.,.,,
>V. VV A: VÍAI

a^.-r^y;'ii—'--'A-y

'.'.'._

y. ¦.' yy-

¦ ¦ yy

;

'
¦'.

So os adiados secretos da reação é que se manifestam .contra a fratercoftinrac riiffo
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A MASCARA HUMANA JAMAIS DISFARÇARA' O ESTADO DE ESP3RITO. NAO PRECISARÍAMOS DO JOÃO TURIM PARA OBSERVAR
A LIVIDEZ DE CERTAS CARAS, PELO DIA DE HONTEM, ANTE O RUIDO DV.RMAS DUMA VICTORIA QUE SE APPIRMA E QUE SE ALARGA.
CAMINHAMOS PARA O EMMURALHAMENTO FORMIDÁVEL
DOS
(.ORAÇÕES SOB O IMPÉRIO IMPRESSIONANTE E HONRADO DA FLAMULA ENCARNADA DA REVOLUÇÃO. JA' SE COMPREHENDE: UNIDOS NADA NOS ABATE; DIVIDIDOS. TUDO NOS VENCE.
A RENUNCIA VAE ENTRANDO COMO SENHA DOMIN ADORA. COM
QUEM VAMOS FALLANDO, PARA QUEM VAMOS APPELLANDO, PARA
OS QUE VAMOS CITANDO, UMA RESPOSTA NÃO SE FAZ ESPERAR —
"SIM, DEVEMOS NOS UNIR,
PRECISAMOS NOS RECONCILIAR!"
E JAMAIS ENCONTRAMOS TANTA BÔA VONTADE E TANTA DECISÃO.
A MAIORIA DOS QUE OUVIMOS SE DISPÕE A ABRIR MÃO DE
PRETENSÕES. OS FACTORES POLÍTICOS SO' O DESEJAM SER, SO' O
QUEREM SER, NA TRINCHEIRA DAS IDÉIAS, PELO BEM DO PARANÁ',
PELA FELICIDADE DO PARANÁ'.
!
DESARTICULA M-SE AS DIFFICULDADES.
SOSSOBRAM AS GALERIAS DA INTRANSIGÊNCIA.
UMA COMO COMPREHENSAO DA HORA VAE FINCANDO RAÍZES.
NAO E' MISTER PENETRAR EM DETALHES — BASTA OLHAR PARA A "LIVIDEZ PLANGENTE" DOS MONGES DO PALÁCIO GARCEZ...
ATTERRORIZ.ADOS.
PROCURAM CONSOLO NO ASSANHAMENTO
E UMA ESPERANÇA ILLUMINA-LHES AS CAVERNAS DA ALMA, A ESPERAMÇA DE QUE VENHA POR TERRA ESSA COORDENAÇÃO QUE
SE ALINHAVA. COM UM ÚNICO CAPITAL — O DESPRENDIMENTO.
NÃO DESANIMO E NÃO DESCREIO.
P A U I_ O
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Quem teria recebido os 50.000 dollares ?
RIO, 15 (H.) — Foram publicados
telegrammas de Washington, a pro
posito da compra de armamentos fei
ta pelo Brasil, para cuja effectivação fora paga a somma de 50.000 dol
lares a um chefe de gabinete do Mi

Ao

nisteíio da Guerra.
Interrogado flelo "O Jornal", a pro
posito, o Gtíl. Góes Monteiro decla
rou que na sufe. gestão nada houve.
Comtudo mandou proceder um hique
rito nas gestões passadas.

e

Publico

âo

ts

Confirmamos a declaração supra
EmiSio Romani
p. p. Paolo Franchi
Percy F. de Castilho
Antônio Elias Barbosa.
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VAE SER EREGIDO UM MONUMENTO A .1. CIIRISTO, NO CHILE
RIO, 15 (H.) — O embaixador do
Chile communicou a Associação Bra
sileira de Imprensa, os dados para n
proposta dos projectos relacionados
cem a próxima execução do monomento ao Christo Redemptor no cume
do monte Arica, de accordo com o
tratado chileno-peruano de 1929 que
encerrou o litígio Tacna-Arica.
A
embaixada do Chile attenderá aos ar
tistas brasileiros que desejem partici
'
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gentina, o eminente diplomata confirma a palavra assegurada. O communicado official annunciando que
no
o embaixador argentino esteve
ltamaraty para informar ao governo
brasileiro que o governo da Argentisobre a importação rt0 matte brasi- entrada desse
produeto nos portos na vae votar leis que facilitarão a
leiro pela Argentina, assim como tam platines. Cincu mezes após a impor- entrada do
produeto brasileiro, é a
bem concedidas outras facilidades ã tante entrevista da Embaixada Are cathegorica da sinprova formal
ceridade com que agiu o diplomata
illt.slre proporcionando ao CORREIO
PARANÁ' o magnífico "furo"
DO
que longos mezes depois vem a se
»« confirmar.
Assim, CORREIO DO PARANÁ,'.
quiSi foi o primeiro jornal brasileiro
que divulgou a sensacional noticia,
Por motivo de equidade, o sr. ministro da Guerra mandou fomesente-se satisfeito ao referir-se a escer caderneta de reservistas aos
sa victc:ia da industria hervaícira
ci vis que tomaram parte na revoludivulgada pelos
nacional só agora
ção de 1930, uma vez que idêntico favor havia sido feito aos revoluciodemais órgãos da imprensa do paiz.
harios paulistas de 1932.
Segundo se depreende ile um des pacho no "Diário Official" de 6 do
corrente mez, para obter aquella eacl erneta os interessados devem requerel-a ao quartel-general, em cujos ar chivos existem as relações nominaes
dns batalhões patrióticos, provisórios, ou outros, então organizados. O reqüerente figurante no alludid» elespa cho, Antônio José de Oliveira, que
allcgava ter servido na columna do general Rabello, teve indeferido o pc(lido por nada. haver a seu respeito n„ archivo.
.'***fvrvwwwwwww\rwwwvwwwvw*iwwwmwww»imwx

Relembrando uma memorável entrevista na Embaixada Argentina entre o embaixador Carcano e o
Director desta folha
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Augusto
O sr.
Ribas,
em
companhia do Dr. Rivadavia de
Macedo, visitou, hontem, na residencia do General Mario Tourinho, ao seu velho camarada da
Escola Militar, Deputado Plínio
Tourinho. '
A visita que foi demorada causou a melhor, a mais profunda,
impressão n0 ambiente político.

¦¦

adheriram á União
Republicana. O hospede da Villa
Olga.
num momento de ira insubjugavel, teria dito — "ou o Arthur
Santos abandona o posto de advogado de Ivo Leão, ou se retira
do Partido".
Não se esqueceu o sr. Munhoz
de que em politica deve-se uzar
e abusar de precauções...
* ;}_ *
Informam jornaes do Rio, de
que por iniciativa do Dr. Getulio Vargas, os elementos revolucionarios de São Paulo que obedecem á orientação do General
(Continua noutro local.)

* * *

O sr. Munhoz da Rocha anda
visivelmente indignado pela. repetição de elogios, em jornaes favoraveis ao Interventor Manoel
Ribas, visando alguns moços que
extrema
magnanimidade
por

A Mina em Ponta Grossa

Ha longos- mezes que CORREIO
DO PARANÁ' vem se batendo com
o denodo que lhe é peculiar, com o
desassombro que já é uma tradição
nesta casa, contra a reimplantação
do jogo em nosso Estado. Em suecessivos editoriaes que vêm causando profunda impressão no espirito
com
publico, temos demonbtrado,
abundância de argumentação o quan
to seria prejudicial ao nosso povo a
Volta, a0 regimen degradante do jogo franco. Dando curso á noticias
que circularam insistentemente pela
cidade, em e(|;ção anterior estranhamos que para attender a interesses
de ordem partidária alguém pretendesse restaurar a jogatina nesta capitai. Um matutino autorizado a des
mentir os boatos nesse sentido cor(Continua noutro local.)

Q Perrepismo, a Ga lii nha e o Ovo...
Ha, por ahi uma porção de boas
e crédulas criaturas que julgam quu
o perrepismo ainda tenha raizes fun
das, capazes de lançar numa súbita
e estupefaciente irrupção, do subsolo
em que está immerso, frondosa arvore, cuja, sombra nos ameace tapar o
sói bendicto da liberdade e da restauração que o movimento de 30 descerrou para o Paraná.
Os grunhidos confusos que sobem
do sepulchro da. cohorte sobuja, como
vozes de phantasma, como assombri
ções, ainda fazem muita gente acreditar numa possivel resurreição da
quadrilha sinistra.
Mas, a verdade para os que observam, meditam e raciocinam é que o
P. R. P. não passa de um desses
papões de historietas para crianças.
os seus maiora,_s
O prestigio que
arrotam não vae alem de conversa
fiada,
as possibilidades de victoria
em que elles falam têm a melhor
dos
contradita na impossibilidade
seus çaravaneiros de organizar nucleos em innumeros pontos do Estado.
Por toda a parte o povo, que der
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ase um «Furo»
orreio do Paraná

Em sua edição de 13 de Maio ilo
ccrrenle anno CORREIO DO PARANA' teve «ocasião dc noticiar a sensacional nova: a Republica Argentina, pela palavra do seu embaixador
sr. Ramon Carcano, promettera afim
tar todas as restricções impostas á
entrada da herva
matte naquelle
paiz. Na manhã de 12 daquelle mez
o nosso director,
sr
Paulo Tacla,
que então sc encontrava no Rio ile
Janeiro, estivéra na embaixada da
Republica Argentina, tendo tido longa. conferência com o chefe da mis_..-,
são diplomática daquelle paiz amigo.
Nessa conferência, cujo resumo foi
divulgado em telegramma transmittido do Rio c divulgado no dia immediato pelo CORREIO DO PARANA', Paulo Tacla obteve do embaixador Carcano a certeza de que não
só seriam
afastadas as restricções
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ROMANI, FRANCHI & COMPANHIA,
commerciantes desta praça, commumcam ao publico em geral e ao commercio
em particular, desta e doutras praças do
paiz e do estrangeiro, que, de commum
acordo e nesta data, dissolveram a sua
sociedade, pela retirada dos sócios Srs.
Paolo Franchi e Antônio Elias Barbosa,
pagos e satisfeitos dos seus haverei
ciais.
Como suecessor, assumio o activo e
passivo social o Sr. Emilio Romani, que
continua no mesmo ramo de commercio.
Curitiba. 14 de Setembro de 1934.
ROMANI, FRÀNCHI & Co.
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rubou a camarilha, a repudia integralmente, de modo a se fazer facto
incontestável, que o perrepismo
se
resume hoje num grupo de homens
que não puderam se filiar, — por :n
compatibilidades lógicas e irremoviveis — a nenhuma das organizações

o General

a nova men
pobticas, formadas sob
talidade do momento.
Esses elementos corridos, mais ai
guns parentes e amigos, e parca ti
leira de adeptos, entre os quaes se
contam desde os eternos opposicioriistás e despeitados, até os ingênuos

Miguel Costa e o «Correio
»

A figura engrandecida e respeita vel d0 General Miguel Costa, o maPrestes comgnifico soldado da Revolução que ao lado de Luiz Carlos
mandou a mais intrépida columna que já conheceu a historia revolucionaria, enviou
ao nosso Director uma affectuosissima mensagem
por
intermédio dum grupo de acadêmicos paulistas. O General Miguel Costa
sempre que pôde faz as mais vibrai. tes referencias
ao CORREIO
DO
PARANÁ' que no seu dizer deveria estar em São Paulo, nesta hora culminante dos seus destinos.
Agradecemos, com emoção profun da, o amplexo e as palavras do General Miguel Costa, cujo.valor nunca negamos e cuja
personalidade ja'embrança
mais se afastou da nossa
e da nossa admiração.

de boa alma...
E' isso 0 perrepismo, o resto
do
dragão que a revolução liquidou ' e
que o civismo paranaense, como me
dida de auto-defesa, jamais deixará .
levantar a disforme cabeça.
O P. R. P., nesta hora, moribunda
falando em exuberância vital, insigni
ficante pelotão, querendo, fazer parada de gala, anemiado irremediavelmente, mas, falando em bulhenta
marcha triumphal, se assemelha ad
miravelmente á historia da gallihha,
e do ovo.
Assim como esta para expellir mi
nusculo produeto bota em polvorosa
a gallinheiro e suas visinhànças, incapaz de realizar sem alarde acto
commum. o P. R. P. ainda na ves
pera da hora de vergar o sudario,
para descer ao túmulo, faz escanda
lo em torno de uma ceremonia que
devia ser circumapecta,
morrendo
blasona vida eterna.
Ninguém, se impressiona,
porem,
com esse rumor, com o reboliço do
jerrepismo.
Isso tudo não passa de emulação
lo cacarejar da gallinha...
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ROMULO
GERENTE:
O. WANDERLEV DA COSTA
Red.
Adm. e Ofí.
Rua 15 de Novembro, 615
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E INFORMAÇÕES

