivo com os austriacos, impediu q u e a
a Italia fosse desclassificada. Venceu, sim, porque um Guayta, no
momento decisivo, com um chute bem argentino, deu á Italia a
Copa do Mundo.
E depois que vimos que foram sempre os argentinos, únicos e ex-
clusivamente estes, que nos momentos decisivos valeram á Italia,
o que deveremos dizer? Quem venceu o Campeonato do Mundo,
os italianos ou os argentinos? Foram estes últimos, está visto. Fo-
ram os argentinos, os seis - seis - valorosos argentinos que defen-
deram o futebol italia no.

Portanto, comnosco deverão estar todos aquelles que não se
deixam illudir com apparatos de fascistas carcomidos.

A Italia venceu o Campeonato do Mundo, mas a sua victoria foi
injusta. Injusta, não porque haja duvida nas decisões dos árbitros.
Injusta porque não foram os italianos, os filhos da Italia os vence-
res. E isso porque o padrão do futebol puramente italiano, sem
enxertos, ainda não attingiu a um nivel suficientemente superior,
para ser o primeiro do Mundo. O futebol na Italia não está atraza-
do. Referimo-nos exclusivamente a italianos. Mas aqui nesta for-
midavel America Latina, tanto no pequenino Uruguay, como na
altiva Argentina ou neste nosso Brasil, desde que se organise um
quadro, á rigor, sem paixão, a Italia com todo o titulo de "primus
inter pares," não passará de um adversário mediocre, e muito fa-
cil de ser vencido por contagem elevada.
A Italia, officialmente? (a peso do ouro sanguinolento dos fascis-
tas) sagrou-se a primeira na pratica do popular esporte. Conside-
re-a, assim, quem quizer. Nós, porém, dentro do nosso elevado pon
to de vista, continuamos a considerar mediocre o futebol italiano e
não reconhecemos o titulo que passaram a ostentar, porque Musso
lini quiz... J. Gomes Rosa
Proseguindo o certamen patrocina-

do pela LPMJ. reallsaram-se domingo
ultimo mais dois encontros.

Houve somente dois embates em vir
tude do Iguassu ter pedido ao Athleti
co transferencia do jogo.

Iniciando a 4a rodada mediram for
ças os renomados esquadrões do Brita
nia x Internato (Juvenis).

Os quadros infantis do Britania e
dc Internato alinhám-se no gramado,
com a seguinte organisacão:

BRITANNIA — Canhoto; Mansur e
Jabaco; Cyro, Barros e Farias; Padel
ro, Paulista, Jovaz, Marlnaho e Quei
10.

(ttlTERNAiQ — Paulino; c::.:íto c

Na L. P. M. J*
Moacyr; Arnaldo, Polenta e Clovis;
Jcrge, Odahyr, Eloy, Ercllw e Paulista.

Sob as ordens do juiz sr. Urlas Mar
tins, o embate é iniciado com a sahi
da do Britannia. Aos poucos minutos,
de jogo Eloy com formidável pelotaço
conquista o primeiro tento do Interna
to.

Os britannicos não esmorecem ante
o magistral feito antagônico, pelo con
trarlo, não medem esforços para empa
tar a partida. Mais dois pontos são
ccnquistados cslo Internato, assegu

rando-lhe a victoria.
Em uma avançada britanniCã, o cou

ro vae ter no fundo das redes dos "ln
ternados", findando a peleja annuncl
ando o piacard o seguinte 

"resultado.

Internato — 3
Britannia — 1.
No embate reallsado pela manhã, en

tre so quadros secundários, venceram
os britannicos por 2x0.

Ao chamado do juiz, o popular Nlde
dão entrada em campo as turmas do
Curityba e Bloco, para a realisação da
partida principal.

A primeira phase da lucta, entre co
ritlbanos e bloqueanos foi rica em com
batividade e enthusiasmo. A turma

Má de Parabéns a Esporte nona
******

Está pacificado o esporte nacional,
Nao miiis se degladiarão proflssiona-
listas e amadorlstas. E é o bustante.
Nao nos iremos alongar em commen-
tarios, porque a significação do pro-
prio uclo ja ê bastante eloqüente. Não
liemos, como outros, atacar a este ou
aquelle, porque somos de opinião que
a pacificação do esporte nacional foi
inspirada ná fonte pura do patriotis-
mo, justamente quando os nossos pa-
triclos — por causa da scisão — an
dam, lá pela Europa, apezar de boa
vontade, a levar a peior. Acima dos
ressentimentos pessoaes — o nível mo
ral do futebol brasileiro — os nossos
applausos, portanto, aos que subscre-
vem o "pacto" que publicamos:

PACTO DA PACIFICAÇÃO DOS
SrOItTES NACIONAES

"Aos seis dias do corrente mez de
junho de mil novecentos e trinta e
quatro, nesta cidade do Rio de Janei
ro. capital dos Estados Unidos do Bra
sil, e prédio sito á Avenida Rio Bran-
co, numero cento e trinta e sete, quin
to andar, sala quinhentos e doze, sé
de da Federação Brasileira de Foot-
hall, reuniram-se os senhores drs. Ser
gio Meira Filho, Arnaldo Guinle, Edu
ardo Góes Trindade e Luiz Aranha,
respectivamente, presidente da Federa
ção Brasileira do Football, presidente
do Conselho de Administração da Li-
ga Carioca de Football, presidente da
associação Metropolitana de Sports A
Ihletlcos e presidente do Conselho de
Adiministração da Confederação Bra-
sileira de Desportos, com a presença
do sr. Enrique Pinto, secretario da Li
ga Argentina de Football, para o fim
de ser sua iniciativa, reconciliar as
facções em que se dividiu o sport na-
élòhal.

Após a troca de impressões entre as
pessoas acima citadas, e por estarem

todas de accordo, foram considerados
pacificados os sports nacionaes obser-
vundo-.se as seguintes bases:

Primeira — A Associação Metropoll
tana de Sports Athleticos fará, publica
demonstração de desaggravo e cordia
lidade aos clubs eliminados por ella
quando da scisão na capital, compro-
metendo-se, para Isso, nnnular previa
mente a eliminação e communlcar es-
sa annullação aos clubes em questão;
e compromette-se n, concomltantenien
t,e desistir da acção judicial que 1110
veu contra os clubs da Liga Carioca
dc Football por aquelle motivo.

Depois disto, a Associação Metropo-
litana de Sports Athleticos fará fusão
com a Liga Carioca de Áthletismo, en
tregando os seus nrchlvos e trophéos
relativos aos outros sports ás suas res
pectlvas Ligas.

Segunda — 'A Confederação Brasi-
Itira de Desportos compromette-se a
realizar a reforma de suas leis antes
de primeiro de janeiro de mil novecen
tos e trinta e cinco, nos termos da pro
posta apresentada pela commissão
constituida pelo artigo terceiro, desde
já considerando pontos básicos os se-
guintes:

ai — extineção do Conselho de Jul
gamentos;

b) — transformação da Assembléa
Geral, tal como existe actualmente,
em um conselho constituido pelos pre
siderites das Federações reconhecidas;

O — os novos dirigentes deverão
ser escolhidos, da primeira vez, pela
commissão dc que trata o artigo ter-
ceiro;

d) — inelegibilidade para os car-
gos dirigentes da nova organização
dos diretcores ou conselheiros em ex-
erclciò pertencentes a quaesquer dos
clubs filiados ás Federações reconheci
:ias pela nova organização.