TELEGRAMMAS RETIDOS. •—
Na Repartição Geral dos Correios
e Telegraplios encontram-se retidos os seguintes telegrammas. para: Lourenço VValtrick (3 teleLothar Paul Hotel
grammas);
Johnscher; Nicolau Koslosky; Mundt Ziekunr Arangue Trajano Reis; Rogeiro Pensão Maier; Jonscher para Untersander; Saul GruV
ppenacher Rua 13 de Maio 264; Ju
veve; Bento; Luiz Aguiar Maréchal Floriano 30; Douglas, José Ris
sato Rua André de Barros 115; Mar
quezi; Alzermp Almeida; Alfredo
Tassini Rua José Loureiro 28; Elpidio Silva Hotel Tassi; Ireno Rei
chelt Posta Restante.
A CAUSA DO ALARIDO... —
Um dos matutinos desta capitai
noticiou o caso dos estudantes de
nossa Faculdade de Direito, que
transmittiram um telegramma á
vários deputados, pleteiando a redução de seu curso para quatro
annos, e que foi analysada em ter
mos jocosos por um diário Carioca Assim se referiu o periódico, a
cerca da pretenção dos estudantes.
"O USO DO CACHIMBO... —
Alguns deputados receberam um
telegramma circular, firmado por
alumnos do 4o anno, de.uma escoIa superior do Paraná, solicitando
seus bons officios para que possam
galgar o 5o anno e collar gráo em
março vindouro.
A Constituição acabou com os
exames por decreto.
Lamentável é que uns tantos
-deputados,
inclusive aquelles que
são professores, estejam, por interesses eleitoraes, procurando sympathias para essa pretenção de toda em toda sem razão de ser."
AUXILIO AS INSTITUIÇÕES
PIAS. — Por decreto do snr. Getulio Vargas, assignado na pasta da
Educação, foi concedido auxilio no
segundo semestre de 1.933, á insti
tuições humanitárias nos Estados
do Piauhy, Ceará, Espirito Santo.
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Geraes, Goyaz e MattoMinas
Grosso.
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Correio
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE COLOMBO E BOCAIUVA — 3a ZONA — recebemos
o seguinte communicado, para pu
blicação:
"De accôrdo Com
o art.l3°. do
R. S. M., a junta de Alistamento
Militar, com sede em Colombc, for
nece Caderneta aos reservistas cie
3a. Cathegoria, das Classes rie 1.PÒ.1
e 1911, os quaes não foram comocados na 1" e 2" chamadas, para o
S. Militar, das mesmas classes e
convida a comparecerem na Prefei
tura local, em Colombo, dás í! ás
11,30 horas e dás 13 ás 17, diária
mente munidos de 4 photographias do 3 x 4 para o receblmeri
to das mesmas cadernetas."
O
RESULTADO DO ALISTAMENTO ELEITORAL EM MINAS
— O alistamento eleitoral de Minas Geraes attingiu 517.836 eleitores, calculando-se em 15.000 o numero das alistados em zonas que
ainda não enviaram communicação sobre a conclusão dos seus ser
viços eleitoraes.
As zonas que possuem maior nu
mero de eleitores são as seguintes: Bello Horizonte, Contagem è
Santa Quiteria, 17.238; Barbacer.a
a Carandaby, 16.317; Catagúàzes
e Mirahy, 14.515; Ubá, 11.792; Juiz
de Fora, 11.605; Rio Branco, 9.515;
Muriahé e S. Manuel, 9.393; São'
João Nepomuceno, Bicas e Guaráhy, 9.374 ; Curvello e Pirapora. ..
9.326;
Foi alistada em Bocayuva d. Lau
cjelina Martins Ferreira, de 103
annos de edade.
UMA QUESTÃO INTERESSAN
TE DE PÁTRIO PODER. — Vem
de ser terminada, no Rio de Janel
ro, uma interessante questão de
pátrio poder entre um homem e
uma mulher, John Jurgens e d. Eli
sabeth Martha Rersten, sobre qual
delles deveria ler em sua compantíia e quarda um filho natural
do sexo masculino, de dois annos
de edade.
A 5a vara da Côi;te e Appelação
e o Conselho de Justiça decidiram
caber á mão a posse do filho.
O caso que é original e talvez o
único registrado em nosso pais, foi
largamente commentado pela im
prensa carioca.
INICIARAM-SE AS
GRANDES
MANOBRAS DO EXERCITO FRAN
CES. — Em cumprimento do programma de exercícios deste anno,
iniciaram-se na região de Vakiahon ,as grandes manobras milita
res, do exercito francês na presénca do marechal Petain, numerosos generaes e addidos militares
estrangeiros.
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DO PAIZ. — Foi designado pelo go
verno da Republica, a commissão
que deverá seguir no próximo dia
25 para a Inglaterra, afim de assis
tir, em Londres, a fabricação das
estações radio-automaticas, recentemente autorizadas por decreto
da
federal, para melhoramento
rede nacional.
Esta commissão se compõe do
engenheiro chefe dr. João do Valle
Ezee dos radio-telegraphistas
quiel Martins da Silva, Manoel Sebastião de Barros, Horacio de Oli
veira Castro, Alcides Paraíso de
Souza, Adeodato Rodrigues de Arau
jo e Moacyr Carvalho.
RADIO NACIONAL ALLEMÃO.
— São os seguintes os programmas para hoje, domingo, 16 do cor
rente, e para amanhã, segundafeira. 17 do fluente, do serviço de
ondas curtas do Transmissor Na
cional Allemão, de Berlim, para a
America do Sul:
PARA HOJE
'alie23.15 — Annuncio DJA
mão, portuguez).
Canção pooular allema.
23.20 — Para o crepúsculo do
Domingo.
23.30 — Hora de Fábulas.
23.45 — Ultimas noticias (em
allemão).
24.00 — O nosso concerto para
o Domingo. Musica popular de orchestra.
"Livro"
1.00 — Para o dia do
1.15— Ultimas noticias (em por
tusuez).
1.30 — "Jorg verteu". Uma noite alegre entre operários na taver
Hans
na da aldeia Manuscrito:
Heinrich Eichmuhl.
2.15 — Viagens e aventuras.
Elfriede Janecke conta d"um
passeio agradável com automóvel!
2.30 — Musica para 7 instrumen
tos de corda de Rudi Stephan.
O quarteto Lothar Rittarhoff.
3.00 — Leitura do programma
(aliem., port,).
O mais importante da semana.
Despedida DJA (allemão, portaguez).
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INOFFENSIVO A'S CRIANÇAS. AGRADÁVEL COMO LTOoR|
Foi consagrado com a o"ficlRlização do seu uso para a Syphilis e Rheuniatismo, no Exercito e na Marinha, o cuja formula,
damos a conhecer para usarem com
c nfiança. O ELIXIR 1914 ê uma(
das grandes descobertas Brasileiras
j^ÂOfAÇAISSO.'...
porque entra na sua coitirpo<Mç"o:
Salsaparrilha Cipó Crave, Cipó Suma, Caroba. Nogueira, Samambaia,
Pé de Perdiz e Plantas de alto podtr deip-urativo e tônico. As duas
ultimas curam até feridas de caracter canceroso
e feridas em geJA EXISTE O
ral. (Tratado de Botânica Dr M.
o ELIXIR 014 o
Penna). E', poi-», ~"a
único depurative
se d ts usar
para doenças do sangue, para combater a syphilis
a para o
rheuniatismo. Na
entrada d0 inverno e verão é indispensável
O sangue precisa purgal-o uma vez p0r anno. O sangue é vi. Torna-se mais necessaij0 purgar o Sangue que o estorna-'
go. Não produz erupções, nâo ataca os dentes, nem o estornaGrande tônica e depurativo
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PARA AMANHA
23. 15 — Annuncio DJA (alie
mão, castollano).
Canção popular allema,
23.20 — Musica ligeira.
23.45 — Ultimas noticias (em
allemão).
24.00 — "Lachen ist ja so ge
alegre com Harrl
sud". Uma.hora"?eegers
e Siegiried
Gondi, Rosei
Schultz com a sua orchestra.
1.15 — Ultimas noticias (casteilano)
1.30 — Suite H-menor de Bach.
ncerto grosso de Haridel B-mai
or. Orchestra de camera Werner
Joachim Dickovv.
2.15 — Exposição allema em Ko
penhagen.
2.30 Canções nocturnas. Terceto allemão de canções populares.
3.00 Leitura do programma (ai
lemão cast). Despedida dia (Alie
lemão castellano).
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Agencia de Antonina
Setembro
PARA

O

NORTE

ITATINGA — sae dia 21, para — Paranaguá, Santos, Rio, Victoria, Bahia, Maceió, Recife e Cabedello.

O COMBUSTÍVEL IMPORTADO
— Gastamos no primeiro semestre
do corrente anno, com combustivel importado, nada menos do que
143.019 contos, equivalentes a L
1.423.000.
A maior compra foi a de carvão:
613.645 toneladas, no valor de ..
50.185 contos, equivalentes a L
489.000. Em segundo logar, na es
tatistica, figura a gazolina:
127.823 toneladas, no valor de ..
43.957 contos, equivalentes a L ..
443.000. De óleo combustível, adquirimos 228.609 toneladas, no va
lor de 25.621 contos, equivalences
a L 256.000. O ultimo logar é do
toneladas, no
kerozene: 44.375
valor de 23.256 contos, eqüivaleutes a libra 235.000.
Accusam reducção nas entradas,
desde 1930, o carvão; a gazolina
e o kerozene. O óleo combustível
accrescida
tem sua importação
de anno a anno.

ITAPURA — sae dia 26, para — Paranaguá, Santos, S. Sebastião, Rio, Ilheos, Bahia, Penedo e Aracaju'.
"TAQUATIA*

sae dia 28, para — Paranaguá, Santos, Rio, Victoria, Bahia, Maceió, Recife e Cabedello.

PARA

O

SUL

ITAGIBA — sae dia 23, para — Paranaguá, Florianópolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre.
ITASSUCE sae dia 27, para — Paranaguá, S. Francisco, Itajahy, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e P. Alegre.
ITAPUHY sae dia 29, para — Paranaguá, Florianópolis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre.

PARA FRETES, ORDENS DE EMBARQUE,

Negocio JJr gente !!.*

PASSAGENS E

MAIS INFORMAÇÕES, NO ESCRIPTORIO DA COMPANHIA,

Vende-se em uma travessa da
RUA 15 DE NOVEMBRO N° 24, COM O AGENTE JOSÉ' THOArgentina,
Republica
Avenida
MAZ DO NASCIMENTO. — FONE PART. 33
linha de Bond do Portão, um lo13 e meio
com
te de terreno,
metros de frente, por 38 metros -yy^ra«-*-ffl-^^
de fundo, todo fechado, e piantado com arvores frutíferas, por
preço de ocasião.
Generai
Informação a Praça
Ozorio, n° 163.
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LLOYD REAL H0LLANDES

Casas e terrenos a
venda
O escriptorio PROCURIAL está
autorizado a promover a venda
das casas e terrenos abaixo, sobre
cujas propriedades os interessados
obterão as informações que desejarem na sede daquelle escriptorio á R. Marechal Floriano, 49.
CASAS
R. Com. Araújo (2 casas, terreno com frente para a Av. Vicente Machado) 125:000$000.
R. Vise. de Guarapuava — moderna — 45:000$000.
R. Saldanha Marinho — moderna — 38:0003000.
R. Mal. Deodoro — moderna
45:000S000.
R. Paula Gomes — grande
42:000$000.
Villa dos
Funecionarios —
—
20:0003000.
moderna
R. Dr. Muricy — moderna —
62:000$000.
R. Carlos de Carvalho — moderna — 35:000$000
R. Riachuelo — 58:000$000 .
''— r. Duque de Caxias — 22:000$.
R. Carneiro Lobo — 25:000$00ü
_ R. Chile-Madeira — 18:OO0S
_ R. Francisco Rocha — 20:000$
Villa Marina — madeira —
I ll:000$000
I — Av. Pilarzinho — madeira —
10:000$000
R. Colombo — moderno — ..
50:0005000
Batei — madeira — 11:000$.
_ R. André Rebouças — 22000$
Villa Izabel — 2 casas de madeira -- 14:0003000.
_ Villa Guayra — madeira —
18:000SC00.
Campo Comprido — com garage _ 32:0003000.
TERRENOS
Av. Vicente Machado (llxGO)
_ 19:0003000.
_ R. 13 de Maio (22x14 e 15)
15:0003000.
Portão (2 alqueires) — 15-000$
Villa Guayra (diversos lotes).
Planta Parolim (idem).
_ Colônia Abranches (2 alqueires) —• 8:000$000
Quatro Barras (35 alqueires)
35:000$000
Villa Ismenia (div. lotes).
R. Cabral
(20x15 e 17) —
16:000$000.
_ Colônia Limeira-Guaratuba
(20 alqueires) — 6:000$000
...
Olho Dagua-Paranagüá
_ Guarapuava (721 alqueires»
90:000$000 (noventa contos).
_ Concórdia — União da Victoria — (604 alq.) 50:000$000.
Apucarana Grande — TIba— 7:500$000
gy (130 alq.)
Guarapuava — (178 alq i —
32:000$008. , ^ —
...
Guarapuava (750 alq.)
855:000$000.
Campo Mourão —- GuarapU3

COM SEGURANÇA NA
VIDRO POPU.l.AB'7(.¦>"* NO RIO
--¦»-¦ ii.—-y»i¦-—----¦

WãOV

- FONE, 47. - C. POSTAL, .15.
;, TEL. COSTEIRA.

"A linha onde V. Exa. não é um mero
numero, mas recebe toda atenção
pessoal"

Sahirá de Santos no dia 10 de Setembro
para Rio de Janeiro, Bahia, Recife, Las
Palmas, Madeira, Lisboa, Leixões, Vigo,
Southampton, Boulogne sur mér e
Amsterdam
PARA A EUROPA
ZEELANDIA 10 de Setembro
ORANIA . . Io de Outubro
FLANDRIA .. 18 de Outubro
ZEELANDIA
ORANIA
FLANDRIA

§KittwtattT™*í&%SM-M.umrMmxmwi*m»*sma~4ei

mmt,'A- .¦

PARA BUENOS AIRES
ORANIA . . 18 de Setembro
FLANDRIA . . 5 de Outubro
ZEELANDIA 30 de Ou3tu5)K
ORANIA
FLANDRIA
ZEELANDIA

PASSAGENS DE CHAMADAS E BILHETES DIRETOS
ijU DE TERCEIRA CLASSE, DE TODOS OS PAISES DA EXrRO-ljfj
SI
PA,
SÍRIA E EGITO

K

Sub-Agentes, em Curitiba
1
ROMANI, FRANCHI & CO.
Praça Tiradentes, 117 Telefone, 11571
Caixa Postal, 41

^.íy

'.EM-rtÁflNHV

A NOVA PREPARAÇÃO ]ÍjSPPÍJ§fc''' ^K

Jpk

ÉOi^rrasF

^PEtLEGRlNOllHÍII !EI=fERV£5'CEM*rr
VENDE-SE

uma bein montada FERRARIA e OFICINA MECÂNICA, com maquinario e ferramentas completas.
Informações á: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N° 2415,

"CORREIO

-^

EMPREZA EDITORA
DO
,»,- PARANÁ' LIMITADA
CAPITAL ...

500:000$000

Está em formação a Empreza Editora CORREIO DO PARANÁ' Limitada,

PrtYMATOSAh

j-M ¦w«i,t.;j,it^itjréauM^-*j*c-:i,iMj'j .iM y-"--^-"""""~~*--^'^^'u***g"^^~*^ ^ammsjssmsa«bm-uu-iiMj.-.^j^-w-fg^-twj-E-wa^-ati-ri-,»i'ii

16 DE SETEMBRO DE 1934

,do.,Paraná

AS REMESSAS DE DINHEIRO
PARA OS CONSULADOS SUISSOS
— O ministro Arthur Costa, em
das
circular dirigida aos chefes
repartições fazendarias, communicou que ficam isentos do impôsto do sello as remessa de dinheiro
que, para pagamento de despesas
dos seus consulados, fizerem o Mi
nisterio dos Estrangeiros e outros
departamentos officiaes da Suissa.
visto esse paiz dispensar égua! tra
tamento aos representantes brasileiros nelle acreditados.

AOS MÉDICOS, EXERCITO, MARINHA E AO POVO
NICAMOS QUE O FAMOSO DEPURATIVO

'

í

1

tendo sido subscriptos 200:0005000.
Os que desejarem incorporar-se á nova organização
jornalistica, cujo capital será de 50O:O00Ç000, poderão derigii-se
ao sr. Oswaldo Wanderley da Costa, na Gerencia do CORtlEIO DO PARANÁ'.

2>
í^M»**S"£lií ..-..-, .-!¦;. -'IV.
.**'

s*l

«

J .

*mm

hbsbsp»