Terceira - Reconhecimento „mltantemente com a reforma "'
tatutos da Confederação Brasil 

°b ts"
Desportos, como únicas diri"c- „''' U
sports respectivos 110 paiz ü\ 1, doi
ção Brasileira de Football e dn^i?'rações Brasileiras, já fundadas rt»thletismo, Baskclball, Tennis e 

A"
quer Federações especializada, aTtfuturo sejam fundadas. ' d,;

Quarta - A Federação Brasllelm
Football coinpromette-.se, em disn 1ção estatutária, a auxiliar finaiiK
mente as demais Federações espe™
zadas que não tenham recurso, „,,manter vida própria.

Quinta — Para a realização de l0das as cláusulas do presente accordi
a Confederação nomeará o dr. Luj.Aranha, ou outra pessoa que seja at'ceita pela Federação Brasileira de ftotball, e a Federação o dr. Amald:
Guinle, ou a quem este indicar' 0
quaes, de communi accordo, elegerá?
c terceiro membro, como presidente
com o voto de desempate.

Sexta — Em janeiro de mil novecei
tos e trinta e cinco, a Liga Carioca di
Football creará o oitavo e uultimi
membro da sua divisão principal 4
piofissionaes, elegendo, por maioria
votos — em concurso com os clubs

. ,_,,.^ ..„. .._ .._ ^^
Botafogo F. C, Andarahy A. C. s. C

Brasil e Olaria A. O. da Associaçã
Metropolitana de Sports Athletlcci
que enviarão para esse fim. ao presi
¦dente da Federação Brasileira dc F
otball os seus votos por escripto -
club que entre os quatro citados oc
cupará aquelle logar, ficando aos ou
tros três facultada a admissão na Su
Liga Craioca de Football". íai
Luiz Aranha, Sérgio Meira Pilho. Ed
ardo Trindade, Arnaldo Guinle e Ei:
rique Pinto".

!_____ Campeonato Municipal 3
Foi, sem duvida, uma revelação ò re

sultado do encontro travado na tarde
de domingo, na cancha do sexti-cam-
peão paranaense em que mediram for
ças as equipes, do Savoia e União Ca
juru, em prosegulmento ao campeona
to patrocinado pela Liga Curitybana
de Esportes Athleticos.

Accorreu para assistir o transcurso
desta peleja, regular assistência, com-
posta principalmente de gentis senho-
ritas, que sempre abrilhantam as par-
tidas "eleceanas", bastante enthusias
ta e bararulhenta incentivando, os
componentes de suas cores predilectas
para a victoria, foi uma torcida, como
ha muito tempo não se tem oceasião
de presenciar.

A contagem que findou a contenda
disputada entre estes dois fortíssimos
adversários, foi somente com a diffe-
rença de um ponto favorável ao "Bi-
campeão, que conseguiu o ponto da vi
ctoria nos últimos minutos da pugna.
Repetiu novamente o Savoia o feito
de sua jogada frente ao quadro do Te
be que, prestes a terminar a partida
consegue assignalar o goai da victoria,
e podemos dizer sem errar que é de
ef feito efficaz; a troca de Erico ' da
ponta para meia direita devido ser op
timo oportunista.

O encontro, em se tratando de duas
turmas, uma estranha da outra, e pe

Ia primeira vez que se enfrentavam
não era esperado o resultado que assl
gnalava o piacard no final da partida
pois foi maravilhosa a actuação do
bando do Cajuru, que fez os campeões
passarem horas de apuro. Parece es-
tar escripto que todo adversário que
se vê frente ao "Leão da Água Ver-
de" se empenha com todo o ardor pa
ra a victoria, e não succumblr por su
perlcrldade de pontos. O União Ca-
juru deixou bôa impressão a todos
que assistiram a partida, uma demons
tração eloqüente de sua força, e devem
continuar a desempenhar da mesma
maneira como fizeram domingo ulti-
mo, que serão sérios contendores aos
seus collegas de jornada. Não houve
domínio de nenhum dos quadros, as
jogadas eram reciprocas, ora um ata-
que á guarda de Raphael, em segui-
da outra violenta arremetlda savolana
á meta de Marinho. Caracterizou es
ta partida os lances sensacionaes que
arrancavam da assistência applausos
mais calorosos. Porém, foi uma derro

do Bloco, actuando com mais còhesão
em sua,linha deanteira, consegue ob-
ter um ponto contra zero "do Coritiba.
Na segunda phase da pugna o Coritl-
ba reage valentemente conseguindo ob
ter por Intermédio de Hygino e Cabar
do dois pontos contra um do Bloco,

Ao findar a batalha o piacard an-
nunciava:

Bloco — 2
Coritiba — 2
Entre os quadros ¦ secundários o Blo

co venceu o alvi-negro por 3x0.
Gê

ta que não desabona o perdedor, pois,
o resultdao numérico de 2 a 1 é honro
so, e ainda favoreceu a sorte ao Sa-
voia que alcançou a victoria nos ul*!-
mos momentos quando mais accirrada
estava a lucta. Fora de duvida o de
sempenho de todos os elementos alvi-
níárrori esteve surprehendente.

O quadro do Savoia; teve em Ra
phael, como sempre, um bom elemen-
to, deixando vasar por uma vez só-
mente a sua guarda, e talvez por in
felicidade, pois, o mesmo estava em
um dos seus melhores dias com muita
segurança e firmeza. Teve que defen
der algumas bolas perigosas. A pare-
lha de zagueiros formada por Biali e
Luiz esteve um pouco fraca na primei
ra phase, mas desempenhou-se no' 2"
tempo. Luiz esteve como pouca desen
voltura em suas jogadas. Os médios
Nito, Tarqua e Orestes deram conta
do recado; o primeiro foi substituído
no segundo tempo por Bicudo por
achar-se contundido, Tarqua e Ores-
tes formaram uma barreira ao adver
s£,rio. No ataque salientaram-se Leon
cio, Noldo e Erico que foram os i,m-
pulsionadores da pelota; ,áíico'teve a
supremacia d easslgnalar os dois ten
tos; Leoncio teve que se haver com o
optimo médio Perin que não o deixa
va um momento e inutilisava suas jo
gadas. Noldo, "o menino de ouro",
jogou admíravelmente. Não errarão
os dirigentes do Savoia se o deixaram
eífectlvo no primeiro quadro; promet
te muito com seus passes mathematt-
cos e a sua firmeza na acção.

mm conjuncto a actuação ao Savoia
não íoi má. O trio nnai esteve bom.
a muia media aeíendeu-se reguiar-
mente. O quinteto teve optimas car-
regadas.

Embora vencido e, por uma conta-
gem mmima, o união cajuru jogou
melhor que o Savoia. Apresentou uni
cenjuneto mais harmônico e bem trei
nado. Marinho teve um desempenho
brilhante. Foi o melhor elemento de
seu bando; trabalhou sempre, infatiga
vel, deixando passar duas vezes a pe-
lota, mas podemos dizer que' foram ln
defensáveis.. O.primeiro loi um verda
delro goai de estylo, em que Erico, 11
vre, entrou na área perigosa com a pe
lota e carregando forte anlnhou-a na
rede. Albino e Bino, estiveram em ac
ção produetiva durante os 90 minutos
de jogo, limitando-se a inutlllsar os
ataques contrários, com rara maestria
Dino, Tarka ePerln foram optimos
médios. Foi a segurança imposta pe-
Ia turma do Cajuru. Dos atacantes to
dos estiveram na altura ressaltando-se
em primeiro lugar Berto e Baptista,
que se incumbiram por multas vezes
de fazer perigar o arco de Raphael.
Bacalhau perdeu boas oportunidades
No conjuncto foram felizes, pois, to-
des se entenderam bem, princlpalmen
te o trio final que em vários momjen-
tos da liça se' tornou intransponível
ás carregadas do adversário. Os medi
os fizeram mais do que cuas forças

deu mostras de cansado devido á pc.
gosa e rápida ala que estava marcai;
permitiam, principalmente Perin qu
do, a direita, que tinha como atacam
Leoncio. Os cinco atacantes, tivera
os seus altos e baixos, pois perdera:
algumas oportunidades.

OS TENTOS DA PARTIDA
Nos primeiros cinco minutos da p

gna, em um feliz passe dc Berto ei
mediana altura, intervém Baptisl
que, cabeceando, burla a vigilância Mf^
Raphael, assignalando, assim, o fl

meiro e único tento do Unido Cajur
Toca a vez do Savoia. Erico pas^

a Noldo e este dentor da área perig'
sp. dá um tiro violento indo passar
couro por cima da trave. Voltam i
ataque, Albino obriga um escantej
que batido por Leoncio, não dá resi
tado. Carlito atira forte e Marinl
partica magistral defesa, caindo. G
regam ambos sem resultado. "Fech;
na guarda de Marinho. Erico
forte e Marinho deixa cair de s
mão. Albertinho apresta-se para '1]
batar, mas entra de novo Marinho qj
consegue apanhar a pelota

Chlquinho dá um tiro, enviesa'
Raphael segura dando um salto c
c&lhau entra poposital, obrigando o

queiro a cair com a bola para den
da rede. Eé annulado o goai

Poucos segundos para terminai' o

tempo, Erico leva, só, a pelota pe«
tra na área perigosa e com um
espectacular marca o 1" tento do
voia, empatando a partida.

O segundo tento, o da victoria, •

bem foi conseguido por Erico q
ponta direita, bem collocado, anin •

«!

scgu'1
Jjlí

minul'e 
terminou a partida pelo «P? *j

escore de 2 a 1 favorável ao "L ' 
,1

Água Verde" que se conserva
em sua série.

Os quadros obedeceram a
SAVOIA: Raphael; Biah e

Nito, Tarqua e Orestes; heon
lito, Noldo, Albertinho e ErtÇOj..

U. CAJURU: Marinho; A'°chi(],

Bino; Chico, Tarka e Peim, .

nho, Baptista, Berto, Bodlnlw
lhau. , o8rti|

Serviu de arbitro para esta 
£

o sr. Lourenço de Freitas, ^
mais competentes juizes o 

^ 
„

o recordista em apitai as i ^
ceadas" e teve uma actuaça .

ca e conecta. Os seus actos
tados com disciplina. ceU

Nos quadros secundários . ^ p
Savoia pela contagem de 

^^
dia des Reynaldo os .trei». . jnt
Savoia foram conquistado^^
médio de Reynaldo, o^ un 

^^
U. Cajuru foi alcançado P" 

^

lio

ICab

M

s. c. syrw o, SI
O Director technico do -^ 

t0
convida >por nosso lntei' uni rl
os amadores inscriptos p ^
roso treino que se reau ^w
16 horas, no campo dcv>>

k

.
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Nos lares e Salões
ANNIVERSARIOS

„U ANNOS HOJE:
K< exmas. senhoras:

, 'Unia R°<-ha' esposa do

Kímo Rocha. ,,
tf0,; Xavier de Freitas, es-
Pev,r João Riberio de Frei-
E,dosl
l'üími Galda Carnlerl, espo-
l"fl Ângelo Carnieri Sobrl-

Ha Maria Correia, esposa
ifôzorio Correia.
_' ;z|ra Riba», esposa do snr.

/"nibas destacado elemento
¦í"10 «.Va Á. Mattos Azeredo. '

mim Ferrelra d£LCos,ta'
1 

do snr. Lutegard Ferreira

ímpia Buramanqui, espo-
iír Cezar Buramanqui.05 $ I

As senhòritas:
.,„., Glasscr

_ «nhemeridade de hoje ve
F\,«r mais um anniversario
S a gentil senhorita Clara

r destacada acadêmica de
Ü5 pa0uldade de Medicina, e

lí,a d-lecta d0 snr* Leonardo

ft relacionada entre seus
mL 

c admiradores ,pelos seus
''dotes de coração e espirito,

Bmèhte; inúmeras serão as

gagens e cumprimentos que
!fl 

filha do dr. Lourenço
•,ollZ!, clinico conterrâneo.

pj, filha do snr. Rodovalho

floiirdes, filha do sr. Cirilo

Holiini.
tKia, filha do snr. Júlio Mordi-
•ki

filha do sr. Tancredo

ièira.
Os senhores:

jntonio Ephigenio.
Antônio Souza Bueno.
._., Antunes.

jntonio Coltro.
Lauro Schleder.
Gabriel Tavares Nascimentos.
Octavio de Souza Bueno.
Jntonio Metring.
jntonio Capringlione.
Oscar Carlos.
João Vaz.
Caetano de Oliveira.

Os meninos:
Paulo, filho do snr. Lindolpho
i-óa da Cruz Marques.
Paulo João
.Paulo João, filhinho querido do
[.Paio Ciruelos e ed sua digna
nsortc a exma snra. d. Helena
jaroli Ciruelos, completou hon-

rmrwwwi'wrwv*mjw>mMmwm*w~iMwwwwwwmt0W'

tem o seu primeiro anno de riso-
nha vida. De seus amlgulnhos,
Paulo João recebeu lnnumeros
presentes e -bori-bons".

NASCIMENTOS
No Cartório do Registro Civil

de Nascimentos e Óbitos da Capi -
tal, fora reglstrudos os seguintes:

Amilton Kogut, filho legitimo
de Estefano Kogut e de d. Ange-
lica Kogut.

Sueli Angelotti Pinto, filha le-
gitlma de Cantldiano Carvalho
Pinto e de d. Adalia Angelotti Pin
to.

Anair Durat, filha legitima de
João Durat e de d. Cecilia Durat.

Lucieti Koppe, filha legitima do
sr. José Koppe e de d. Fortunata
Koppe.

Amlmará as danças dois optlmõs
conjunetos muslcaes,.

ITÁLIA S. C.
O Itália S. C. reallsa sabbado p.

vindouro, dia 10 do Junho, com ini
cio ás 21 horas, nos salões da Socie
dade Handvvorker, um grandioso
baile.

A festividade acima será abrilhan
tada com o concurso de um dos me
lhores "Jazz" da Capital.

FALLECIMENTOS
Adalberto Goncalveti de Menezes
Apor. pertlnnz e prolongada enfcrml

dade falleceu, na tarde de 8 do corren
te nesta Capital, o bravo militar pa-
ranaense, Adalberto Gonçalves de Me
nezes, Já fallecida, filha do lnolvidavel
do Exercito, cuja fé de officio pontea
do de actos de valor e de bravura

Teresa Costa, filha legitima de constltue um patrimônio honroso pa
Basilio Costa e de d. Cristina Cos
ta.

José Fernando Maria Bianco, fi-
lho legitimo de José Felix Maria
Bianco e de d. Emilia Bianco.

Doris Schiefelbein, filha legiti-
ma de Adof Emil Schiefelbein e
de d. Mathilde Martha Hilda Schi
efelbein.

ANNIVERSARIO DE CASAMENTO
Transcorreu hontem o Io an

niversario de feliz consórcio, o sr
dr. Grecco Gallotti, advogado, re
sidihdo em Manaus e de sua exma
esposa d. LLeocloldina Maranhão
Gallotti.

Sabbado ultimo completou o
Io anno de concordo o sr. Mauri-
lio Bueno e sua exma. esposa, d.
Laide Gebran Bueno.

SOCIEDADES
CLUB LIBANEZ

E' hoje, finalmente, que nos s<*-
lões do Club Libanez será realisa-
do o monumental baile a caipira
em homenagem ao "Dia de San-
to Antônio".

A Julgar pelas festividades an-
teriores, certamente, mais uma
ruidosa victoria alcançará o Club
da rua Marechal Floriano.