16 DE SETEMBRO DE 1934
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Foi julgado hontem nesta
c condemnado a seis annos .idade""
Ter ouvidos para ouvir os cantos
dê »•
sao ce.lu*ar, jLenoardo
WuS,
dos pavões de Juno, e ter olhos
accusado porjjiime de morte,
Essa
pap, ver os raios d'oiro de íris —
condemnaçao dá margem
da IHusão joguetcados apanágios
liahas, pelo interessante a estas
da peca
cio, fonte primordial de toda a civi são, que, erroneamente, caturro e
IVO MENA DA SILVA
básica do processo, como seja
Nas minhas continuas
Uo Centro Literário Novo Cenáculo lização; as escolas, em que uma mo tradicional conceito imputa-os co
va do delicto. Não fomos advoi pro ções encontro, ás veses, peregrina- chaves e um maço de notas.
acontecjAs chaves e as notas passaram di
Lá vai um pouco de lirismo, leito cidade sadia e inteligente hauria dos mo sendo privilegio dos visionários?
«os do reu.
" .1- mentOg que só podem dtir em o nos
"corajo res.
retamente
que se arrojam a escalar o Ilympo,'
ao
bolso
do
mais
professores vastos conhecimentos e os embalados
Não vamos em absoluto nos
— daquele Mv._
relê so século de loucuras materialistas so" «..V.V.-.W
de . rui
teve
coragem v.vU4.,w wuiuow...
_»elo som da lyra desque
linotipos,
e
automóveis,
Por
e
os
frias,
uma
o
irias,
uniu
endestas
manhãs
mauesuis
manuiu,
r.r ao Jury; elle é sob«.->ano
não
reconhecem qualquer freio. não esperar que a morte viesse e da
lumbradora de Apollo.
nas gue
caminhei-me
das
fábricas,
os
sorridente
e
suas
grandes
quinário
suas decisões.
para
O único deus que manda e désman algibeira do moribundo
A IHusão é algo mais.
tirou o coli j |JUrbios. Lentamente, o sói se eleva turbinas, e oficinas mecânicas, e os
Certa ou errada, não
nos impor da, é o moloch.
A IHusão não é, como dava de
teuc'°vn
milicianos
evolucionavam,
no
horizonte,
tudo,
manchando
de
san
que
ta a sua decisão. Como Tribunal
Numa das estações me contaram
Depois entrou a ação da policia e \ gue a mataria e os prados. Nas ar enfim, movimentando-se, agindo, era entender D. Quichote ao seu rodc consciência
um
caso
inédito
de que um roman- da justiça.
d«ve ter julgado
Porém, os culpados fo vores, a passaradá entoava melodias balhando, num épos grandioso de pro lundo escudeiro, uma enfermidade
"conscientemente".
cista com imaginação —-_-...-,-—
ardente pode L.,..
a Alma, da qual adoecem so os
ram ^uwhu»
u. clulcissimas.
peneirados
yui
por uma peueuu,
ciuicissimas. Havia por toda a parte
peneira dc
gresso e dinamismo...
p:
i-in
i._iW_«
,„„
,.„
„
Vamos sim, uma vez, demonstrar
poetas-sonnadores e os romantí° lareas que atravessaram qualquer coisa de misterioso, de
era
o
espetáculo:
Quão
grandioso
-Conde
-LZ
necessidade
a
d l
deS^t,Í!^fe"_
Monte Cristo .
(imprescindível do aoò do
cjstas-poetas: os Worqsvvouh <>
todos e ficaram inocentes.
¦ gradàvêl e de sensacional.
O
mais
as
misérias
não
noturnas
do
lupaAlegria
Houve na mesma estação um ne culpado foi, naturalmente,
CONCURSO MEDICO PROFISSIOo morto, ' infinita empolgava as aves canoras nar nem as danças lubricas dos ca- os Camões dos sonetos e das balNAL no problema da defeza
pertencente a um sirio,
hb- porque não se podia defender. que modulavam cantos harmônicos. bares iluminavam tão ridente
social, gocio
quadro Iadas, « os Saint-Picrre dos "Pauque nao ? so social, mas da defoza mem sério e honesto, que, depois de
Ao baixar o íéretro na sepultura Extasiado, embalado por tantos se- A cidade dera lugar a cenas de tra- Io e Virgínia", e os José de
Alenlongos anos de labutar,
do cidadão, porque — na causa
do juntar algumas economias. conseguiu um dos parentes soluçando, prome- nhos, desses sonhos que dominam a balho em vez de aspetos de devassi- car, das "Iracema".
cidadão esta a causa da sociedade
As mes tia dês contos a quem descobrisse o
Creio que a illusão é um dom uni
juventude, afastando-a do matéria dão...
a,LCons.ideracões sã° oppor- mas não foram fechadas debaixo dos assassino.
Porém, lhe
mostraram lismo em que se acha mergulhada e
E subito tristeza infinita empol- versai, de uma magestade olynipi"grandes"
i»nãf
sete
tvnskS
cadeados:
todos os
•
Pelas
patrícios, quatro dedos que desapareciam. Foi libra
ca, como os cortejos de Dionisios,
reformas
aspirações em
paragens gou-me...
haüriàm da gene entendido: os quarenta contos que roscas suas
processfraes e P^naes planejadas, na hora de apuros,
—
outrora arrebatavam os bons
O
sol
escondeu-se
que
em
nuvens
de
amor,
.
neeu
sentia
dentro
-'seu*'
Antônio.
E mui ele devia a0 assassinado, serão per de mim todo o dinamismo,
que, praza a Deus, se tornem reali rosidade do
toda
a gras que prenunciavam tempestades. e os maus, deslumbravam os crendade. Vae competir aos legislado- tos estavam devendo.
doados..
atividade que empolgava o operaria Nevoas escuras
cobriram a. cidade. tes e os scepticos,
arrastavam
Para a desdita sua, o bondoso cor«s traçar as novas normas reguO peior de todos foi remunerado d0 lá, abaixo, na cidade distante. O Trevas, enfim, avolumaram-se, crês homens e nações na e esteira
radio
merciante
tinha
uma mulher, espo- o assassino. Todos sabiam que o tra fumo
'
ladoras do processo e seus
sa
dos seus vinte mil annos
das chaminés descrevia
effeitos sa sua, muito menos idosa do
nos ceram, e apoderaram-se dos céus. Tu
de
foi
que
to
scgur0
e
o
serviço
devia ser
,effistas do Estado.
céus em espirais graciosas o poema dQ negro, escuro. Dir-se-ia que um Ichalismo, de Emoção e de Simnlírv,.?.Lmedieos
E, naturalmente, como mulher go de uma vés. Mas não se deu pa
muito
excepcionalmente exercem ele.
as
cidade.
*
cataclismo
ia
delirante
realizar-se.
da
atividade
criadora
E
subito
o
ope
do rico, não tinha em que pensar, sim:
suas funeções pelo interior,
repartidos os bens, escapou rariò. Já o sói ia alto. A cidade ca um. relâmpago vivo, rutilo talhou os
A illusão, se eu fosse um Pellehos senão em gosos que a fortuna do ma aquele
casos do morte, mas a lei
que tivesse a vontade de Ias da vez mais iluminada mostrava c espaços. Era um relâmpago literal grau, pintal-a-hia tal-qual
o
para
lido
lhe
aque!
Apareceu car do seu
proporcionava.
futuro, deve exigir que essa
E o "coitado", casario branc0 dos subúrbios
:il que descrevia no ceu negro uma fra Ia mysteriosa sylphido dos versas
prova um adorador que vinha distrair as para fazer quinhão!
valer os seus, "direitos", vejava no horizonte; no âmago,queedi- se: "Perrepismo."
pericial se faça pelos médicos le- nostalgia
ue
Novo
raio,
um
ouvato
indiano,
a qual possuía
da mullíerzinha despreo- tinha que desfechar mais alguns ti
gistas do Estado, quando "não cm cupada.
tra frase: "U. R. P." . Raios então um rosto tão encantador
Tanto mais iiue o casal não ros, nessa ves pela janela, relembran fieios grandiosos recortavam o espa cruzaram-se
e era dotodos os casos, ao menos," naqüel
em
toda
todas
na
as
ço; por
direções,
a parte, movimento e
de uma voz tão suave, que,
tinha filhos.
do que o negocio é negocio.
quer
les em que a morte não oceorra
todos
animação;
os
lados. Era uma verda na terra, no ceu, ou no
e imaginei então a febre por
Então surgiu na mente de alguém
inferno,
E tudo feito com toda a placidaz de trabalho
tamtaneamente ou logo apóz ins
deira
batalha
de
relâmpagos
dominava
ate
e
raios.
os
ambien
que
os
cegos
o fa que seria bom eliminar 0
homem, e com a maior maestria e
podiam ver a sua forcto criminoso, a verificação
0 conhe- tes fechados entre as paredes: o jor E eu, terrificado, contemplava
tão mosura e atè os surdos
da de que resultariam incalculáveis ba cimento profundo da
podiam
causa da morte, é indispensável, neficios,
medonha
profissão.
luta
rialismo,
dos
elementos.
na
atividade
O
ceu
delirante
ouvir o seu melodioso canto...
c!e
a mulher poderia unir-se a
Sancta
simplicitas
sui
era
transmitir
uma
fogueira.
generis.
a
ao
boa
A
cidade era o
applicação da Justiça seu amante; os
para
pov0 as noticias de to
Curityba, 109:34.
como vamos vêr, o ainda assim, livres do credor; devedores ficariam
do o mundo, e as campanhas
Nos vertilhões destes esdrúxulos
quo, também. E das labaredas gigantesos parentes pobres
ás vezes justas, outras erradas, em cas que se cruzavam em todas dire- devaneios baravalhava
por profissionaes.
migalhas
poderiam juntar algumas
outro-dia o
O viajante
noleavam os jornalistas; o comer- ções, eu distinguia Uma multidão de meu
Si o corpo medico legal do Esta - que caíssem da mesa da
pensamento, ao ouvir uma. tipartilha.
"Perrepismo."'
iguais:
do e pequeno c não pode ser ciespalavras
mula creança, que de sobre o
Dito e feito.
"Perrepismo';', Perrepismo"...
p_
viado para o interior, para um ser
U. R. desta! da sua infantil
Foi contratado um desses que
se
ingenuidade,
P...
U. R. P.... u. R. P.... E a gi mussitava
?iço de relevante valor social, som- prestam para qualquer mister inclu
aos
gantea fogueira lentamente, ante os sigillos d'alcova,meus ouvidos estes
mos dos que pensam que o Estado sive a eliminação deste mundo dum
Íntimos, recônrtimeus
olhos
atônitos,
devorava
a
cisem
ir á bancarrota, man- ente vivo...
tos:
pode,
E tudo correu ás mil
ciade.
E
o
fogo
do
ceu,
fogo
o
ter mais uns dois ou trez médicos, maravilhas. Uma noite de luar. qu— Nós, lá de cas,-*. somos todos
perrepistá, não deixava de cair
sobre pelo Munhoz.
com divisão equitativa do serviço. ando o povo saia do cinema e
as
ela...
O que não se pode supportar por ruas .•egorgitavam de gente, ouviTodos "votaremos" no Munhoz;
E eu. único espetador daquela cemais tempo 6 que um Estado que ram-se estampidos dalguns tiros
e
elle, pc/a voz de eminente
porque
na macabra, vi aos poucos a cidade
Rompi
relações certa vez
Mulheres e homens não eviMuitos viram:
progride como o nosso, tolere que gritos pelo soecoro.
corypheu da Igreja, afiançou-nos
ser
devorada
com
um
amigo,
terrível
chamas.
bonépeias
Gritos que, em vencendo,
tam a grostesca immenso desconainuc o serviço criminal a ser um homem chegou ao outro, cumnas eleições
lancinantes dela partiam.
mio, porque, tendo uma rusgaImpreca- minha
ses projectos frustos de abanfeito <• conduzido com cícscaso. pa- primentou-o e dépois desfechou, com
"vale de lagrimas"
com a esposa, tomou... tinta
ções. Gemidos. Estrondos. Uma ver nos — avó, meu pae, meu tio —
dono
deste
ra os interesses da Justiça, cujo í maior sangue frio, três tiros: uma
todos receberemos, imme"Sardinha','
dadeira orquestra infernal que causa
do qual, apesar dos pèsares,
para morrer.
fim não é codemnar, mas sim jul- õala penetrou ria boca do estornai;;),
diatamente, o capital e os
va
dó
e
atemorizava.
juros
Certamente
aquella
scena
atravessou a boca quebrando
pouca gente parte sem ser a
gar. tirar do mal, um bem, com outra
poentos d'apolice<5
Aos poucos o.s raios diminuíram. O dos montões
pela qual o apostrophei id con
contragosto.
alguns dentes e mais uma ficou nos
humanidade c elevação.
ha annos, jazem sopitados em
ceu aclarava-se.
Um rai0 apenas a que,
seqüência de um bate-boeca
Uns tomam tros ou quatro
Espíritos não einzeiados pelas intestinos.
velhos canastrões...
inda
sulcou
o
espaço.
tremendo,
Uma
nuven
de
resprecedido
gottas de iodo, excellente fortiO agonisante foi levado á casa; o •
mãos do saber, não têm a faculdaOh. engenhosa e diabólica trazjnha negra inda turvava os
céus.
peitavel ingestão de -água qüe
ficante, outros bebem cachaça
de de analyse e muito menos a de assassino, de passos lentos e seguros,
manirroteada, esgargalada aos
ça,
Uma
chamazinha
inda
crepitava
nas
não
bebe. Fiquei
passarinho
com mentruz, magnífica poaffirmar o que demanda conheci- retirou-se como tivesse
praticado
quatro-ventos,
com o fulgoi- treruínas
da
cidade.
Depois...
entretanto,
nada.
indignado com a
cão
lesões
um feit0 deveras heróico.
O povo
internas,
mentos técnicos.
e m
Silencio. Contemplei o quadro: tudo meniuzente dos venabuios d'oiro
farça
e,
corri
com
o
amigo
sem
,
correu
de
todos
os
lados;
a casa do
quanto outros preferem uns
O facto é este: — ferido o individa Esperança. Ardil d'arromba.
arrasado, destruído.
Uma verdadei- rem
po
linha...
creolina, — como
pingos de
duo com uma paulada na cabeça, ferido ficou cheia de curiosos. E ali
(lorçoso e confessar); porra.
necropole
era
cidade.
a
Nã0
a
es
Puzesse
um
kilo
de
dyiíami"corpo
esse
homem
se
o
deu
desfecho
esperavam
de
que
hontem
que
que
fa
não se fez
dc delicto" nem
plendida cidade dantes mas ruínas que de norte a sul, de leste a oeste da boa entre os dentes e,
laram os jornaes — medicação
se instaurou inquérito. Morto dias tedos. Não o desfecho que o homem
íumegantes era o quadro que se mo t<-, neste desditoso Estado, ha tan
"bicheiras",
acendesse
o
estopim
talesplendida
nada
devia
a
ninguém,
ia
que,
despe
contra
denois.
mostrava ante os olhos.
procedeu-sc o "corpo de que
Os relam- tas apólices, promissórias e. que
eu
vez,
menos
respeitasse
e,
pelo
todos, pândegos, apregoam
delicto", e ainda assim, por dois dir-se deste mundo: o povo se inte
e
os
raios
pagos
tinham- jandas obrigações publicas, emitperrepistas
memória
a
da asneira...
querer a morte, incommodanleigos completos, em matéria de ressava, quem ficará com os contos
na consumido. Já lhe não palpita- tidas
pelos governos transactos
Mas,
cosas
ridículas
como
reis
de
o
moribundo
deixava!
do
que
médicos,
parentes,
medicina. Accrèsce que a portaria
vam atividades nem
policia;
trabalhos.
O que o candidato que conseguisse em
essa
de
meu
amigo,
decorrem
Assim
entendiam
o
todos
desfecho
etc.
"chedo Sr. Delegado diz que: —
' perrepismo saciara-se enfim.
Des- bahir a bôa-fé dos seus portadores
os
Mas, afinal em compensação.
parentes e outros cor por ahi diariamente e sem ducom fallaces engodos, infalivelmen
truira tudo. Estava satisfeito.
gando ao meu conhecimento que vos devedores,
vida
como
a brejeira e índiaá espera da carniça. Deu-se um
esses pseudos desertores da vi te venceria, porque tão elevado é
em casa de F. se acha morto F..
E desespero apodera-se de mim.
caso dos mais revoltantes,
pensavel parodia á loucura dos
da. nos dão um prazer — deporém,
o numero desses "papagaios"
Afasto-me e...
etc."
tão
que
da nossa época:
o esque se matam de verdade, usaii
sopilar o fígado com a excenAi fica descrito o quadro dantes- em apostando, estou
Si não" foi feito exame de corpo tretorpróprios
que nem tan-venenos"
do os mais variados e impresdo agonisante enchia ainda a
tricidade
dos
co
tas
meus
sao
olhos
que
fosse
as
de delicto, embora o facto
myriades de andorinhas
que
contemplaram
casa. quando um dos parente.; meteu
sionantes meios, sem invoca:usam para esticar o pernil...
que, as bandadás, revoluteiam. no
do conhecimento da policia, só ad
mão no seu bolso e tirou dali cs
razões...
a
Affonso
Gaio
verão, entre as traves do reveiho .
(Continua noutro local.)
mittimos que dias depois, morto o
e lendário Mercado d<» Campinas.
tal of tendido, e ainda assim, em
Até onde poderá chegar a arte
uma casa alheia, que não a de sua
machiavélica e "clovvesca" desses
residência, portanto, fosse
feito
emulos do pae desapiedado de
EXAME CADAVERICO e por PITO
San
ta Bnguia; e que óra buscam trans
FISSIONAES de preferencia medi
formar
em
netáboa
cos legistas. Era mais do que
de salvação os
mesmos negregados e inolvidaveis
cessario o descobrimento da causa
desatinos
com que em outros tem•ia morte.
NEWTON SAMPAIO
oportunidade.
Originalidade porque, ao que me consta, as nossas letras exprimam algo de documentário,
ai pos saquearam a fortuna
Os leigos, encontraram uma con (Da "Academia de Letras dos Mo- não contam ainda com ensaios em sade, determinando igualmente
parlicuas
fotografe
go que
um aspecto social lar dos paranaenses
tusão na palleta do morto, que se ços do Paraná")
condições idênticas.
E oportunida- qualidades, boas ou más, de cada cor cu um panorama sugestivo
incautos ?
de
almas
Com
Anda pelo meu sub-consciente, des de porque a literatura nacional, tan rente, de cada tendência, através cie Essa é a
achava em casa que não a sua, ex
que Rio das Garças brasitendência que se manifes leiro, com
tendido sobre uma taboa, e ousa- de algum tempo, um velh0
plano t0 quanto a universal, atravessa ago sua;) obras
que Pactoio da Lvdia
ejçponenciais.
Repito ta por ai. Esse é o principio básico aurifera
eUes contam, para cumram affirmar, sem mais qualquer que a todo o momento dá investidas ra, um momento curiosissimo e vive que a empresa é arrojadíssima, e con a ser adotado no
ensaio a que se pnr a "palavra"
exame ou investigação, que esse para vir á tona, e forceja por corpori uma fase após a qual rumoj impre- fesso, desde já que, para vencê-la, fez referencias
hoje tão fácilhá pouco.
mente empenhada, á
Trata-se do propo vistos poderão advir.
ferimento roi por sua natureza e zar-se no papel.
dizer, necessitaria, de uma cultura que ab
Quero
guisa das pia
Compreende-se agora que, em ma taformas
—
sito que tenho de traçar um estudo portanto:
O instante mundial
de antanho, onde relusede a causa daquella morte.
é solutamente não possuo ainda,
En teria de romance,
interessamo-nos
não se sabe si para me quanto essa "cultura" não
Assim, menospresada a Justiça, analítico, e ao mesmo tempo com- de transição,
chega, pelos três tipos seguintes: 1") "R_ cibnlhavam as faiscantes lantejot
"si
Ias das promessas femintidas,
foi julgado e condemnado o autor parativo, das diversas formas de yx lhor ou
para peior. E como em to pois, vou-me divertindo com minus mance documentário",
dos
de fundo his
daquella pancada, que nunci foi pressão d0 pensamento humano, (eru da a transição, o instante mundial <; culos estudos isolados.
E um dia, torico «incluindo-se nesta parte as milagres impossíveis?
—
rico
ficção, etc. tomando
de apreensões,
E ha homens, que não são
apreensões da. então, o velho plano que anda pelo I biografias romanceadas);
•uvido a não ser po: occasião de dição, poesia,
"ro_.
2")
tas, que não são sonhadores, p pocsua prisão, quando foi interroga- como pontos de relação as diferen burguesia ante as investidas do prole meu sub-consciente poderá corpori- mance — tese", ist0 é, estudo
que
de se
tes obras que em cada ramo o Bra tariado, apreensões do proletário ante zar-se no papel, depois de promover um
rio.
problema social ou de um pro- so deixam embalar pelo harmonioas
raizes
neste
começo
de
tentaculares
sil
tem
dos
burguezes,
medular
produzido,
a derradeira investida á tona de mi blema psicológico; e 3")
dos pifanos e dos sixA verificação do óbito, se. faz,
"romance
Não há duvida que a em- apreensões da religião ante as supre nha consciência.
tros do finado imperador Adriano
sempre que alguém venha a falle- século.
de costumes"'.
Na
literatura
brasiE' superior mas misérias que a sociedade teima
•cer depois de ter cerecibo uma le- presa é arrojadíssima.
leira, os exemplos não são muito a- nas festas de uma nova Eleusis
minhas forças, estou certo disso. em lhe apresentar, apreensões da poli
Alguém escreveu certa vez que
são corporal d qualquer natureza;
a bundantes, mas nã0 deixam de exis cor de rosa do Interesse, eom tal
xeita ex- > Mas, quem pode calcular a tenaci- tica, estertorando-se no garrote de forma literária do futuro será ro- tir.
deve ser feita
essa,
essa verificação aeve
Para os romances documentari platonismo, com tam mystica beaQuem pôde -lu modalidades novas do cenário inter- mance.
titude, com se estivessem ouvindo
Subscrevo o conceito, recor os surge, em primeiro
officio da autoridade ou a requeri dade de um moço?
nacional,
e
assim
do
a
obstinação
sabi
tem
que
por diante. A li- dando-me ainda, para melhor com Setúbal, com "Príncipe plano, Paulo as endeixas de Cope da Vega ouI vidar
Sas
mento de tima das
parte
partes. A par
-)
de
Nassan"
—
teratura,
reflexo vivo como preenção, do que disse Tristão de A- e "Marquesa
pois,
de Calderon de Ia Barca
(o réu) nada podia requerer; sa- do sempre realizar?
de Santos".
Para <,s Illusão!
Si eu conseguir levar a efeito esse é da alma multitudinaria, — não rio thayde:
êle, o romance, está "para romances de costumes,
Illusão! Tu és bem cobia que feriu um cidadão e foi pa
seriam
mais mo
deria furtar-se á influencia
dessa as demais formas de expressão como longas as citações.
uma
campainha.
ra sua residência em Canoinhas, desejo meu, farei uma obra que pode
oculta ;
Contentemo-nos,
possíveis. insatisfação generalizada, dansando o piano para os demais instrumen- por emquanto, com "Vida
no cérebro humano,
no estacio de Santa Catharina. rá ter todos os defeitos
sa.
que,
ociosa'*,
logicamente
ao
ritmo
Ninguém,
da mesma mu tos", o que eqüivale a dizer que o "Cacau", "Inocência",
porém, lhe poderá negar
Competia ao Juizo ex-officio ou a duas
dedo
e "Menino cudida, ás vezes, até pelo
sica.
Dai
se
conclue
originalidade
de
agora
e
romance
qualidades:
que,
é
síntese,
é
tranquiberneiro
centro,
é
resu- de Engenho".
requerimento do Representante da
do Interesse, emit *••
Nos romances-teses,
para a frente, ela terá de viver sob mo das manifestações da arte litera façamos
te resonancias nh^garescas o enJustiça, um serviço mais condidivisão:
a
formas bem diversas das antigas, e, ria. Ora, tenho por mim
que a lite
1") problemas psicológicos (alguns ternecedoras, que obumbram
zente com a nobreza da missão de pios de Justiça.
os
mesmo, no fundo de todas as obras ratura, qualquer que ela seja,
deve de Machado de Assis, o romance ina trenós mysticos do Amor e as epo
seu.
Si
a
Justiça
é
com
o
a evolução dei- literárias, terão de se mocessar
dar a cada um
que
moexistir
sempre
em
função
da
vida
cabado de Jackson de
A falta do concurso dos Legistas xou de ser barbara como era nas dificações colossais.
Figueiredo peias épicas da Gloria.
Essas modifica humana, isto é.
subordinar-se á etc.)
1!
^BALTHASAR
para o caso, a falta de corpo de edades remotas, si, desconhecia ás ções serão tão importantes que, pa realidade exteriordevee 'interior
e pos2")
delicto no offendido e a sua morte razões subtis e as vezes fataes qu-- ra uma historia futura da literatura suir,
problemas sociais: — dois de
em
dias depois em casa extranha, que levavam o homem á pratica do cri este quartel de século servirá de ba definido. qualquer caso, um objeti/o Plinio Salgado; "O Groroba",
cie
não a sua e sem ter procurado tra me, ainda não chegou no entre- lisa mais alta para o estudo de duas impõe: — Dai, a, conclusão que se Lauro Palhano (vida
proletária);
"Poeira
em
literatura
de
ficção,
do Diabo", estudo
Prevenimos ao commercio desta
tamento de espécie alguma, leva- tanto a perfeição que deveria at- épocas características, — uma antes as obras
valem pelo que represen- nos sociais (entorpecentes, de vene
nos á conclusão de que F... foi fe tingir, e só será perfeita quando e outra após esse mesmo
anticonce praça e das do interior do Estado,
tam
em
quartel.
intensão
construtivista.
To
etc); "A
rido, mas não chegamos á con- a medicina vier em seu auxilio, Ach0 interessantíssimo, por
conse- do o romance, (ou conto, ou novo- pcionismo
"'Quinze" (tragédias Bagaceira" e o que o sr. PAULO G, VIANNA, tom
da seca do nor escriptorio á rua Marechal Deo- !
clusão, para affirmar que F... te obrigatoriamente, acabando-si- de guinte, um ensaio em que se preteri lnl
"finalidades""
não possua
deste); "Sangue morto", romance da doro n° 159, é o
nha fallecido em conseqüência des vez com as facilidades dos leigos, desse fixar a atitude das letras bra deve que
nosso único re"Maleita",
ser
rejeitado.
portanto
E
fú
o
lepra;
o romance de Lu presentante e depositário
sa lesão.
que são pobres cegos, que na ma- sileiras em face do fenômeno apon- turo há de ser implacável
da líjnesse
sen
cio
Cardoso.
Vamo-nos
teria,
receberam
nunca
deter,
irradiações
aqueltodos
NHA
apeComnosco, estarão
tado. estudando em cada campo, o tido. Passarão todos os livros
BUFFALO, para todo o Éstraça
nas,
"porque"
nos
dois
"para
ultimos,
les a quem interessar a defeza so- da luz do alphabeto.
e o
.
>
que" das trans dos segundo a formula "a arte peia recentes. O leitor, si que são mais tado do Paraná.
S. J. dos Pinhaes
A. T. Graça.
quiser, nos aciai dentro dos verdadeiros priqciformações pelas quais elas têm pas
Rio de Janeiro, 6 de Setembro
Ficarão,
apenas,
aqueles
companhará
que
jn-te".
no proxim0 artigo.
de 1934.
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A fonte Santa Therezinha, em Castro, reabriu a temporada klnearia a 1° de Setembro VA' FAZER UMA ESTAÇÃO DE
CURA E DE
*"" REPOUSO, hospedando-se no HOTEL CRUZEI RO.
%
0 melhor do interior Estado.
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Outubro, os Paranaen
sts devem.,,
perrepistas. preparem-se os composi
tores para compor uma elegia á mor
te do Paraná, preparem-se os paranaenses para levar ao tumul0 os res
tos mortais do nosso estremecido Es
tado.
O'! Paranaenses! Conséntireis que
se assassine o Estado, sufragando a
O'. R. P. e os Perrepistas?
O'! Não é possível! Sois paranaen
ges e amais o Estado acima de tudo!
Estamos' certos que abstereis a U.
R. P.!