M.HI im
IESGUARDAR-SE DO FRIO E" UM

|EVER DE TODOS, para evita** os
ilçoeiros resfriados e conservar a
ile, que é o que temos de mais

preciso na VIDA
0 ESTABELECIMENTO FABRIL

«CONFECÇÕES FINAS "F. FRI-
¦CHMANN" para HOMENS e ME-
j^!K0S 

'! vem apresentar ao publico
ua nova serie de modelos, cujos
Stacteristicos, podem ee resumir
a três;
IELH0R MATERIAL

ELEGÂNCIA MÁXIMA
MAIOR DURABILIDADE

Tudo a preços -rerdadeiramente
1'iIGtS.

Quando comprar roupas, sobretu-
rgffüou capas, não accelte Imitaçõei*:

¦% o único legitimo marca "F""ISOHMANN*?. '

A fama de que gozam 03 nos-
:t- Prcductos, nâo foi obtida . P°rW.o de reclames bombásticos, maf
P* somente, pela satisfação sempre
Wor da nossa distineta fregnezla
w tem sabido preferil-os e reconi
Çnflal-oB, porque reconhece a lnsu""vel qualidade, que não teme con

¦Sito com qualquer similar, ou of•"""¦ligeiro.

Trajar com elegância e com pe
|,seno dlspendio I

Roupa feita, meia medida e sob
. eiilía, a preços ao alcance de to-

¦•*• «s bolsas.

\. 
A MAIOR OASA ESPECTALIS-

L^O RAMO: ESTABELECIMEN-'ABRIL, PRAÇA TIRADENTES
líi esq* M°nsenhor Celso.
fc?'Postal n° 451 — Fone no 466

I "•{• EM PONTA GROSSA, á
Rua Cel. Cláudio ng 28.

GRÊMIO RECREATIVO SAVOIA
Com a realisacão da matinée

dansante, no próximo domingo,
promette o grêmio Recreativo Sa-
voia aos seus innumeros sócios e
admiradores mais uma agradável
festividade.
A matinée será realisada nos sa-
lões da Sociedade Benificiente dos
Operários do Batei, com inicio ás 15
horas.

ra a sua nobre classe.
O Mestre soldado que suecumbe re

lr.tlvamente moço, pois, contava 60 an
nos de idade, era filho do Major ho-
norario do Exercito, Joaquim Anto-
nio de Menezes e de sua snra. d.
Catharina de Menezes, jà fallecidos e
casado em primeiras nupclas com a
srr.. d. Maria Camilla Machado Me-
nezes, já fallecida, lha do inolvídavel
estadista paranaense, de saudosa me-
moria, dl. Vicente Machado, delxnn
do desse matrimônio os seguintes fi-
lhos: d. Marina Menezes Leitner, espo
sa do sr. Edmundo Leitner, commer-
ciante, residente S. Paulo, d. Eulalia
Menezes Freitas, professora normalista
esposa do sr. Pedro Eugênio de Frei

tas, d. Cntltft Menezes Llberall, espo-
sa do sr. Alceblades Llberall. colle-
ctor federnl em Palmeira, nesle Esta-
do. Enviuvando casou-se cm 1003, no
vãmente com a exma. sra. d. Maria
do Carmo Gomes de Menezes, huven
do desse consórcio uma unfòa filha
que 6 d. Ophella de Menezes Plza, cs
posa do sr, José Plza, representante
commercial nesta praça. Deixa ainda
um irmão mais velho, o sr. Antônio
Gonçalves de Menezes. Era genro da
exma. sra. d. Julia Martins Gomes,
cunhado do sr. Arthur Gomes Pajua
ba e Ollvia Gomes Xavier, dr. Oscar
Martins Gomes c Bornardo Correia.

O seu enterro reallsou-sa 6. tarde
do dia seguinte, sahindo o coche fu-
nebre da sua residência A rua 15 de
Novembro, 39, com grande acompa-
nhamento.

Uma Companhia de Guerra do 15"
B. C. e duas bandas de musicas pres
taram as honras militares, a que o 11-
lustre morto tinha direito.

Wespasiano Moura Santos
Falleceu ante-hontem, nesta

capital, o snr. Wespasiano Moura
Santos.

O seu sepultamento teve logar
hontem, ás 16,30, sahindo o fere-
tro da rua 13 de Maio n° 460, para
o Cemitério Municipal.

Vitima de uma pneumania, fa-
leceu hontem ás 19,5, no Abrigo
de Menores á rua Floriano Peixo
to, o menor Antônio Caaporan, na
tural de Mato Grosso e filho de
pães Guaranys. Foi reconhido á-
quele Estabelecimento em Janeiro
ultimo por ordem do Sr. Jiuz de
Menores a pedido do Sr. Buaven-
tura Naoru' afim de adquirir uma
profissão.
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tSCIA FRANCEZA DE TRANSPORTES AÉREOS DE PASSACEI
JlJlJ ROS, CORRESPONDÊNCIA E PEQUENAS CARGAS

A maio fecha:
QUINTAS — para o SUL até Porto Alegre — Pelotas — Rio

Grande — Montevidéo — Buenos Ayres — Chi-
le e Peru'.

SEXTAS — para o NORTE até Natal e EUROPA (Directa-
mente por via aérea, com escala em Fernando
Noronha e Ilhas do Cabo Verde).

! Acceitamos a correspondenc cia até as 18 horas na Agencia Ge-
I ral, e no Correio, até as 20 h oras.
jpara qualquer informações, queira dirigir-se ao Agente Geral" 

no Estado do Paraná:
Theophilo G. Vidal

RUA BARÃO DO RIO BR ANCO N° 195 a 209 — PHONE 538.
CURITYBA.

^jjM!Jimm-BJ^i^'^i,^l^^ll!^l';3'r>
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Avisamos á noss a distineta freguezia
que amanhã — 11 de Junho - iniciare-
mos a nossa GRANDE VENDA DE IN-
VERNO com preços marcados nas vi-
trines.

í, 8, jái
->ÒÍ9 foi recentemente instala-"*

nesta cidade á Travessa Marumby
134. Fone 1554, cam 01 único fii
de conseguir ótimas empregadas
com as melhores referencias para aa
disÜQCta8 famílias CurltybacA*.

Faça o seu pedido boje mesmo
qi"> será attendida immedlata mente.

Casacos de drap ...
Casacos de kashá . . .
Casacos de drap setim
Casacos de diag
Manteaux finosonal .

Para esses preços . . . .

desde 49S000
58$

130SC«_

1ÍGS000
150S000

não ha concorrentes

Dr. Armando Petrelli
MEDICO ADJ. DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA
Chefe de clinica da Faculdade de Medicina

PARTOS — MOLÉSTIAS DE SENHORAS — SIFILIS
Tratamento das moléstias de senhoras por método moderno.
Vacinoterapia pelvica (Injeções no colo do utero)

CONSULTÓRIO: Altos da Farmácia Tiradentes — Das 10 ás 17
horas e das 13,30 ás 15,30 horas. — Fone 1084.
RESIDÊNCIA: R. 15 de Novembro, 1552 — Fone, 1465.

"CARIMBOS 
DE BORRACHA i*. METAL. PLACAS DÊ" METAL,

BRONZE E ESMALTADAS
F. GONÇALVES — RUA CONS. LAURINDO, 641 — PHONE. 36

n
91

A MODA
Rua 15 de Novembro, 42

Phone, 331.
CURITYBA

Cjvclí

Professor Es3. M. Muzar
cientifico da cutis de doenças nervosas e
a clientes de ambos oj

das O as 12, e das 13 as 18 horas
ASSISTENTE DE SENHORAS:

Mine. 4nny Muzar
Edifício Moreira Qarcei

1 fluenlda João Pessoa 103 - saia 119 i

Dr. Viclor do AmardlFilho
DOCENTE LIVRE DA FACULDADE DE MEDIINNA DO PARANA*

 CHEFE DE CLINICA DA MA*I*ERNIDADE
CLINICA GERAL —.Moléstias das Senhoras — Partos.
Diathermia Medica e Cirúrgica.
CONSULTÓRIOS; — Altos da Pharmacia S. Luiz, rua Marechal

Floriano, 110. Dás 15 ás 17 horas Phcme, 6-0-7.
Junto á Pharmacia S. João, rua Saldanha Marinho, Dás 17 áa 19

horas. — Phone 676.
RESIDÊNCIA: — Praga Carlos Gomes, 655. — Phone: 3-8-5,

Impotência
Hemorrhoidas - metrite - eonorrites

(utero inflamado) (em amboa os;
(sem, operação) (sexos) .

DR. KCO. J. GUERIOS
Consultório Rua Garlbaldl n* 51. Consulta» de 1 ás 6 hora».

(Sem operação e seiu
dôr)

^_  - -mi •'?*F*wr*1-'^*»i»*MillflnW't**'J^^
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Gabinete Dentário
8. GONÇALVES PEREIRA
— CIRURGIÃO - DENTISTA

EXECUTA SOB GARANTIA QUALQUER TRABALHO CON-
CERNENTE A SUA PROPIS SAO. — LONGA PRATICA.

Tratamento rápido sem dõr
PREÇOS HASOAVEIS.

CONSULTÓRIO E RESIDEN CIA: — Rua Barão do Rio Branco:
N> 399N<> 399 m
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Companhia Nac
Serviço

.de Nav. Cost
semanal de cargas e passageiros para os portos do paiz

agencia de ftittonina

esra

JPARA O NORTE PARA O SUL

iill»»!. Sahirá dia 10 para:
^¦AGUaSAUTOa

^ DE JANEIRO
Bahia — maceuv

¦•tetln *RECIFE e CABEDELT.i
Sa ã 14, na mesma linha.

»
Sdtíirá sexta-feira dia 8 para:

PARANAGUÁ' — SANTOS — S.
SEBASTIÃO — RIO DE JANEIRO
_ VICTORIA — ILHEOS — BA-

HiA — ARACAJU' E PENE-
ÜO.

"ITAPUHY" dia 8.

«Ita »
Sahirá "-*-¦ "\ dir. para:

PARANAGUÁ'
IMBITUBA

RIO GRANDE
PELOTAS e

PORTO ALEGRE

«iraisc»
Sahirá Terça-feira dia 12 para':

PARANAGUÁ' -— S. FRANCISCO
— ITAJAHT — FLORIANOPLIS

 IMBITUBA — RIO GRANDE
 PELOTAS E PORTO ALE-
GRE

aui-sü
1 
''V, r». 

.. i «o.»-„ a „mvirt„ dn nateo coberto para madeira» e outras carga». R«oc»bemOfi
K ».° 

nt>M0 ^^a«*» "• «• A* Cae» do Port°- n°,R1° 
_l 
J«S 

tJT Santarém õbMw. Parlntln.. Itacoatlara • Manioa. com baldea-
lO..^ o. Porto, de Natal. Mscan, HW4-J^taU» .Maranhão. 

J***/"J™ V 
™ 

«i« ordens immedlatamente par» a 0.m9.¦¦U-ir- °8 portM <-*» N**1*1. Mscatl' MoMor6' Fortalef' **™™"°: ra^™: 
Mu*»*» ordens immedlatamente par» a 0em9.

;£ 
*• ae Janeiro. Tra^port. WMo *1_**f^^ 

n r^ív TJST^mi^f^ »•¦ Teleg. Costeira.
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SIERRA NEVADA
JMADRID
SIERRA SALVADA
BIBJRRA NEVADA
MADRID
SD2RRA SALVADA
SIERRA NEVADA
MADRID

DE SANTOS PARA
BUENOS AIRES

5 Maio
25 Halo
22 Junho
21 Julho

10 Agosto
7 Setembro
1 Outubro

DE SANTOS
PARA BR. MEN

1 Maio
23 Maio
12 Junho
10 Julho

S Agosto
28 Agostol
25 Setembro
20 Outubro

ta

, -í

|Com referencia ás partidas de SAO FRANCISCO peç--

çõei a Agencia.

Em todos vaporei do Lloyd, ag comodlsadea db terot-iri- -*iaaae rJU

excelente*

Vende-se passagens de chamada

de qualquer ponto da Europa.

Agencia para o Estado do Paraná. ÍJ

MARTE COMPANHIA DE REPRESENTAÇÕES LTD

Rua 15 de Novembro n» 257— Palácio do Commsrcio

 CUKlTVHâ
Caixa Pestai 2220 — Telef. '«I — End. Telegr. •— MARTE.

CHAM4DÂS
\:'fjí

Coitelra. Caixa Poatal
,,,  l't»it-itnon*i nr. .

AaEKTB — ÍOlW THO* J2 DO SABVhü--.



O Dr. Alexandre Guti errez, considerando p rofundamente injusto o procedimento d a
actual directoria da 2 6 de Outubro, recusan do-se a pagar o que a Associação deve ao
Dr. Raul Pericles, acaba de intervir junto a este, atravez de amigo s, no sentido de o mes-
mo advogado não pro por nenhuma acção contra aquella instituição, certo, como está, de
que intervindo junto áos seus amigos, estes voltarão atraz do seu i mpensado gesto¦'>¦' _¦_¦— ¦___M___M______WflHMMM_^^
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BIGORNA

Ide! i: por toda a,cidade
Bôa noticia espalhac:
— Fazendo ao povo a vontade,
Desta vez o Lauro sac '...-

ZE' MARRETA.

©rqua Nâo ha
.. n© Hospício

A policia deixa que um demente ande nu'
pela rua, empunhando um machado e ame-

açando a visinhança !

¥a»=" TELEGMMMAS r

Cp Silva, o

üs moradores da Rua Padre An-'chieta andam sobresaltados, alarma-
cios. Um pobre demente que reside a-
quella rua, commette os maiores desa-
tinos. Sahe nu' pela vla-publica, cnpu
nhando um machado, ameaçando a
todos que delle se approximam. E' uni
perigo!

Hontem fomos procurados pelo
sr. André Krobclicr, que nos fez as
seguintes declarações:

-'Ho alguns mezes aluguel uma
casa de minha propriedade, sita á rua
Padre Anchieta, 31, á Mme. Kuchins
Ia. Tudo transcorria bem e normal-
mente. A minha inquillina pagava re
gularmente os seus alugueis e era u-
ma boa vislnha. Quando foi um dia
— ha dois mezes mais ou menos —
surgiu na casa de d. Kuchinska o seu
filho de nome Miguel que tivera alta
no Hospiclo N. S. da Luz. Data dahi
os verdadeiros dias de tortura e ap-
prehensões que eu e todos os morado-
res da rua Anchieta vêm passando. A
mãe do demente, não podendo sup-
portar o próprio filho, deixou a casa,
onde ficou este em companhia de sua
amante.

Miguel — proseguiu o nosso infor-
mante, tem terríveis ataques e sahe
para a rua, nu' e armado de macha-
do. ameaçando céus e terras! E' uma
CGisa insupportavel, um inferno ver-
dadeiro. A gente vive em constantes
Bobresaltos, arriscado, ainda, a ser mor
to estupidamente pelo louco".