, (Continuação da 3." Pagina)
Quadro real, verdadeiro, descreve o
que acontecerá ao Estado quando sa
grarem nas urnas os nomes perrepis
.tas de quaisquer partidos, quando o
povo ¦ consagrar a U. R. P. nas elei
E quando os perrepistas e a
ções!
U. R. P. subirem ao poder a tragédia
cs
consumar-se-á ás suas cúbicas,
seus desejos impuros serão satifeito.s Arrasaram as economias. Destruirain a cultura. Esmagarão a ju
ventude. Destroçarão 0 povo. Afim
darão o Estado em dividas profundas. E converterão o Paraná a rui
Cessarão as ativinas íumegantes.
dades, e o Paraná, eclipsar-se-á mau
samente no cenário político, intelectual e econômico dos outros Esta:dos...
Eis a sorte que espera o Paraná
se forem sagrados perrepistas, se su
bir a0 poder a U. R. P. As nossas
fontes de riqueza, serão esmagadas;
os grandes terrenos serão posse dos
nababos senhores do poder; surgirão
empregos supérfluos que serão dados a protegidos perrepistas. Enfim;
violento, hediondo e trágico cataclis
mo surgirá com o perrepismo. E der
roçada (outro estrangeirismo indecen
te) financeira se fará sentir no Estado.
Subindo a U. R. P. subindo

Homenagem a do
\s Professores Pa«- ranaènses -»

Como sabem os leitores, os professores d. Anette Macedo e Erasmo
Pilotto foram classificados em primeiro lugar no recente concurso pa
ra lentes respectivamente de pedagogia e psychologia da Escola Nor
mal desta capital.
Em regosijo a esse triumpho dos
dois brilhantes ornamentos do magisterio paranaense, um grupo de coi
legas, amigos e admiradores lhes of
V. S. TEM TOSSE ? ferecerá um almoço como homenagcm.
Está aberta a lista de adhesões na
Está FRACO e DEPAUPERADO ?
Livraria Mundial, onde os interesUse o poderoso tônico
sad&s deverão deixar suas assignatu
Vinho Creosotado
ras.

A P. R. B. 2 VIROU
PÚLPITO ?
Varios amadores de radio nos trou
xeram hoje o seu protesto -ontr.t os
concessionários da P. R. B.2, pelo
facto de terem infringido o accordo
prohibitivo da cessão do sei microphone a propagandas religiosas e po
de
liticas de qualquer credo, afim
•evitar 0 ferimento de justos melindres.
E' que hontem um sacerdote rema
;ia rompendo o contracto dos conc? ¦>:'onarios da empreza, fer. a tira Vez
da estarão d0 Alto de S. Frvuiscõ
um vasto panygirico a maioral da te
ligião que prega.
da
Ora, os consocios de ouvintes
P. R. B.2 pertencem aos mais valiados credos, têm os mais diversos
ideaes e epiniões, desde que são com
tttuidos pelo povo /m geral.
Dahi a justeza daquella medida co
de qualquer
hibiliva do "reclame"
correntes pcliticas e religiosas, e a
que
justificação plena do protesto
nos fei trazido.
A propósito procurámos immediira
mente ouvir o Dr. Flavio Luz, Mustre director do Radio Club Paranaen
SC,

S. S. que é um espirito liberal nos
assegurou que intercedeu junto á di
recção da P. R. B.2. no sentido de
se não romper a sã praxe que vinha
sendo seguida, mas, não conseguiu
demover os arrendatários da emprena da sua deliberação, que previu Io
go. viria provocar desagrado.
Deante do que espomos, ou os srs.
concessionários da P. R. B.2, emen
no
dam incontinenti a mão. ou estão
dever de offerecer o seu microphone
á voz dos propagandistas de todos
os credos c idéias.
cer
Seja, como for. porem, fiquem
B.2,
RP.
da
dirigentes
tos os srs.
aquella
que o precesso de converter expedien
estação em púlpito é o peior
te para arranjar annuncios^

Empreza Japoneza de O seu chapéo ficará
- Pesca
PESCADO FRESCO
Entrega a domicilio
Praça Zacharias, 8
Telephone 1 — 1 — 3 — 9.

"Uma Mensagem dal
Theosophia"

por 293(10
CHAPELARIA FRANCILeve-o á
NETTE, Travessa Zacharias.

Não Soffra

hfsamhSMeleãâ

?¦ Ac tivoMedicamento para^
í*17fl*T>)n*ttj7[*'ft.+T''AmT*'M
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Mais

Seus males são todos curaveis.
Tenha fé e escreva hoje mesmo, enviando seu nome, edade e
endereço á Cabra Postal 2.538 —
<
Rio de Janeiro
Mande S300 em se'los para respo3ta.

com
Por motivo da falta de espaço
forçado*
somos
lutando,
que estamos
proxim*
í, transferir para a nossa
r>nsso^ .1edição magnífico artigo do
Mar.,;¦,;ns
lustrado collaborador J. A.
Uma
titulo
Gemes, subordinado ao
Theosophia".
da
Mensagem

iauares, yg.
Engenheiros Civis
Projectos, orçamentos, cálculos de concreto armado.
AQUIDABAN, 187 FONE, 1015
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TEL ODE
Rua 15 de Novembro, 39 e 49

".V

Os proprietários deste bem montado estaaos seus amigos e
beiecimento comunicam
freguezes que o Hotel ODEON tendo passado
por grandes reformas, e instaliado novos apartamentos para famílias, com água corrente,
nem porisso, alterou os preços de sua tabeliã,
continuando, como sempre, sem competidor
•\ na vanguarda dentre os seus
congêneres
agradecem aos seus freguezes e
Outrosim,
amigos a preferencia dispensada, a qual, esperam, não soffrerá solução de continuidade,
sabido como é que o Hotel Odeon além de es tar magnificamente situado, é ainda o estabeiecimento que sabe pela bôa comida e maximo asseio, conquistar freguezes e captivar
amigos,
curitybanos.
Curityba, 16 de Agosto de 1934.
Proprietários do Hotel ODEON.
(a) MACEDO & MARTINS.
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IMPOTÊNCIA

da riiireps
Paíánaens &L
Desport OS
(Continuação da 6- Paginai Pa
Federação
Outra figura que a vem desmer-inaense de Desportos
de Iremos
ando na sua esealagem
a Fpd.
certamente
Acha
é Canoco.
bem
Muito
supera?
o
ue Zanon
da
lhe
justo
não
lZ entretanto,
çi
magnífico «le
r tó a desprezar esse reserva
do
mento, que mesmo na
a «ga ¦ co
Combinado serviria tanto muito útil,
útil,
linha-media,
mo a
portanto.
Emfim. para provar praticamente
Federação
a quasi incapacidade da
formac-ao
na
Desportos
de
Paranaense
de
represente,
que
combinado
de um
":--s
nosso
do
máxima
força
factb, a
com
sociation", gostaríamos de ver o
binado paranaense, depois de orgaru
os
z-ado, enfrentar um outro, com
bons elementos que a Fpd. vem des
assim
prezando, e que se poderiam
se alinhai-:
Caju'; Tatu' e Zéca; Canoco, Segoa e Alexandre; Naná, Flavio, Ary,
Sardinha e Mathias.
—
¦¦» ¦

HEMORRHOIDAS
METRITE
(utoro inflamado, sem operação
(Sem operação e sem dôr)

Dr.