AS SCENAS DE HONTEM
O sr. André Krosbcher faz uma pe

quena pausa, para continuar a sua
narração:

— "Hoje Miguel amanheceu gran-
demente alterado. Logo de manhã
houve grande balburdia em sua resi-
dencia. Gritos, correrias, etc. E' que
Miguel, com um machado, tentava as
sassinar a sua companheira. Eu e di
versos companheiros intervimos e ti-
vemos até agora (16 horas) lidando
com o homem, que está furioso. Co-

Ita Expressiva Certa a Paulo
lacla

(Continuações da Ia pagina)

grantes se prestarmos attenção a tres
pontos principaes:

1." —JSducação;
2." — Religião;
3." — Sympathia dos filhos do paiz

para com os immigrantes. Sem esses
tres elementos a assimilação é impôs-
sivel.

Faço votos para que o povo daqui,
especialmente os que são contrários á
immigração, os trate com sympathia,
como acontece no Estado do Pará, on-
oe vivemos na perfeita communhão
de ideais e em pouco tempo reco-
nhecerá o valor do Immigrante japo-
nez, como um bom elemento para o
problema econômico deste paiz.

Penso que o Immigrante nipponico
é elemento mais importante para o
desenvolvimento do Norte, pelas se-
guintes razões:.

1." — Os agricultores europeus não
desejam estabelecer-se na Amazônia
porque as condições climatericas (ca-
lor e humidade) não lhes são propi-
cias;

2." — Para o desbravamento das
florestas virgens na Amazônia, preci-
sam de capital para os serviços sani-
tarios;

3.° — A Amazônia é coberta de uma
floresta densa, o que exige grande ca
pitai para transformal-a em campo
de cultura;

4." — No Norte ha mais chuvas do
que em qualquer outra parte do paiz,
havendo, por conseguinte, mais capim
a hervas para cortar, o que torna dif

mo os senhores vêm — disse-nos o sr.
André — esses factos reclamam

PROVIDENCIAS
— "Diversos moradores da zona,

Tomos, cm commissâo, a todas as de-
legadas da cidade, reclamar provi-
dencias e todos os delegados foram u-
nunimes em dizer que nada poderiam
fazer. Mas essa situação não podia
continuar. Por isso, fomos ainda ao
sr. Chefe de Policia. Expuzemos, de
viva vóz, o que ja havíamos feito aos
delegados e o sr. Chefe de Policia, co
mo os delegados, confessou-se incapaz
dc resolver a nossa situação".

ORDEM PUBLICA
Mas isso é um caso de ordem pu-

blica. A Policia tem obrigação de to-
mar providencias — dissemos nós.

-— E isso mesmo — retrucou o sr.
Krosbcher — e se a policia não tomar
pi evidencias, amanhã ou depois qual-
quer coisa de grave teremos a regis-
trar finalizou o sr. André Krosbcher.

"NÃO HA VAGA"
E' isso o que a policia allega para os

casos como o que ficou narrado li-
nhas acima. "Não ha vaga no Hospi
cio". Pouco importa que um louco
mate a lnnocentes e incautos'transeun
tes. Pouco importa as scenas vergo-
nhosas. A policia nem sequer da-se
ao trabalho de "descer das suas cui-
minancias", para. de "de visu"', apre
ciar a procedência da queixa, por mais
grave que ella seja. Mas em absoluto
não está direito. Sinão não ha vagas
para indigentes, a policia pague ou dei
xe de pagar o Hospício, mas que tomr-
providencias. Sim, porque pelo simples
facto de não haver vaga no Hospício
não se pode permittir que um demen
te sahia nu' pela rua, ameaçando to-
do mundo.

O sr. Chefe de Policia que ordene
ao Delegado de Costumes as necessa-.
rias e urgentes providencias. "Não ha
vaga" — é muito commodo e não
para dizer isso que o Estado, com sa,
crificio paga uma policia que tem de
fazer ju's ao que ganha.

Á Cultura do Trigo
(Continuações da Ia pagina)

dade do seu solo, que tudo produz.
Ainda recentemente o mesmo Dr.

Raul Pericles, na sua alludida Fazen-
da, fez uma grande plantação de ai-
fafa, que nasceu em optimas condi-
ções, utilisando-se para o seu plantio
de magnificas sementes que lhe foram
fornecidas gratuitamente pelo sr. In-
terventor Federal, por meio da secção
de Agricultura da Secretaria de Pazen
da do Estado.

Cada dia, assim, "mais 
nos convence-

mos de que é preciso acabar com as
legiões de almofadinhas, parasitários e
Inúteis, obrigando-os como for possi-
vel ao amanho da terra dadivosa, ao
cultivo dos campos.

No dia em que essa pratica se tor-
nar uma quasi religião, o Brasil e o
Paraná se tornarão profundamente
felizes.

Definição de Responsa-
belidade

(Continuações da Ia pagina)
ca, ir receber os bens oferecidos á pe-
nhóra, porque a Revolução, ao rasgar
o próprio ventre, nos fez a nós revo-
lucionarios que nunca mentimos, o
Imenso favor de separar de nós o apa
relho digestivo, constituído de vós os
que aderiram, e, esse dia, repito-nos
ha de encontrar reeditando com mais
veemência do que nunca, os capitu-
los inapagaveis das rebeliões de 22 e
24, porque o Cavaleiro da Esperança
é imortal na conciencia revoluciona-
ria.

Tricidai, canalhas, para que possa-
•nos vencer a compaixão demonstrada
«os dias de 30, para que possamos fu-

ficil o estabelecimento com successo | rilar a todos v°s- sem pensar nas vos-
sas viuvas!

Curityba, 12 de Junho de 1934.
MANOEL LINHARES DE LACERDA.

Autorizo a publicação desta, pelo jor
nal CORREIO DO PARANÁ'.

LINHARES DE LACERDA.
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NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE,
MUSSOLINI E HITLER SE AVIS-
TARAO, NA ITÁLIA
ROMA, 12 (H.) — Noticias dignas

de credito dizem que a delegação ita-
liana que acompanhará Mussolini ás
conferências com Hitler, deve chegar
em Veneza á 13 do corrente. A Dele-
gação será composta do sub-secretario
do exterior, sr. Suvich, Barão Alolsi
e sr. Cerretl, embaixador da Itália em
Berlim. Está confirmado que as entre
vistas entre Hitler c Mussolini. reall-
sar-se-ão na "Villa Realantre", em
Veneza e em Padua, nos dias 14 e 15
do corrente.
CAMPEONATO MUNDIAL DE XA-

DREZ
BERLIM, 12 (H.) — A 25" e ultima

partida de xadrez em disputa do cam
peonato mundial, jogada entre Alekhi
nn e Bogoljubom, foi interrompida de-
pois de 5 horas, devendo reiniciar-se á
noite. Alekhine tem 14 pontos e Bolju
bom 10,
A MISSÃO INDUSTRIAL ARGENTI-

NA
BUENOS AIRES, 12 (H.) — "La

Naeion", diz que a cordial acolhida dis
pensada á missão industrial argentina,
no Rio de Janeiro, é bom indicio do
êxito da viajem dos industriaes e com
merciantes argentinos ao Brasil. Ac-
crescenta o referido jornal que ambos
os paizes têm vantagem em achar-se
directamente ligados, no tocante á pro
ducção e commercio e accentua que os
principaes produetos de cada um dei
les podem ser objecto de proveitosos
entendimentos. A Câmara de Commei-
cio Argentino-Brasileira reune-se hoje
em assembléa geral.
OS "NOSSOS AMIGOS" ESTÃO RA-

DIANTES
RIO, 12 (C. P.) — O "Avante" es-

tampa a seguinte "manchette": "A
tal amnistia ampla não passa de unia
irrisória mystificação. As verdadeiras
victimas da ambição politica ficarão es
poliadas até que seja implantado o le
gitimo império da lei.