Gonorrhéa

L. Zacarias
Santos

Dr. Fco, X Guerios

COMMERCIO

AO

0 Expresso São Paulo-Paraná
de ÂNGELO VERCESI fi CIA.

Leva ao conhecimento do commercio, em geral, que a partir de 17
do corrente, os fretes de São Paulo para Curityba serão de $400
e mais a taxa de expediente de 1$00Ô por conhecimento.
Outrosim os fretes de Curityba para São Paulo serão de
o kilo, para os carregamentos inferiores a 1.500 kilos.
Seguro será, cobrado, quando exigido, a razão de 3$000 por conto ou
fração, — As averbações dos seguros feitos, serão exhibidas a qualquer momento em nm forem exigidos pelos clientes segurados.
Ao mesmo tempo scientifica—que, por determinação da Collectoria Estadoal, só fará as entregas de mercadorias quando acompanhadas das respectivas facturas.
MAIK1Z - CUR1TY.
BA
Rua Pedro Ivo 581
a 595. Fone, 817

FILIAL DE S. PAULO
Rua Washington Luiz
48-A. Fone 4-5543

S E M G0GICOMEM SUAS CARGAS A UMA EMPREZA I
TAR DE CONCÜRREN CIAS-0 SEGURO MOR ü DE VELHO.
"Q
reza de TransporExpresso São Paulo Paraná" é a única
seguro, presteza,
tes que lhes offerece todas as garantias, quer
solidez e rapidez.
10.000
LIVROS GRÁTIS
A pedido V. S. receberá GRATCS
1 exemplar de meu interessante
livrinho intitulado "DE EMPREGADO A CHEFE". Neste livro encontrará V. S. todas as informações
de como poderá oganisar um pequeno negocio de vendas pelo correio, nas horas vagas e sem capital inicial. Faça hoje ainda o inicio e verá como cada mala pnstal lhe trará dinheiro. Queira dirigir-se ao depositário:
R. Herrmann, Dep. L. Caixa Postal 875
Porto Alegre, e pela volta do corsem compromisso. Querendo raaneio receberá o livrinho GRÁTIS e
de um sello para o porte do correio.
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INSTRUMENTOS
DE TODA QUALIDADE.

CÊERTENCES-CORDAS,

wm casaHertel
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ADVOGADO
CÍVEL E COMMERCIO
Trata de assuntos referentes a
Economicr
Reajustamento
Lei do
Escriptorio: 7 de Setembro, 80. Fone: 213. PONTA GROSSA

(em ambos os sexos)
CONSULTÓRIO: Rua Garibaldi n° 51. Consultas de 1 ás 5 horas

AVISO

j

Curso tíe liiglez do Prof SctiHI

ni mW^

Indique-nos qual o instrumento que
lhe interessa, para que possamos
\

enviar-lhe nossas listas de preços.

Prof inglês, londrino, diplsmaOo
com honra em Univesadade dt tape
dres, 1 eiona inglês pratico e *«orico
Aulas individuais ou «m pequena*
turma».
Prepara-se alunos para curjo Sm
madureza, reiUbularea, glaatlo «te.
Turmaa diurna» e noturna».
Ensina também matemática.
Rua Voluntário1 da Pátria, 80.
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THEATRO AVENIDA

*

Hoje ás 8,30 — Espectaculo Hoje

CINE ODEON

THEATRO PALÁCIO

Adultos — 1SO00; Crianças — $500
Ia Sessão ás 7,30. 2a ás 9,30 em ponto.
ROMEU E JULIETA — Desenhos
O NOME NAO NEGA — Comedia
METROTONE — Reportagens
A VOZ DO MUNDO — Natural
O DESPERTAR DE UMA NAÇÃO - Drama. Metro, com
—
Variedades.
GRANDE ROUBO NO EXPRESSO
Walter
'-^
— Karen Morley.
Huston
—
.'
Desenhos
DE
CHUMBO
PARADA DOS SOLDADS
NO VALE DA AVENTURA - Drama. Metro, com
FOX JORNAL — Aetualidades
Walter Huston
FILHA DE MARIA — O mais bello e commovente romance de — Karen Morley
NO VALLE DA AVENTURA _ Drama. Far West,
amor, num film de fundo religioso.
First, com John
VVayne
e seus cavallo Duke.
Bailou.
Marion
e
Paramount,
com
Dorothea
Wieek
Super

Despedida da

Companhia Italiana de Operetas
Vignoli Tignani
Com a opereta em 3 actos de grande êxito e brilho:

Mimi Pompom

ODEON
Hoje á 1,30 — Matinée - Hoje

PALÁCIO
Hoje á 1,30 — Matinée - Hoje

Completa novidade para Curityba.

AVENIDA
Hoje - á 1,30 — Matinée - Hoje

Preços — 1$000 e $500
Adultos — 1$000 — Crianças — $500
OPERA
— Comedia
TELEPHONICA
—
Comedia
O NOME NAO NEGA
—
O
NOME
—
NAO
NEGA
Comedia
Reportagens
FOX
JORNAL
1
METROTONE NEWS — Ultima novidades.
A
CANÇÃO
DE
HEIDELBERG
—
— Ufa, com Bette Bird e
Desenhos
ROMEU
E
JULIETA
—
Desenhos
WillT
KOMEU E JULIETA
Forest.
—
Variedades
MONOTÒMÁNIA
Trevor.
Tracy-Claire
Spencer
com
INFÂMIA Drama. Fox,
20 MILHÕES DE NAMORADAS _ Super First, com
NO VALE DA AVENTURA — First,. Far West, com John VVayne
Ginger Rogers
MONOTOMANIA — Variedades
e Dick Povvell.
—
Trevor.
Claire
com
Spencer
Tracy,
INFÂMIA
Fox,
—
Reportagens
JORNAL
FOX
i
O DESPERTAR DE UMA NAÇÃO — Drama Metro, com Walter
— Drama, Metro, com Walter
„NO VALLE DA AVENTURA _ Far West, First, com John Wayne e
O DESPERTAR DE UMA NAÇÃO
seu cavallo Duke
Morley.
Karen
Husto
Husto e Karen Morley. .y
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Teleg
ACCUSAÇOES DA COMMISSÃO SE
NATORIAL QUE CAUSAM ESCAN
DALO
MÉXICO, 15 (H.) — o embaixador do México em Washington pro
testou em nome do seu governo con
tra a publicação da Commissão Senatorial de Inquérito dos Estados Unidos.. As referidas affirmações con
sideradas imprudentes, causaram es
candalo, uttingindo mesmo um
expresidente da Republica mexicana.
A GREVE DOS TECELOES
NOVA VORK, 15 (H.) — A situa
ção creada pela greve têxtil não sof
freu alteração digna de nota. Assig
nalatii-sé Incidentes em Maryland
AINDA 0 INCÊNDIO DO "MORRO
NOVA YORK, 15 (H.) — A commissão de inquérito sobre 0 incêndio
do "Morro Castle", adiou os traba
lhos para o dia 17 do corrente.
Noticias de Point Pleassant dizem
que 0 mar lançou á costa quatro ca
daveres, dois dos quaes victimas do
"Morro Castle".
A commissão de inquérito sobre a
propaganda anti-americana, resolveu
estender a sua actividade no caso do
"Morro Castle".

A JOGATINA EM
PONTA GROSSA
(Continuação da Ia pagina)
tentes, apressou-se em declarar setem destituídos de fundamento os te
mores a tal respeito. Folgamos om
registrar a insubsitencia dos boatos
que toda a cidade commentava. Is
so quant0 a Curityba. Quanto
a
Ponta Grossa, porem, não se verifi
ca o mesmo. Naquella cidade a tolerancia policial .. está permittindo
que se pratique o jogo abertamente
ás barbas da autoridade incumbida
de fazer observar o respeito á lei.
Gostaríamos de registrar também
a improcedencia das noticias
que
dão como facto inconteste a reaber
tura da jogatina na Princeza dos
Campos.
Damos a palavra ao órgão officiai do P. S. D. para vir dizer se
ó facto, ou não, que em Ponta Gros
sa está se jogando desbragadamenta
á vista da Policia...

SERÁ' ABERTO INQUÉRITO,
NA
INGLATERRA
LONDRES, 15 (H.) — O "Daily
Mail" noticia que será aberto, na In
glaterra, inquérito sobre o incêndio
do paquete "Morro Castle".
AS DEMARCHES PARA ENTRADA
DA RÚSSIA NA SOCIEDADE DAS
NAÇÕES
GENEBRA, 15 (H.) — Foi enviado ás 14 noas, ao commissario dos
extrangeiros da Rússia, r. Litvinoff,
o convite para que os Soviets entrem
na Sociedade das Nações. O documen
to é assignado
por representantes
de 30 Estados.
VIOLENTO INCÊNDIO EM BERLIM
BERLIM, 15 (H.) — Irrompeu, á
tarde, violento incêndio no edificio
onde se acha o escriptorio da repre
sentação soviética cm Berlim. O fo
go foi dominado depois de duas ho
ras. Os prejuízos são consideráveis.
O MIL REIS BRASILEIRO E
O
"FINANCIAL TIMES"
— O jornal
LONDRES,
15
"Financial Times" (H.)
consagra o seu ar
tigo de fund0 da sua edição de hoje
ao estudo do futuro da moeda brasi
leira e manifesta a opinião de que o
mil reis orienta-se para unia base
aproximada de 70.000 por esterlino.
O mesmo
diz o seguinte:
"Entretanto, ojornal
movimento do merca
do permanece indeciso tornando dif
ficil a previsão segura sobre a orien
tação que tomará em futuro proximo". O "Financial Times" termina
frisando i|Ue a impressão é a de que
no mercado do Brasil adoptar-se-á
efféctivamente a. nova base do mil
reis.
O NOVO HVDRO-AVTAO DA LINHA FRANÇA-AMERICA DO SUL
PARIS, 15 (H.) — O ministro da
Aeronáutica autorizou
a Sociedade
Latecoére a dar o nome de "Paris"
ao hydroavião destinado á linha Fran
ça-America do Sul.
HITLER VAE PRONUNCIAR
UM
DISCURSO DE SENSAÇÃO
BERLIM, 15 (H.) — Vão muito
animados os preparativos para
as
grandes demonstrações de 30 de SR I
lembro corrente. Por essa oceasião i
o sr. Hitler pronunciará um discurso |
que está sendo aguardado com vivo

interesse nos meios nacional-socialis
tas.
CONFLICTO ENTRE DOIS BISPOS
BERLIM, 15 (H.) — Monsenhor
Mueller, bispo do Reich, suspendeu c
bispo de VVurtemberg, aceusando de
haver delapidado 0 dinheiro dos fieis
Affirma-se, entretanto, que o caso ss
reduz a um conflicto religioso, visto
o bispo de VVurtemberg haver se
recusado a se submetter á dictadura
espiritual exercida por monsenhor
Mueller.

NOS CÍRCULOS
MILITARES
A entrega de dipl*>
mas no C. P. O. R.
Realizou-se hontem num ambiente
de franca cordialidade, perante um
enorme numero de officiaes da guar
nição, a cerimonia da entrega dos di
plcmas aos sargentos que terminaram o curso de monitores da tropa e
de officiaes da reserva quando cahi
rem na reforma.
Os sargentos que até Fevereiro de
1935 não tiverem cumprido as novas
exigências do Curso de Preparação
de officiaes da Reserva serão rebaixa
dos.
Assim, hontem, o C. P. O. R. di
plomou 43 sargentos.
Fallou em nome destes o sargento
Lúcio, acadêmico de Direito que pro
feriu um vibrante discurso, salientan
do a dedicação dos mestres e a bôa
vontade dos alumnos. Uzou da pade
lavra, o illustre Major Hygin0
que
Barros, paranympho da turma
scube traçar o papel do soldado m.o
do Exercito
derno e as tendências
no Brasil, que denodam uma evolu
ção profunda.
O discurso de despedida foi profe
rido pelo eminente e querido Coronel Maciel Monteiro, Director do Cur
e
so, que arrebatou os assistentes
mais
ccmmoveu os discípulos. Foi
á
uma victoria do Exercito devida
abncgaçã0 da officialidade da Quinta
Região.
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Srs, Proprietários de
o An t su o veis e Canilnhões no Brasil
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Como bons brasileiros deveis auxiliar as Industrias Nacionaes, usando unicamente os
pneus e câmaras de ar

-.O

ITA

Esses pneus são iguaes aos de melhor marc."
estrangeira, sendo no entanto muito mais
barato.
Não comprae pneus e câmaras de ar, sem
primeiramente consultar os nossos preços, as
nossas vantagens, a qualidade dos nossos
produetos e as garantias que damos, sobre a
durabilidade dos artigos

Bá

B TAR

II

Os artigos BITAR honram a industria
Nacional
Deveis preferir os produetos BITAR
por 3 motivos:
Por Garantia,
por Economia e por
Nacionalismo
Únicos representantes para o Est. do Paraná
ALBERTO WARGHA&CIA.
Praça
Zacharias (esquina de Dr. Muricy
(CÊRÀDRJLUSTOSA,
com Marechal Deodoro) Prédio Novo

A mala fecha:
QUINTAS — para o SUL até Porto Alegre — Pelotas — Rio Grande — Montevidéo — Buenos Ayres — Chile e Peru'.
SEXTAS — para o NORTE até Nacal e EUROPA (Directamente por
via aérea, con? escala em Fern-ando Noronha e Ilhas do Cabo Verde).

AIR

FRANCE

Cia Francesa de Transportes Aercos de Passageiros,
Correspondencia e Pequenas Cargas
a correspondência
Acceitamos
até sa 18 horas na Agencia Geral,
e no Correio, até as 20 horas.
informações,
Para
qualquer
queira dirigir-se ao Agente Geral
no Estado do Paraná:

Theophilo G. VidaS

Rua Barão do Rio Branco n° 193
a 209 — Phone 538.

Salas de frente
Aluga-se 3 salas de frente proprias para escritório ou deposito,
á rua Aquidabam, 553.
Tratar na mesma.
FABRICA DE CAFÉ' A' VENDA
Vendem-se ou trocam-se por um
terreno uma Fabrica de Café e uma Vitrine. Informações no Armazem Curitybano, Rua Riachuelo,
127, Phone 456.

Metropol
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Hotel

(O MAIS CENTRAL)
Estabelecimento de 1* ordem
Sob a direcção do proprietário
ABIB .1AETTK
Diárias a part!.r de 14$000
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DÁS NOVIDADES EM TECIDOS PÁRA A
ESTAÇÃO PRIMAVERIAL

O DOS PREÇOS BAIXOS
- INEGUALADOS PELA CONCORRÊNCIA -

S? avisa a los ciudadaríos paraguayós, radicados en ei Estado de
Paraná, que deben presentarse ai
Consulado Nacional, de esta Oiudad, a los efectos de su inserjpción y dei cumplimiento de otras
disposiciones legales, que atingem
a Ia nacionalidad, so pena de incur
rir en faltas sancionadas por Ias
.
leyes nacionales,
El Secretario.
Setiembre, 14 de 1934.
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Essa dupla Supremacia impõe ao consumidor de bom gosto e econômico s dever de ir admirar a
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GRANDE EXPOSIÇÃO
Das Mais fascinantes rações ultimas dos teares brasileiros^ europeus (com preços Marcados

d' A' VENCEDORA - Praça Tir.-ectes, 45. - PHONE, 1222
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- HOJE — SES. "SORRISO" PERFUMADA COM
HOJE — SESSÃO CORRIDA ÁS 7,30
ESSÊNCIAS LA' DO LUM
Preços: .. 2S000. Frizas: .. 10S000
Um programma duplo simplesmente encanta dor
—
Os últimos acontec imentos mundiaes em revifeta.
JORNAL UNIVERSAL
-Um
desenho animado do Oswaldo, o "Coelho de Sorte".
CASA DE BRINQUEDO
verdadeira jóia
A UNIVERSAL A
j|
Uma
J\
APRESENTA
a super-producção cie ^™% 1 £r%J$ f 1 íl ¥% iPj J3| It musícaí> inédita, roí
\ | %& ^J I 1 %b& 1 | \oW ti
fino humor e captivan §
estupenda:
te graça:
^&P
mantica,
de
radio
mundo,
cantores
verdadeiras maravilhas do
do
Interpretada pelos mais famosos
Farrell
Jor.,
Esmald,
J.
Mc
Foy
Ray Hedge, Gran Hayes e
Eddie
Healey,
microphone: Ted
Trixie Friganza.
FECHANDO O PROGRAMMA: Robert Youn g — eila Hyams, Andy Deuine no film da mo-

^At^:^^:replet9de ^mtr& 3» Amores

HOJE — MATINÉE CHIC A' 1,30 HOJE
Preços: 1S000 — 500 reis
NOVIDADES SONORAS - Reportagens
"9 E JULHO" —Reportagem
nacional
FRUCTOS DO TEMPO — Short
ARCA DE NOE'- Desenhos coloridos.

A

A POBRE RICA
Um romance da united com Maureen O' Sollivan.
A United apresenta a obra prima da London

OS AMORES DE HENRIQUE VIII

.' ,_¦* MllHIIH—I

A historia da vida privada do "barba azul co
roado", creação immortal de Charles Lau
ghton.

4-feira! — LUAR e MELODIA
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de Tênis e Golf

Como havia sido annunciado, deveiia ter-se realizado hontem á tar
de, nas quadras da Sociedade Para
naense de Tennis e Hippism0 os pri
meiros jogos entre os tennistas paranaenses Arnaldo e Flavio contra
os cariocas Pernambuco e H. Costa.
Os tennistas, entretanto, não chegaram em tempo a esta capital, sen
do os referidos jogos adiados.

___jmmmM1MM,w,m^«^w—

lacionalistas e Ferroviários
São os adversários da rodada de hoje
Disputando a rodada numero
9
do returno, deverão encontrar-se ho
á tarde, na praça de
esportes
je
"Joaquim Américo"
as equipes prin
cípaes e secundarias do Nacional S.
C. e Clube Athletico Ferroviário.
Embora o resultado favorável
ou
desfavorável a, qualquer dos dois clu
bes pouca significação possa ter em
relação á tabeliã, a partida
entre
"auri-verdes" e "colorados"
vem
despertando a attenção dò nosso mun
do esportivo, pelo preparo dos dois
quadros e desejo de vêr reproduzirSe o embate memorável que os mes-

=1

mos adversários realizaram no tur
no.
O Nacional apresentará a mesma
equipe que há pouco derrotou de ma
neira convincente ° Britannia S. C.
e espera colher na partida de hoje
mais um tr,iumpho de grande signi
íicação.
O Ferroviário por seu lado, não ae
indispensáveis
tem descuidado dos
preparos e pisará o grammado com
as mesmas credenciaes e possibilidades do seu adversário.
Os dois quadros, possivelmente, ali
nhar-se-hão assim -constituídos:

A arbitragem está a cargo do sr.
Ângelo Gabardo, do Ypiranga S. C.
A partida principal da tarde reunirá os esquadrões do Elite S. C. è
Poty S. C. que se acham bem collo
cados na tabeliã e ein boas condições
cie preparo.
Actuará essa partida o sr. Antônio
de Almeida, do União Portão S. C.
OS JOGOS SECUNDÁRIOS
Pela manhã, n0 mesmo campo no
horário de costume, defrontar-se-hão
os quadros secundários dos
clubes
acima.

—~mmmÊmammmmmamammatm^

0 CAMPEONATO URUGUAYO DE 1933 CONTINUA SEM DECISÃO, ENTRE 0 PENAROL E
NACIONAL
Cinco horas de jogos sem a marcação de um
único tento!
A extraordinária coincidência do encontro
Independiente X Gymnãsio y Esgrima -—
Seis tentos num prazo de tres minutos !
em campo

Conforme ha dias noticiámos,
Nacional, jogando durante 80 minutos, com 9 jogadores, não deixou o
Penarol marcar nenhum tento, findando o prelio com um empate de
0 a 0. No jogo anterior haviam jo
gado 70 minutos, sem abertura de
contagem, quando, em conseqüência

federação Paranaense de Desportos

Quem swh o keeper da seleção. Imperador está «cotado», enquanto que
Este, como
palestrino Imperador.
Caju não treina
o primeiro é um keeper de grandes

o
Nunca, uma única vez siquer,
Paraná organizou com tempo e pre
combinado
parou devidamente seu
representativo ao campeonato nacio
nal de futebol, ora devido ao desenso de uma boa porção de jogadores
incontentaveis que não compareciam
aos exercícios, ora em virtude exclusi
vãmente da falta de cuidados da Fe
deração Paranaense de Desportos no
preparo conveniente de nossa represéntação.
Agora a mesma historia se repete.
De um amador de futebol dos mais
destacados e enth/usiastas, ouvimos
hontem um commentario muito jus
to, muito acertado e que bem prova
o pouco caso da Federação Paraná
ense no tocante á disputa do certamen importantíssimo que está pres
Marcai & Barata com um corpo de Propagsmlistas especialisados, tes a se iniciar e ao qual o Paraná
desportivo concorrerá com
alguma
ACADÊMICOS DE MEDICINA E PHARMACEUTICOS, acceitam a
pro- esperança de victoria.
dc
paganda
qualquer produeto junto a todos os médicos e a todos os
Dizia o referido amador que a Li
h»spitacs do Rio de Janeiro e Nitheroy.
ga Mineira de Futebol, insiste junto
Rua Thcophilo Ottoni, 65 — Io Andar.
a entidade suprema dos esportes bra
sileiros, afim de ser adiado o inicio
Serviço escrupulosamente controlado e de máxima efficiencia.
do campeonato brasileiro do corren
.Caixa Postal, 2921 _ Rio de Janeiro.
te anno. Naturalmente porque a exi

Propaganda de Produetos Pharmaceuticos

am

FERROVIÁRIO:
Russo, Nelson e
Lico; Boia, Janguinho e Alexandre;
Waldomiro, Ezidio, Cylo, Bananeiro e Wilson.

A PRELIMINAR
Disputando 0 encontro preliminar
encontrar-se-hão ás 14 horas as equi
acima,
pes secundarias dos clubes
sua
em disputa do campeonato de
cathegoria.
OS JUIZES
A Federação Paranaense de Desportos escalou os srs. Altino Borba,
Rodolpho
do C. A. Paranaense, e
Escholtz Sobrinho, do Britannia
S.
NACIONAL:
Duia, Jarbas e Nar C, para arbitrarem as partidas pre
do; Charuto, Segoa e Tom; Amado, liminar \e principal, respectivamenRubens, Candinho, Zurico e Hugo.
te.

Campeonato da Liga
Curitybana
lIEsrtiio
Os jogos annunciados para
hoje,
em disputa de mais uma rodada do
campeonato organizado pela Liga Cu
ritybana de Esportes Athleticos pelo
valor dos adversários e importância
dos resultados das partidas a serem
realizadas, promettem um desenrolar attrahente e de molde a agradar
á numerosa assistência que por cer
to affluirà ao campo do Juvevê.
O encontro preliminar, com inicio
ás 14 horas, será travado entre as
•equipes representativas do Avanti
C. e P. Preta Universal S. C.

16 DE SETEMBRO DE 1934

C o are io/do.Parana
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pre
guidade do tempo não permitte"scraparar convenientemente um
tch" e Minas não deseja ser mal re
presentada.
Emquanto ist0 oceorre, o Paraná
treina mal um combinado organizado sem muito empenho, disposto a
partir a qualquer momento, bem pre
parado ou não, sem grande preoccupação de brilhar lá fora, technica
mente desmoralizado, por 10 a zeros...
Qual o critério que orienta os m*en
tores da Fpd. na organização do nos
so soleccionado?
Possuímos quatro keepers de
pri
meira grandeza e cujo valor mais ou
menos se iguala. Todavia, Caju' não
tem sid0 escalado para os treinos co
Possue todas as qualida
mo devia.
calma
des:
ágil, firme e de uma
excepcional.
Como os demais é jovem, mas de
O presidente da
toda a confiança.
um
Fpd. porem, parece que nutre
bem dosado "beguin" pelo árqueiro

*'

cariocas
qualidades e em campos
constituiria até mesmo, uma figura
de attracção como irmão cio famoso Rey, o melhor guarda-valla
do
supremacia
Qual, porem, a
paiz.
deste sobre aquelle?
No entanto, a Fpd. mandou-o
á
totalidade, dos exercícios realizados,
esquecendo Caju', cuja actuaçáo este
anno, no campeonato citadino
tem
sido simplesmente soberba. verdatiM
ramente extraordinária, tornando-se
um dos mais robustos factores da in
vejavel collocação que no mesmo tor
neio desfrueta seu quadro, 0 Athleti
co • Paranaense.
Garoto ainda, mes
mo assim Francisquinho, do Britannia fôrma com Caju' e Imperador
uma triade magnífica.
Pôde se alfirmar que qualquer um delles não
ficará mal collocado n0 combinado
e em canchas paulistas e cariocas
poderá fazer grande figura. Náo fa
lemos de Duia. Sejamos francos, di
zendo assim.
(continua noutro locp.1)

de um incidente surgido
devido a um tento illegitimo do Pe
narol, os jogadores do Nacional ag
grediram o juiz, e o prelio foi inter
rompido.
dois
retrazado, os
No domingo
"leaders" jogaram novamente para
Desta vez o Nacionul
o desempate.
actuou completo e também o tempo
Mas, como
da lueta íoi prorogado.
das vezes anteriores, o resultado per
maneceu 0 a 0 e o titulo de campeão
uruguayo de 1933 continua sem deci
são.
Quer dizer que o desempate foi io
gado tres vezes, num total de cinco
horas, e sem ser registrado tento al
gtím!
Na ultima partida, no "onze" do
Penarol actuou Feitiço, que foi um.
dos melhores do quadro — segundo
dizem os nossos collegas de Montevi
déo.
Penarol
Emquanto que no cotejo
x Nacional ha uma verdadeira esleri
lidade de tentos e um
prolongado
empate, que constituem * todo um re
corde. na campeonato argentino, nu
ma das ultimas rodadas deu-se um
facto extraordinário em fecundidade
e rapidez de conquista de tentos, por
parte do Independiente e do Gimna
sia y Esgrima.
Estes dois clubes jogaram em La
Plata, tendo o Independente vencido,
por 4 a 3. Os primeiros tres tentos
do vencedor foram feitos em menos
de um minuto, após cada tento do
vencido. O Gimnasia y Esgrima mar
cava um tento, a pelota, ia para
*
centro, o Independiente sahia e. logo após. mandava a bola ás redes
contrarias.
O ponto da. victoria foi feito um
minuto antes de findar o jogo.
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Não precisamos o comunismo espalhafatoso os annuncios que não
dizem nada!
o,
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Apresentamos preços, vantagens,factos!
4$6Ü«J
Cretone superior 2.00 de largura, mtr. ...
Cretone superior, 1.80 de largara, mtr. ..
4$*Í00
Entretela para colete, mtr. $800
$900
Escossia para chapéu, mtr.
1$200
l$00tl
Escovas de dentes de $800
Escovas superior para roupas
2$000
Esmalte Fátima, pequeno
3$000
Esmalte Satan, grande
15000
Espelhos pata bolço
S500
Etamine lisa superior, mtr. 2$
3S00D
Etamine para cortina, mtr
1Ç500
Etamine floreado, padrão chie, 1Ç700 e 1S800
Extrafort c|l metro, peça
1S000
Facha para crianças, mtr
IS000
Fazenda para colchão, larg. 140 cm. mtr. 3$000
Fazenda para penna, superior, mtr. ....
2S50Ü
Fazenda para roupão, c|1.40 mtr
4S800
Filo para mosquiteiros, largara 4.50 ...
95009
Fita métrica, larga
ÍSÍOO
SSÜU
Franjas para reposteiros, métr
4S000
Gorgorão superior, mtr
Grampos para ondular, dz
$300
Guarda-napos sueperiores, de 8§400, 12$ e 15$00i>
Lá, marca Atlante
1S300
Lã, marca Neve, novelo ....'.
1S200.
1|400
Lã, marca Yoyo, meada
Lang«*ry superior, mtr. 9$, 8$ e
75000
Lenços superior, a
$500
1$400
Linho panamá do melhor
.1S500
Luizine superior
5$000
Macacões para crianças .. .
9S000
Mailot de meia para senhoras, de 8$ e . .
4$000
Mantas de lã para homens
11S000
Mantas de lã para senhoras
Meadas Helios, 2 por
$500

Alarnares par a 100
S200
S200
Agulha de osso, para trabalho
Alarnares de seda, par
$400
Alfinetes de ganchos, dz
$200
Algodão n° 14, 92 cm
11S500
Algodão Alvejado 141, peça
14$UB0
Arminho branco, em. mtr.
4S5U0
Batão Adoração
1$500
Batão Tentação
1S300
$500
Boteõs pressão para punho, par
1S401
Brim J. 16, mtr.°
2S000
Brim kaki superior, mtr. de 3$ por
2S500
Brim branco superior, mtr
1$800
Brins escuro superior mtr. 1$500 e
Bris-Bis, par
4Ç000
Cacha de lã superior de 12?, 13 e 10S ... 15S00O
3S500
Calças para senhoras
2?()ü0
Camisetas para homens a 2$500 e
1S400
Camisetas para crianças, superior
S100
Cadarço para ceroula
Carretei branco e preto, dz. 4S800 e ... 4§20!)
11*5000
Casemira sup. metro
GSOOit
Ceroulas grossas para homens,
Chicaras japonezas para café, de 18$ por 12$000
Chicaras japonezas para chã, de 30$ por 24$000
Cobertores finos para crianças, 6$ e ... 5$5UU
Chitão trançado superior, mtr. 1$200 e .. lípOO
5§000
Cobertor para solteiro
9Ç500
Colchas fustão para solteiro
I2SO0O
Colchas fustão para casal
Cochas brancas para casal de 12$ e ... 1750110
§100
j Cordão para sapatas, par
30Ç000
Corte de casemira para calca,
12$000
Crope Setim, mtr
mtr. 58000
Cretone superior, 2.20 de largura,
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Renda de linho n° 10, peça 7 mts
i$oo»
Renda de linho n° 13, peça 7 mts
i$800
Renda do linho n° 15, peça 7 mts. .
2$200
Renda de linho n° 17, peça 7 mts
2S400'
Renda valenciana, branca e cores,
peca S700
Retrós de algodão cjlOO mts.
'.
saoo
Riscado bom, mtr. 1$300
1S200
'/// 1I500
Rouge ilusão, de 2S500 por
Roüge miami
','.""
1S300
Rouge tentação
§800
Sabonete Ancolc,
$700
Sabonete Linda Ross, caixa diiii: 4S003
Sabonetes Eucalypto, Gessy, Lever',','.'.
i$300
Sabonete Miami
1S29Q
Sabonete marca Ritz, caixa .i.i.....//. 3S000
Seda florida superior, mtr. ...
85000
Sedas Mongol, mtr. 10 — 12$ e ii..'..'..'. lMiOü»
Sedas listadas para vestidos .. 9$00i>
Sombrinha fantasia para senhoras ..
15$00r>
Sombrinha preta para senhoras
115000
7$00<>
Sombrinhas para crianças, de 10$
por..
Suspensorios para crianças,
2Ç00O
Talco Ross, lata grande ...'
3§30i>
Talco Royal Briar, lata grande....... 3S50»
Ternos de lã para crianças
17S00O
Tinta Guarany para tingir, tubo
.. isgOO
Toalhado branco superior, mtr. 3§
3s?00
Toalhas para mesa, 150|150 .. .. ÍOSOOO
13J5500
Toalhas para mesa, 150|200
Toalhas para mesa 150|250
17S00I)
"..'.'.
Jjjjjjj
Tolahas higiênicas boas, dz
Toalhas superior para rosto, S800, 1S500
2S000
Veu para virgem ..
d..m
^'^
Zephyr bom, a $900 — 1$ e
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Meadas de seda c|40 grs. a 2$
1S6UU
Meadas para trabalho, c|100 grs
l$(J0O
Meias para homens,.-superior, 1$
1$200
Meias - de seda natural para senhora ...
7$500
1$500
Meias grossas para homens
Meias grossa para senhoras
2S000
Meias fio escossia para senhoras,
1$,
1$500
2$000
Meias de seda para senhoras 2$, 3$, 4$ «:
5S0Ü0
Meias superior para criança, a $500 e ...
í$00í)
1§500
Meias colegiais para crianças n° 4 a 6 por
2S50i)
Mironó, preto e cores, tmr.
Morim oficial c[10 mts.
8S50Ü
Morim Presidente, peça
25$<I00
Opaline superior, de 3$ o mtr. por
2S500.
Organdy de seda, ultima moda, mtr.... íosooo
Oxford claro para camisas, mtr.
l$8üü
Palha de seda, mtr
5$000
Paeia Kolynos, a
¦.
33500
Pasta Nice, tubo grande
1S300
Pasta Oriental e Gessy
2S500
2$500
Pasta White
Peça de elástico c|10 mts, 1$
15500
Pelúcia branca e cores superior, de 2$
1S600
por ... ..
19S000
Pijamas para homens
Pyjamas para creança
7$5050
2$00l>
Pó de arroz Sorriso, caixa grande
2S500
Pó de arroz Miami, caixa
6S000
Pó de arroz Coty, caixa
3Ç000
Pó de arroz Kyrial, de 5$ por
2$500
Pó de arroz Royal Briar, caixa 5$ e ...
Pulovver para senhoras
5$500
Rede para cabelo, $500 — $800
2S00D
1S400
Renda de linho n° 8, peça 7 mts
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Noemia da Cunha Costa, espo
FAZEM ANNOS HOJE- I
*
As exmas senhorassa do sr. João Costa, representante
na ProsPera cidade
D. Amélia Sebastião, esposa cio &r
de
*wl£T?<?rÍial
Ponta Grossa.
Apparicio Sebastião.
D.
Messias
Maria de França BorD. Francisca Adelaide Macedo es
ba, veneranda dama paranaense
e
posa do dr. João Ribeiro de Mace- esposa
do sr. José Borba.
do.
D. Francisca Ribas de Macedo es
As senhoritas:
posa do sr. Flávio de Azevedo Mace
Sophia, filha do sr Antônio Vado, do commercio desta praça
lente.
Faz annos hoje a vèriéranda
ca
Helena, filha do sr. Augusto Viei
ma paranaense d. Benedicta de OU
ra de Castro.
veira e Souza.
Noemia, filha do sr. Fernandes de
Amorim.
As senhoritas:
Marins, filha do sr. Pedro Korovels
Aldey uibas
Commemora na ephemeride de hoje Kit
Marilisa, filha do sr. Bento Conapseu anniversario natalicio a g-m
ceição.
til senhorinha Aldey Ribas,
orna
Ethel, filha do sr. Miguel Stando
mento de nosso "set" social e fibar, gerente da Cia. Singer da capi
lha dilecta do sr. Seraphim Ribas
tal.
Al natallciante, qUe 6
appücada
alurnna da Escola Normal SecundaOs jovens:
ria, as nossas felicitações.
Gerson Fernandes.
Iracy, filha do dr. Pamphilo
Pedro Lanardy.
sumpçao, illustre advogado nos AsauOdahyr S. Holzmann.
ditorios da Capital.
Judith, filha do sr. José David
da
Os senhores:
Silva.
José de Paula Guimarães..
~^BZJilmos- hontem
a snrta.
Dr. Bento Munhoz da Rocha.
na Machado da alta sociedade Joan
de
Ildefonso Chichorro.
Paranaguá.
Enrico Elias.
Os senhores:
NASCIMENTOS
João Bonato Filho.
Maria Thereza
Tenente Paulino Cordeiro
Ribas.
Com o nascimento de uma interessante menina, que na pia baptismal
receberá o nome de Maria Thereza,
Eduardo Machado Lima
engalanou-se o lar do sr. Manoel Jo
mUSÍCista
P™™.
Sl^™Í
Eduaido
Sprada, acadêmico de a- sé Pereira e de sua esposa d. Francisca Pereira.
gronomia.
Fez annos hontem
o sr. Raul da ANNIVERSARIO DE CASAMENTO
Cosia Pinto funecionario federal
Commemora na data de hoje o
em
Paranaguá.
transcurso de seu primeiro anriiversa
rio de consórcio, o sr. Constante de
Os meninos:
filho do sr. Francisco Bel Souza Bueno e sua exma. esposa d.
Florestaria, Delavigne Bueno.
^Arnaldo,
Vê transcorrer na data de hoje
fi!h° d° sr' José Mari* um
anno de casamento, o sr. Éduar
Pereira.J°Sé'
do Neves e sua consorte d. Angelina
Gastão, fiího do sr. Francisco
de C. Neves.
Paula Xavier Kuster
Completa amanhã o seu 26" an I
Romeu, filho do sr. Luiz
Bindo
e
niversario
de um venturoso consorde sua exma. esposa d.
Olga Bindo cio o sr. João Cordeiro Sobrinho e
.Do^nafoMhr ?# ° *T J°â° sua exma. esposa d. Honorina de S.
Cordeiro.
As meninas:
Assignala a data de hoje
o
Maria da Luz, filha do sr
José
transcurso
do primeiro anno de en
Bertolin.
lace do sr. Aloar G. de Lima e de
Lourdes. filha do sr. Oswaldo
Ma sua esposa d. Olivia Espinola de Li
cedo. do commercio desta
e mu.
de sua esposa d. Diva Ribaspraça
Macedo.
FARaO ANNOS AMANHÃ
SOCIEDADES
As exmas. senhoras:
Grem'o Bouquet
D. Laura Lopes Santos, esposa do
Sar^cij da Primavera — O veterasr. J. M. Santos.
no e ; sympathico Grêmio
Bouquet.