Em outra "manchette", o mesmo
jornal diz: "No Rio Grande do Sul
está em gestação uma negociata- de
álcool e aguardente, para gáudio dos
"nossos amigos". Não ha duvida que
Cossio fez escola...".
PARA AS DUAS VAGAS DA ACADE-

MIA
RIO, 12 (C. P.) — Para a vaga do

prof. Miguel Couto na Academia Bra
sileira de Lettras está sendo indicado
o sr. Carlos Chagas e para a de Me-
deiros e Albuquerque, o escriptor Vi-
riato Corrêa.
AS NEGOCIAÇÕES ENTRE A RUS-

SIA E AS NAÇÕES DA PEQUENA
ENTENTE
BERLIM, 12 (H.) — O reconheci-

mento da União Soviética pelos gover
nos da Pequena Entente. é considera-
do pela imprensa allemã como obra
politica do sr. Louis Barthon, minis-
tro do Exterior da França. Os jor-
naes allemães observam que a pre-
sença do sr. Barthou na Conferência
da Pequena Entente que realizará nos
dias 18, 19 e 20 do corrente, indica de
modo suficiente, que as negociações
entre os governos, de Moscou, de uma
parte, e de Praga, Bucarest e Belgra-
do, de outra, foram tramadas em Pa-
ris.

A CONSTITUINTE E A VERGONHA
EM PERSPECTIVA
RIO, 12 (C. P.) — O "Diário Ca-

rloca" publica o seguinte, em "man-
chette": "Di a Constituinte se trans-
formar em câmara ordinária, por acto
da sua própria autoridade, com o mes
mo direito poderiam declarar-se o Ca
bido da Cathedral ou uma Assembléa
de Accionistas do Banco do Brasil".
E' TÃO VERGONHOSA A TRANS-

FORMARÃO, QUE ATE' O SR. BE-
RALDO TEVE UMA SYNCOPE!
RIO, 12 (C. P.) — O sr. João Be-

ruído leu, na tribuna, o parecer da
sub-commissão, sobre a mensagem do
sr. Getulio Vargas, pedindo leis com
plemcntares. O parecer estatuo tres ai
ternativns: a dissolução da Assembléa,
não tomando conhecimento da mensa
gem; prorogação até 21 de Dezembro
o conversão em Câmara Ordinária. O
parecer alonga-se defendendo esta ul
tima alternativa com a citação das
constituintes de outros paizes e da pro
pria Constituição de 91. O sr. Beral-
do lê trechos da entrevista do sr.
Clovis Bevilacqua favoráveis a esta
transformação e procede a leitura da
carta que lhe dirigiu o mesmo júris-
consulto, achando vantagem na con
versão da Assembléa em Câmara Or-
dinaria. A Assembléa ouvia attenta-
•nente o orador, quando este teve uma
syncope cahindo na tribuna, sendo íoc
corrido por vários collegas médicos.
aue levaram para fora do recinto, ap
plicando-lhe injecções.

A VIAGEM DO ZEPPELLIN
RECIFE, 12 (C. P.) — O "Graf

Zeppelin" chegou a Recife hoje ás
G.35.

REGENERANDO OS COSTUMES...
RIO, 12 (C. P.) — O "Diário de

Noticias" se diz informado de que,
com a transformação da Constituinte
em câmara ordinária, os deputados
augmentarão tambem os subsídios de
4:5008000 para 6:O00$O0O e os venci-
mentos do presidente da Republica ..
100:000s000 para 150:000ü000 e os ven
cimentos dos ministros d'Estado de ..
5O:OOOSOO0 para 100:000$000.

OS BRASILEIROS AGRADECEM
ROMA, 12 (H.) — O sr. Lourival

Pontes, Chefe da equipe brasileira que
disputou o Campeonato Mundial de
Futebol, enviou ao presidente do Comi
té organisador do Campeonato um te-
legramma felicitando-o pelo êxito do
certamen e manifestando a admira
ção dos brasileiros.

sem colonos industriosos e tenazes.
Estou convencido de que as condi-

ções características da Amazônia, a
que acima alludo, attestam a necessi-
dade de nossa Empreza para o desen-
vol vimento daquellá zona.

Volto amanhã para o Pará, pele
avião da Panair, e me será muito gra
to receber noticias e ordens suas.

Amigo e admirador

(a) HACHIRO FÜKUHARA.

PARA CONTENTAR A DOIS...
RIO, 12 (C. P.) — "A Batalha" an

nuncia que o Ministério da Educação
r Saude Publica será desdobrado, afim
de permittir o ingresso do sr. Gus-
tavo Capanema como Ministro da E-
ducação, ficando o sr. Washington
Pires na Saude.
A TRANSFORMAÇÃO DA CONSTI-
TUINTE EM CÂMARA ORDINÁRIA

RIO, 12 (C. P.) — Está prompto o
parecer que manda transformar a
Constituinte em Câmara Ordinária
Possivelmente será apresentado a or-
dem do dia, hoje.
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O "Correio do Para-
ná" Publicará Sensa-

cionaes Entrevistas
Do nosso representante no Rio, re

cebemos o seguinte teíegramma:
RIO, 12 (C. P.) — Por via aérea se-

gue uma interessante entrevista com
o sr. Martins Silva, bem como outra
com o sr. Mozart Lago, que substituiu

o dr. Miguel Couto na Assembléa Cons
tituinte.

Seguirão outras entrevistas de gran-
de sensação. I

70 ABALOS SÍSMICOS EM 6 HO-
RAS!
BUENOS AYRES, 12 (H.) — Um

teíegramma de Cordoba precisa que
cerca de 70 o numero de abalos sismi-
cos foram registrados naqúella provin
cia, no espaço de seis horas. Assigna-
lava-se elevado numero de feridos,
mas nenhum morto. Os estragos ma-
teriaes são consideráveis.
O "HOMEM DE DUAS PALAVRAS"

RIO, 12 (C. P.) — "A Batalha",
sob o titulo "Homem de Duas Pala-
vras", oecupa-se da personalidade do
sr. Medeiros Netto, transformado de
vencido em 1930, a vencedor em 1933.
e ' ¦¦»

Grande área de ter-
ras por uma casa na

cidade

Permuta-se uma área de 204 ai-
queires de terras de Faxinai, Her-
va Matte, Pinheiros, Campinas, si
tuadas no Rio Jangada, (muni-
cipio de Palmas) distante apenas
18 kilometros da estação de São
João, por uma casa em Curityba,
ou mesmo, uma pequena chácara.
As terras valem o minimo de 30
contos. Aceita-se negocio para ca-
sa de maior preço, voltando-se o
excesso em dinheiro. A PROCU-
LIAR. Edificio Moreira Garcez.
Curityba.

(Continuação clu ln pagina)
por ai rodfiiiiulo de novo o tesouro,
ela criou um novo time de piratas
mais subidos. O Brasil pedia uma Ro
voliição em que todos os brasileiros
se sacrificassem por ela. Esse IdciUIs-
mo estava dentro dos verdadeiros re-
voluclonorlos, dos (\\\o mourejiiviim,
multo antes de 30, pelo Jornal e pela
tribuna, em pró) de unia pátria . tão.
rica e tfto elevada no moral quanto 6
nos seus cxplendores naturais.

A REVOLUÇÃO NO PARANÁ'
E que acha quanto ao desenvol-

vimento da Revolução no Paraná?
Como em todos o.s Estados ela

fracassou completamente. Não vê? O
Interventor Manoel Ribas veio ocu-
par aquele cargo no Paraná desço-
nhecendo o melo e os homens que
aqui existiam.

Eu me lembro que estava no Rio de
Janeiro quando ali chegou uma com-
missão que foi tratar da substituição
do Interventor Mario Tourinho pelo
snr. Manoel Ribas. Falando com o
snr. Casusa, quo fazia parte da co-
missão, eu lhe disse: "vocês se estre-
pam com o snr. Ribas. Ele não co-
nhece o Paraná. Será ali apenas, um
representante da politica rio-granden-
Ge e uma vitima da politicagem.

Agora, anos mais tarde, os fatos
vieram confirmar aquelas minhas pa-
lavras. O snr. Ribas rodeou-se de
reacionários. Dentro e fora do pala-
cio só lhe chegam aos ouvidos co-
chichos e intrigas dos inimigos da Re-
volução e desses falsos revoluciona-
rios que tstão com todos os Interven-
tores.

Os reacionários exploradores fize-
mm um assédio em torno do Inter-
ventor, defendidos por uma grossa
muralha. Ali não penetra ninguém
que possa prejudicar os seus planos.

Dum lado estão os altos auxiliares
da Interventoria: Snrs. Lauro Lope.i.
Flavlo Guimarães, Gaspar Veloso, o
prefeito Lotario Meissner. Todos per
tencentes ao regimen passado e quo
não podem, sinceramente, estar pres-
tando serviços á Revolução contra
quem combateram. Não incluo o nome
do sr. Garcez do Nascimento, ilustre
medico e secretario da justiça, porque,
si não foi revolucionário tambem nun
co pertenceu á politica bandalha dos
srs. Munhoz da Rocha e Afonso Ca-
margo.

De outro lado estão os reacionários
de menor importância que se acanto-
naram na secretaria do palácio e nas
outras Repartições, sempre contentes
quando fazem mal a um revolucio-
uario e sempre prontos a protejerem
os correligionários.

Ainda de outra banda, guardando
a porta de palácio estão os homens
dos jornais oficiosos, sorridentes, se-
gurando o snr. Ribas quando este dá
um espirro e limpando-lhe as botas
quando ele salta do automóvel.

Assim conseguem contratos como
aquele que o Snr. Ornar Mota con-
seguiu para a publicação do "Diário
Oficial".

O ambiente em que vive o Snr. Ri-
bas é todo de reacionários, formando
grupos que vivem em constante hos-
tilidade por causa deste ou dafuele

I
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« Revolução
espirito Independente?¦»."£»

1111 Ci
dentro

80
'0_lt|

nisii,
da

te, nada podem fazer
saco de gatos

E os deputados clasm.*- Baquearam lanu-mí \S?
Quasi todos se venderam „„cos e foram na onda •*

-De tudo Isso quer'C|lzü
ministraoao do snr, »_»,'«"
prestado? ms «ao

Eu não disse isso. Estou , ,de política. Reconheço-].,,. . ll;l
vaveis méritos administrativa

como. de alguns cios seus «2L.nqtadamcnte na Prefeitura
Admirei e aplaudi, como o"Br ,teiro, o gesto digno do Interventói

Paraná, recusando, de unri v-todas, a sua candidatura k Ycia constitucional do Estado m
preciso que ele mantenha a 

'sim'
lavra e não venha com descul2
que esta ou aquela classe Snsistto
ra que aceitasse a sua indicação ,aquele cargo, pois é uma desculna
tiga que não fica bem neste mo_rto que dizem ser de regeneracâ,
costumes.

O snr. Manoel Ribas não te,,,
pa do fracasso da Revolução. QUaele apareceu a Revolução já tiafundado.
UMA REVOLUÇÃO COM c\J]
NEGRO E DOMÍNIO DA PURP

CARDINALICIA
Sempre em linguagem vehenu

no apontar os erros dos homens
a revolução levou ao poder sob as
peranças da Nação. Cyro Silva
clue com estas palavras candent
sua entrevista:

A culpa vem de longe. Sc o
Getulio Vargas tivesse dito na p:
forma lida na Esplanada rio Ca:
qué no seu governo seria instit
uma corporação para explorar o 1
bio negro. E que os criminosos
riam impunes. Se dissesse, que o
deal D. Sebastião Leme seria t[
futuramente vinha mandar nos
tines do Brasil, impondo o ensino
casamento católicos a uma socic
que até hoje viveu muito bem se
catecismo nas escolas e sen, agua
tn no leito nupcial.

Se confessasse que não tinha t
nem coragem para impedir a co
inação desse vergonhoso crime q
e constituinte — então a Revoluçi
riai seguido outros rumos e iria
car outro chefe que a levasse vit<
sa.

Quadro Doloros
Além de estar sendo creada num lupan
uma pobre creança é espancada barbar;

mente !

Bons terrenos por
cautelas

Não troquem Cautelas, promis-
sorias ou apólices.por lotes de ter-
renos sem primeiro consultar a
PROCURIAL. Lotes magníficos,
sem augmento de preço, receben-
do-se em pagamento aquelles ti-
tulos pelo valor nominal, SEM O
MÍNIMO DESCONTO. Terrenos
na Villa Guayra e no Quadro Ur-
bano, e próximos tambem á Rua
15 de Novembro.

A PROCURIAL — Edificio Mo-
reira Garcez.

Quem não conhece ou já não 011-
viu falar, pelo menos, no celebre"Trem de Ferro", o sórdido antro de
perdição, onde o vicio campeia, na la-
ma da prostituição? Alli ja se regis-
Iraram crimes hediondos — consequen
cias directas do próprio ambiente, do
próprio meio, onde se reúne a escoria
da cidade, toda noite. Ponto obrigato
rio de ébrios, desordeiros e toda sorte
de indivíduos desclassificados — o"Trem de Ferro", no entanto, perma-
nece desafiando a todas as autorida-
des que passam pela Delegacia cha-
mada "de Costumes". Um conjuneto
de pardieiros immundos, infectos, o"Trem de Ferro" de ha muito deveria
estar posto abaixo, para a moralidade
daquellá zona da cidade.

Mas os delegados de "bons costu-
mes" sahem e entram, e tornam a sa-
hir, sem que se lembrem do celebre"Trem de Ferro" que se ergue exoti
camente, ao lado do Quartel da Força
Publica do Estado.

QUADRO TRISTE
E' o que os habitantes das redonde-

zas da espellunca presenciam todo dia
e que um leitor do CORREIO DO- PA-
RANA', hontem, nos veiu narrar: num
dos "vvagons" do "Trem de Ferro",
habita a decahida Infância da Luz.
branca, de 29 annos de idade. Até ahi
liada demais. Accresce, porém, que es
sa mulher tem em sua companhia u-
ma sua filhinha de 3 annos e meio deidade, chamada Maria.

E como só não bastasse a infeliz
creança crescer naquelle ambiente de
podridão e vícios, a sua desalmada
mãe e espaça leoninainente, alarman-
do a visinhança com os gritos constan
tes e doloridos da infeliz menina Eisso repete-se todo dia, muitas vezesvivendo a pobre pequena com o corpomaguando pancadas, suja e, talvez até

com fome. E' como se vê, um
doloroso que se desenrola ante ns
tas dos que moram proximo ao "'
de Ferro", e para o qual chama
a attenção dos srs. Delegado de r
tumes e Juiz de Menores, espenj
que essas autoridades tomem as ',

videnclas que o caso exige.

Juros de Apoíices
Dispomos de regular quanl

Bôa oceasião para devedores
impostos atrazados. Informa^
na PROCURIAL — Edificio
reira Garcez.

Veja si o sr. tem c
ta nesta redacçã
As pessoas abaixo têm cartas 11

redacção, podendo procural-as a

quer hora:
Luiz Santos Dias
Hilda Forbeck
Pedro Bianchini
Jorge Polyssu'

Mendes Fernandes
Lincoln Pires
Lauro Macedo
Victoria Ravaglio
Ccilia Belloto
João Bianchini
João de Menezes
Yone Sandeski
João Proeger
Jorge Mattar
Maria de L. Lamas
Erichsen & Cia.
Abrão Lutfy
Hercilio Muniz
Gabriel Abdalla
Quinita de Albuquerque
Maria Manganhotto
Gustavo Aniess
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