Me
I

cm cujo seio se reúne o que há de
mais "chie" e mais fino em nosso
"grand-mond", commemorará condi
gnamente a entrada da Primavera,
realisando no próximo sabbado, dia
22 do corrente, uma sumptuosa par
tida dansánte,
que se denominará
"Sarau da Primavera".
A meia-noite de sabbado próximo
da
dar-se-á a escolha da "Rainha
Primavera", do Grêmio, sendo conferido um valioso prêmio â cândida
ta escolhida.
Para constituir a banca julgadora
foi convidada a Directoria do Picase.
Além da escolha.da rainha, varias
outras surpresas estão sendo preparadas, constituindo, certamente, uma
em
nota de distinção e elegância
nossos meios sociaes.
Para maior brilhantismo da reuniáo, foi contractado um afinadissi
m0 "Jazz".
Grêmio B. Estrella Dalva
Proseguindo a serie de festejos com
que o Grêmio B. Estrella Dalva vem
commemorando o transcurso de suas
bodas de prata, terá lugar hoje, na
dos
sede da Sociedade Protectora
Operários, um baile infantil, com ini
cio ás 16 horas, e dedicado aos fi:ho dos sócios do Grêmio e dos operarios em geral.
Dia 18, terça-feira, que é o dia do
anniversario do Grêmio, haverá uma
na
missa de graças, ás 8,30 horas,
Cathedral do Arcebispado, e em seCemitério,
em
guida, romaria ao
homenagem aos sócios fallecidos.
A's 19,30 horas tomará posse a no
va directoria do Grêmio, que nortea
rá seus destinos durante os annos
de 1934-1935, realisando-se apóz
o
grande Baile commemorativo.
Sociedade B e M. "Santa Cecília"
A veterana Sociedade Beneficiente e Musical "Santa Cecília", realisa hoje grandes festividades, com as
quaes baptisará o seu novo estandar
te.
As commemorações, ao que tudo in
dica serão magestosas, e obdecerão
ao seguinte programma:
A's 9.30 horas: — Baptismo
do
Estandarte na Egreja do S.
Bom
Jesus havendo depois um desfile de
toda-s as Sociedades Beneficentes des
ta Capital, com
acompanhamento
de diversas bandas de musica, com
destirio ao Parque Providencia, onde
haverá Churrascada á "lá campestre", Roda da Fortuna, Tiro ao Al
vo, Leilão de prendas etc.
A' noite realizai--se-á um baile no
Teuto Brasileiro, onde será extrahi
da a Tombola de Beneficência.
Os
cartões da «ferida Tombola darão
ingresso ao baile, ás pessoas convei nientes.

Associação Democrática
• MÉDICOS
DR. ÁLVARO PINTO — Medico ' o
Hospital de Crianças. Clinica em f*je
vai. Doenças de crianças. Consulto
:1o: Rua Marechal Ploriano 794 (4
4s 7 horas). Telephona 410. Residencia:
Rua André de Barros. 895
OR. MÁXIMO PINHEIRO LIMA —
Ex-interno por 3 annos do Serviço
de Cirurgia da Santa Casa. Clinica
geral, cirurgia de urgência, e
vias
urinarias Syphilis e doenças venereas
Tratamento da gonorrhéa
e suas
complicações por methodo moderno.
Mlthroscopia e diathermia.
Cônsulíorio: Rua Mal. Ploriano n. 106. Te
lephone n. 607. Altos da Pharmacia
Q. Luiz. Consultas das 3 1|2 ás 7 da
Earde. Residência:
Rua Marechal
Deodoro n. 37 (sobrado).
Attende
chamados á noite.

DOENÇAS DO CORAÇÃO. FUL
MÕES, ESTÔMAGO, INTESTINOS.
I FÍGADO,
RINS, NERVOSAS F
MENTAES, TUBERCULOSE.
(Adultos e Crianças)

r, Ièí Louras

A '-Associação Democrata Recrea
tiva", fundada e mantida por homens da nobre e altruistica
classe
operaria da prospera "Princeza dos
Campos", que congrega em seu seio
proletários conscientes de sua missáo e deveres e que, também, é uma
parcella do todo com que se
está
construindo a grande obra da cultu
ra nacional e do civismo brasileiro,
commemora no próximo mez de outubro, nos dias 6 e 7. a passagem de
seu 30° anno de lueta.
Festejando o transcurso da auspi
ciosa data. a "Associação Democrata Recreativa", que tem como presi
dente o esforçado sr. João Alves Pe
reira e como secretario o sr. Augus
to Guimarães, dedicará a mesma á
Imprensa do Paraná, tendo para es
se fim, mandado convites á todos os
periodicos paranaenses.

Ooerações — Partos — Moslestias de Senhoras e Doenças venereas.
Com pratica nos principaes Hospitaes do Rio de Janeiro.
Consultório ao lado Pharmacia Stel
lfeld. — Consultas: 10 ás 11 e 3 e
meia ás 5 e meia horas. Residência:
Avenida Iguassu', 1848 Phone 33.
OR. JORGE MEYER FILHO — Com
Moléstias de senhoras, partos,
vias
urinarias, operações. Raios X — ia!
Muencher e Nurenberg (Allemanha).
pratica de 7 annos nos hospitaes di
os ultra-violetas — Diathermia. Tratamento electrico. Consultas em sua
PRECISAM-SE
Francisco
Casa de Saúde, rua São
Residência: — Praça Zacarias, 78Precisam-se de agentes em to'65:
?0 112-r 4-6;
das as localidades pára colocacãc
0R. PEREIRA DA CUNHA — MeUá- do artigos de novidades.
Lucros de 100 °|°. Escrever a D.
co. Consultório e Residência: Rua
T.
Pinto. Rua General Flores, 42
José Loureiro, 288. Das 9 ás 11 e das
S. Paulo.
Re3 n^-tn. A',3ii'1: «M5.

DR. GINE'S GEBRAN
MEDICO
Clinica Geral, Sifilis, Doenças Venéreas e Doenças de Crianças.
Consultório: — Rua Barão dò Rio
.Branco, 485, da 1 ás 3 1|2 horas da
tarde.
Fone: — 418.
.
Residência: — Rua Visconde de
Com pratica em hospitaos de
Guarapuava, 1166.
Atende chamados a qualquer hora Hamburgo, Paris e Viena, Chefe
de Clinica ginecologica da Faculda noite.
dade de Medicina
Clinica medica. — Tuberculose SiDR. JOÃO ALFREDO SELVA
Medico da Maternidade e do Hoa lilis, Moléstias de Senhoras e da
Pele — Pequena cirurgia. Trataoital de Creanças.
sem operação.
Doenças de senhoras e de oreançaa mento de varizes
Diatermia. — Raios ultra violeta
PARTOS.
Consultório: — altos da Farinada — Correntes Calvanica e Faradl^ndré de Barros, das 13 és 16 horas. ca
CONSULTÓRIO
Aos eabbados: 10 1|2-12. 3-4.
Praça Tiradentes, 390, das 10,30
DR. ISAACSON — Prof da Paculda- ás 11,30 e das 16,30 ás 18,30 horas.
de de Medicina do Paraná. Molestl- Residência — C. Araújo, 97Q. Foas das Senhoras, Opsrações, Partos
ne. 4-2-4.
Tuberculose, Mol. do apparelho respi
ratorio, Diathermia, Raios Ultra-Vio
Mas. Consultas: Rua IS de Novem-/o 26, 2q andar. Das
Tel DR. ARMANDO SIMONE PEREIRA
1163.
Res. Jofio Gualberto 221. Te- —Advogado. Es. Rua 15 de Novem'
— Curityba —
^phone,
bro n° 257 Io andar Telephone 402
—
DR. DANTE ROMANO
Operador DR. OSCAR MARTINS GOMES 'Partelro.
Professor de operações da Advogado.
Esçriptorio e residência:
Faculdade de
Syphilis, Rua Marechal Deodoro, 536 (em frei)
Medicina.
Vias urinarias e clinica de Senhoras.
& rua Garíbaldi). Telephone: ,93!
Consultas: Altos da Pharmacia Ml- te
Curityha.
tterva, de 1 ás 3. Residência: PraÇa Senador Correia n. 4.
DR. ARTHÜR .TUVENCIO MENDES
Res. R. Mal. Floriano Peixoto 265 OR. MANOEL DE OLIVEIRA FRAA
•CO — Prof. Cathedratico da Facul- r andar — Phone: 1190.
dade de Direito do Paraná e
FERREIRA
DRA. MARIA A.
DR. JOÃO DE OLIVEERA FRANCO
CHAVES
ADVOGADA
ADVOGADOS
Rna Uruguayana 131 — Rio de
Esc. — Rua Aquidaban, 68
Janeiro
Telephone, 623

TrTc^ííos Heíleí~

ADVOGADOS
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Viação Faraoá m Santa Eli

Serviço Rápido de Cargas entre Curitiba, Antonina e Parana guá
Carregamento em Curitiba:
Diariamente, 2 vagões até ás II horas, sendo 1 para Alexandra, D. Pedro II e Paranairi '
para Morretes e Antonina. Trem M-l, que parte de Curitiba ás 12,50 e chega em ParinJ!?*; °.o«?,
as 18.00
c, em Antonina) ás 17,40 (M-23).
<«r*nagua

Carregamento em Paranaguá, D. Pedro II e Alexandra:
Diaiiamente, 1 vagão que será carregado até ás 13 horas em D. Pedro II, e depois
dessa hn crn
Paranaguá, até ás 17 horas. Em Alexandra receberá cargas para Curitiba e interior,
interior como
r«m« nas
„„J.*.._
duas primeiras.
Trem M-2 que parte de Paranaguá ás i>,00 e

chega em Curityba, ás 10,40.

Carregamento em Antonina e Morretes:
Diariamente, 2 vagões, até ás 13.00 hs. na priin eira estação. O vagão
carreeudi» «»m A«t™. uia vira
pela M-24 (12,30) para Morretes, chegando em Curitiba, no dia imediato,
imedilto pela
S''1A!Í
M-2, juntamente com o
vagão que receber cargas até ás 17,00 em Morretes, para Curitiba o interior'
Em Curitiba, as cargas podem ser retiradas no

mesmo dia.

'

Em Antonina, Morretes, D. Pedro II e Paraná guá, embora esteia encerrado
o Pvi.prfiAnt., í r
.
tativa a retirada das mercadorias assim despacha das, até ás 20 horas; expediente e fat-lCuritiba, Io de Setembro de 1934

(a) J. Tesserolli Júnior •
INSPECTOR GERAL DO TRAFEGO.

WECEITaS
TORTA

Na cama também.
Mísero!
e não bastam estes
LOCAL PARA MORRER
exemplos? E ainda se atreve a dei
Conta Petrarca que certa vez per tar nella todas as
noites?
guntoü um mercador a um marinhei
ro:
Onde morreu seu pae?
¦— No mar.
Para trabalhar,
no commerE seu avô?
cio hotéis ou em Bars,
No mar.
se collocação Informaçõesprocuraa rua
E seu bisavô?
Iguassu' n° 877.
Também no mar.
Mísero! e não lhe bastam estes
exemplos?
Atreve-se. ainda por n
E' conhecido ha 55 annos como a
ma a embarcar?
melhor depurativo. contra a
O marujo refletiu uns momentos
e disse:
E seu pai. onde fallcceu?
Feridas, espinhas, manchas, alceNa cama!
ras, verdadeiro especifico do
E seu avó?
rheumatismo ?
Também no leito.
Seu bisavô?

Ja lhe contaram esta ?

DE FRANGOS (OU
GALLINHA)

Depcnnar, chamuscar, limpar um
Prefranco, talhal-o em pedaços.
parar com a cabeça, o pescoço, as vi
ceras, etc. um caldo que servirá pa
ra molhar a torta. Temperar os pe
daços do frango de sal, pimenta e
algumas especiarias e
polvilhal-os
com uma colher para sopa de chalo
ta picada e com duas colheres para
sepa de cebolas, também finamente
Acorc-scentar três ou quapicadas.
tro colheres para sopa de cogumeligeiraments
los picados, salteados
em manteiga e uma pitada de salsa
picada.
Forrar o fundo e as paredes dum
prato fundo, oval,' de porcelana, no
dendo ir ao lume, com fatias muito
finas de vitella bem condimentada.
Deitar sobre essas fatias os pedaços
do frango, guarnecidos com talhadas não menos finas de toucinho fu
mado e com quatro ovos cozidos, cor
tados ao meio. Molhar até três quai1
tas partes da altura do prato com o
caldo do frango.
Collocar nas bordas do prato uma
tira delgada de massa folhada para
dessa
applicar sobre ella um disco
mesma massa, para formar tampa
ou cobertura da torta, collocando as
suas bordas sobre a tira acima allu
dida e premendo-as com os dedos
para as fazer adherir umas as outias, depois de humedecidas com um
Doirar essa
tampa
pouco dágua.
de massa com um pincel embebido
em ovo. Traçai- nella algumas inci
soes superficiaes e abrir no
centro
um orifício, para dar saída ao vapor
dágua produzido pela cozedura.
Metter durante uma hora a torta
no forno moderadamente aquecido.
Logo que estiver bem tostada introduzir nella pela abertura central p.l
gumas colheres de sueco de carne
bem condimentada.
Servir quentissimo.

Offert•ece-se

O Elixir de Nogueira
Syphilis l

Só Elixir de Nogueira
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Os maravilhosos moveis esponjados do j
Folloni arrancam do mais sceptico um | j
oh! de espanto e de estupenda alegria ! j
K
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Não ha mais barreiras para o casamento, porque o Foi loni não quer !
Moveis que assombram, para quartos, salas, copas, escriptorios, a preços proletários, accessiveis, reduzidíssimos.
Congoleuns de todos os tamanhos.
Attende-se encommendas para o Interior.

E' FORMTDAVEL
Fabrica:
Rua Visconde de
Guarapuava,
n.° 1275. Phone
— 699 •

ALBERTO FOLLONI & CIA
Praça Zacharias, 21

Dr. Vicíor do Amaral Filho

DOCENTE LD7RE DA FACUL OADE DE MEDICINA DO PARANÁ
— CHEFE DE CLINICA DÁ MATERND)ADE
CLINICA GERAL — 'Molestíae das Senhoras
Partos.
Diathermia Medica e Cirúrgica.
CONSULTÓRIOS; — Altos da. Pharmacia S. Luiz rua
Marechal
Floriano, 110. Dáa 15 ás 17 horas Phone, 6-0-7.
Junto á Pharmacia 8. Jofio, rua Saldanha Marinho Dág 17 ia 1»
horae. — Phono 676.
'
RESiuL,.-üf."- — Praça Carlos Gomes, 665. — Phoae: S-8-S.

De braços abertos e sem compromissos recebe-se a visi-i
ta até dos que não queiram comprar.

TERRAS DO NORTE - PARANÁ'
"Fazenda
TRÊS BARRAS

TERRAS FABULOSAS: - Vêr para Crer!
Magnífica Terras Roxa da Fazenda "Três
S>r. Oscanr Csoindola
S!'j
Com pratica noa hospititea do Rio de Janeiro
Barras" - Jatai — E, Ferro S. Paulo - ParaVIAS URINARIAS
ná — Estado do Paraná.
ByphlUa — MoloSíias das Senhora*
— oOo
Lote de 10 Alqueires para cima com a!*un
CONSULTÓRIO — Rna ICt d* NoTombro .46.
dantes aguadas. Condição de pagamentos
(Altos da Pharmacia Tell);. Telephone — 92 — Da* 2ii>
H.BWDENC1A — Rn» Marechal Deodoro — 262 — Telephone 161.'
ao
alcance da mais modesta bolsa. De . .,,
g
4®0$@G® a 6009000 por alqueire em 5 prestammãmmssmm^
ções annuaes, sem juros. Para pagamento á
vista terá DESCONTO DE IS %.
S. GONÇALVES PEREIRA
Terras
apropriadas para qualquer culCmURGIAO - DENTISTA
tura
ou
criação,
Produção Colossal !
EXECUTA SOB GARANTIA QUALQUER TRABALHO CONCERNENTE A SUA PROFISSÃO E LONGA PRATICA
Informações detalhadas no Esçriptorio
Tratamento rápido sem dôr
da Sociedade Colonizadora do Brasil Ltd.,
PREÇOS RASOAVEIS
Rua Anita Garibaldi 217. Caixa Postal 2975.
CONSULTÓRIO E RESIDÊNCIA: — Rua Barão do Rio Brant,»,
— S. Paulo ou com o snr. Kaito Usui Fazeran° 399 (ao lado do Palácio)
da Três Barras — Jatai".
"
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Em virtude de ter o valoroso, digno e illustrado
tra o snr, Munhoz da Rocha, o Padre Francisco
a dignidade do nome paranaense no que foi ener
te attitude aos Inspector Federal, dr., José N. dos
vardia e sem cumplicidade, mostrando que catl?

"Paranaens

moço Orlando Sprenger Lobo, filho da terra das
das Chagas Torres, natural de Santa Luzia de Ca
gicamente desautorado pelos próprios alumnos
Santos. - CORREIO DO PARANÁ' congrate! a~s
olico não é synonimo de escravo e que a religião
tissimo differente»

do

í Ino, Votae em Hon ens lios!"

Por

Fco. J. Guerios.

w. i
Está chegando o momento em que firo-me também aos heróes que tom
o Paraná irá mostrar, dentro das i liaram em Itararé
suas fronteiras e fora dellas. o sen
E' preciso que tenham na mente,
timento que existe aninhado no co- ainda bem lembrado, 0 soffrimento
ração du seu Povo. E' preciso, por- immenso que ainda existe, e que
tanto, nue todos àquelles que conhe existiu sempre no coração das mães
cem a grande responsabilidade que smantissimas, das esposas queridas,
pesa sobre os hombros do eleitorado dos irmãos amigos. E eu tenho
a
altiv0 e nobre do Paraná, digam p.» certeza absoluta de que o eleitorado
Ia imprensa e pela palavra, que to- digno e nobre da minha terra, jamais
do o cuidado na escolha dos candi esquecerá esses quadros de dôr e de
tiatos a deputados fèderaes e esta- revolta eterna da alma de nossa gen
tíoaes, será pouco, deante do escru- te, e que no momento de se formar
pul0 apurado que deverá existir quan esse sentimento de revolta
contra
do se tiver de escrever os nomes da- àquelles que levaram o nosso
paiz
quelles que serão o.s representantes aos cheques das revoluções, esse mes
da cultura, intelligencia e dignidade mo eleitorado repudiará o nome de
desta terra.
todos àquelles que tiveram interfeCidadão, senhora, moço, moços ss - rencia nos governos que só soubetudantes, tenham sempre na mente ram pôr obstáculos ás aspirações do
o.s quadros inesquecíveis da historia povo brasileiro.
dos mártires das revoluções que enQuem levar ás urnas os nomes dasanguentaram o sól0 pátrio; quando quelles que mandaram matar»,
fiue
forem escolher os seus candidatos, destruíram lares, espalharam o lueto
não esqueçam jamais, a pagina bri- o pranto, antes da arrancada
de
lhante da nossa historia politica, pa- Outubro, não sente n0 coração
o
gina que somente em si, diz da gran palpitar sincero de alma brasileira,
deza moral, do desprehendimento, da porque àquelles que são brasileiros
coragem e da bravura que palpita ou amigos do Brasil,
jamais perdoa•sempre no coração ardente
da moci- rão os homens que pelos seus erros,
dade brasileira. Refiro-me aos 18 do pela falta de patriotismo e
pela falta
Forte de Copacabana; refiro-me tam de solidariedade humana, levaram
a
bem aos bravos de Catanduvas, re- nossa Pátria á revolução, á
guerra

•**¦

araucárias, escripto uma caria fulminante con»
rangola, Minas Geraes, entendeu de enxovalhar
que immediatamente comimínicaram a iiísolene com a mocidade que surge, sem medo, sem co
é uma cousa e os mystificadores delia algo mui-

Os soldados de Columna de Consolidação Cívica e Econômica, enthusiasmados pela marcha accelerada da tropa, commandando des
tacamentos, entram pelo Interior do Estado, conquistando applausos; formando novos destacamentos para o prélio civico de 14 de
Outubro. À onda de adhesões que, em massa estão engrossando
as fileiras da Columna dão a impressão de que o Commercio, Industria e Lavoura, varrendo todos os obstáculos com o fogo das
suas energias, despertam altivamente, e vem conquistar, pelo voto, a sua maior aspiração: INTERVIR NA VIDA D A ADMINIS*
TRAÇÃO PUBLICA.

fraticida, á dor, ao soffrimento.
E' chegad0 o momento de se pro
vocar, mais uma vez, o sentimento rw>tgfvtw>ywf^twfw>vwt>rg»ftwti»ffffftytjg*gf*?fyyvfyyvff^ WTrwwwwirwwwwinrwwwww wm wwvorde revolta do eleitorado paranaense,
contra os erros e indignidades danuelles que não tiveram competência
bastante, para encaminhar o Paraná
(Continuação da Ia pajjina;
e c Brasil, pel0 caminho do progresMiguel Costa acabam de fazer
se, da ordem; por tanto, em bomefrente unica com o Partido Consnagem a todos àquelles que tombaO ALISTAMENTO ELEITORAL NO ciedade das Nações possa influir destitucionalista
de que é chefe o
ram nas revoluções, sonhando com o
ESTADO DO RIO
favoravelmente nas negociações para
Interventor
Armando Salles de
dia radiante do amanhã, deixando
RIO, 15 (Hi) — Segundo o quadro a transferencia do exame do caso da
Oliveira.
que o sangue cahisse da ferida aber
oiganisado pel0 Tribunal Regional do estão sendo presentemente conduziA frente unica visa esmagar,
ta. como um brinde dos derradeiros
Estado do Rio, estão inscriptos pura das pelos governos do Brasil, Argen
nas urnas, a 14 de Outubro, a
instantes de vida, em beneficio ás
o pleito de 14 de Outubro, 158.220 tina e Estados Unidos. Os meios incolligação perrepista.
horas de felicidade que os seus con
5ji *
eleitores. Os municípios de Campos, teressados
relembram, a propósito,
cidadãos iriam gozar. E assim, esses
Nocthéròy,
Itaperuna,
Os srs. Lauro Lopes e_Gaspar
Petropolis, que quando, no passado, uma das par
bravos deixaram de existir, alegres
Iguassu', S. Gonçalo e Padua, deram tes em litígio mostrava-se desconVelloso, ante os rumores da proe satisfeitos, porque morreram na il73.010 eleitores.
tente com a feição tomada pelo desixima alliança dos elementos que
lusão fagueira, de que teriam a éterOS
ACCORDOS
fizeram a Revolução no Paraná,
COMIHERCIAES dio, recorria ao expediente de exigir
na homenagem do povo digno
do
ENTRE O BRASIL E A ARGEN- a trarisferneia do xame do cas0 da
mandaram um emissário parlaBrasil.
alçada de üm para outro organismo
TINA
mentar com os unionistas que te— "é
BUENOS AIRES, 15 iH.) — Poi internacional. Ha quem tema que o
riam respondido
tarde,
convocada para a próxima semana a Paraguay procure adoptar semelha:)
pingüins"...
s(c *
cornmissão mixta designada pelo Po te tactica.
der Executivo para proseguir as deAs candidaturas dos conspicuos
marches diplomáticas para a conclu EMBARCOU PARA O BRASIL
varões Antônio Jorge, Idalio Sar,\
CANTORA BIDU' SAYAO
são do accordo commercial com o
demberg, Francisco Paula Soares
GÊNOVA. 15 (H.) — A cantor,,
Brasil. Nessa reunião serão examina
Netto e Lacerda Pinto, ao futuSO' O AFAMADO
ro Parlamento Nacional, foram
das as informações e conclusões da Bidu' Sayão embarcou para o Rio, on
••queimadas". O Paraná
ccmmissão de industriaes que visitou de dará uma serie de concertos no
virou
Theatro Municipal.
recentemente 0 Brasil.
em México — agora o lemma é
Os estudos foram realizados pelo A AMNISTIA
o seguinte — sufrágio effectivo;
GERAL NO CHILE
MILHARES DE ATESTADOS ME
SANTIAGO DO CHILE, 15 (H.)
delegado do ministro da Agricultura,
no reelección"...
—
DICOS E DE CUBADOS PROVAM
A lei de amnistia recentemente
sr. Schio Petto. Espera-se que seESSA GRANDE VERDADE
O Partido Nacional Revisionisjam activadas as negociações diplo- promulgada anriulou todos os proess
maticas de maneira a finalizar o ac sos de delictos politicos.
ta, chefiado pelos srs. Borges de
ENCERROU-SE O CONGRESSO Di*
cerdo rapidamente.
Medeiros,
Arthur Bernardes
e
EDUCAÇÃO
A REVISÃO
Júlio Prestes recebeu a adhesão
DOS COMPÊNDIOS
SANTIAGO DO CHILE, 15 iH.i DE HISTORIA
do sr. Munhoz da Rocha, em nome- do Paraná.
•
SANTIAGO, 15 (H.) — O embai- Encerrou os seus trabalhos a Confe
xador Rodrigues Alves declarou que rencia Pan-Americana de Educação.
O
Partido
empenha-se
em
obter o apoio d0 Partido Social
a proposta da delegação brasileira ao A próxima reunião será realisada cm
Congresso Pan-Americano de Educa- 1037.
Nacionalista que está disposto a
não se afastar do seu objectivo
çãc para que se faça a revisão
dos A ENTRADA DOS SOVIETS NA SO
CIEDADE DAS NAÇÕES
compêndios de historia foi ènthúsias
primordial — a politica do EstaGEinEBRA, 15 (H.) — Depois de
do.
ticamente acolhida, o que demonsO Capitão Catão Menna Bartrou o espirito de fraternidade entre obter a approvação do governo Sovietico, o texto do convite para a en
reto, o Dr. Francisco Guerios e o
os paizes americanos.
TEVE A PENA DE MORTE COMU- trada da Rússia para a Sociedade
sr. Roberto Glasser já emittiram
o seu pensamento — estão com o
TADA PARA PRISÃO PERPETUA das Nações, será dirigido a Moscou,
Dr. Getuli0 Vargas.
VIENNA, 15 (H.) — O presidente como conseqüência das conversações
* *
da Republica comutou a pena de mor que tiveram á tarde, nas proximidaE' falsa a noticia de que o Dr.
te a que fora condemnado o policial des desta cidadee. Os srs. Litvinoít
Raul Pericles e Capitão Manoel
Franz Theissemberg, para prisão per e Benes Massigli, regressaram á cida
de, reunindo-se na sede da Delega
da Nóbrega tivessem fallado em
petua.
nome do Interventor Manoel RiOS TRABALHOS DA COMMISSAO ção da Tchecoslováquia, com os srs.
Edn, da. Grã Bretanha, Sandler, da
bas no curso das demarches iniSENATORIAL
ciadas pelo CORREIO DO PAWASHINGTON, 15 <H.) — O se- Suécia, Scavims, da Dinamarca
e
RANA' em favor da reconciliacretario d'Estado, sr. Hull, e o secre Bianchi, da Itália, que declararamção dos elementos que combatem
tario de Commercio, sr. Reper, mem se de accordo com o texto. As dele
o reaccionarismo.
Terça-feira
bros da Commissao Senatorial de In gações escandinavas farão, entretan
publicaremos sensacional nota a
do Departamento to, convites separados e individuaes.
querito e peritos
esse respeito.
d'Estado, conferenciaram a portas fe Hoje foram apressadas certas moda
chadas. Os srs. Hull e Roper decla lidades technicas, de maneira a tor
raram que a conferência tem por °l nar possivel a admissão da União So
nalidade apenas simplificar o traba vietica, na sessão de quarta-feira pro
lho da Commissao nas próximas ses xima. a0 mais tardar.
AS
BELLEZAS" DO NAZISMO
soes. O presidente da Commissao dis
BERLIM, 15 (H.) — O communisse que 0 inquérito proseguirá. embora tenham de tomar em considera ta Franz Schidzick, que foi executa
ção as questões mais importantes, no do á machado na Penitenciaria de
Precisa-se, com urgência, duma interesse do successo do inquérito,
Hagen, fora condemnado no anno
pagem, de 10 a 12 annos, de preie- rito.
passado e aguardava solução ao pe
rencia de origem allemã.
WASHINGTON, 15 (H.) —
Os dido de clemência dirigido ás auto
Tratai* á rua Saldanha
Mari- círculos ditplomaticos sul-amricanòa ridades competentes e hontem recu
nho, 370.
receiam que a sessão actual da So- sado.

Â Nota Politica !

Impureza do Sangue /

DE
NOGUEIRA

í—ÜLflSlÍEf?rm as ^^ I
. Casa Dos Tres Irmãos
CA

Pagem

CASA »E CONFIANÇA)

HEIORROIS

sua cura radical sen'
operação e sem dor
Estomago-Intestinos e Recto

Que pela superioridade dos seus artigos,
Pela belleza do seu sortimento,
Pela modicidade dos seus preços e
Por seu systema de preço fixo
Se impôz á preferencia e confiança do publi*
co consumidor.

DR. MENDES ARAÚJO.

Pela presente tenho o prazer de agradecer e ao mesmo tempo
manifestar a minha inteira satisfação á poderosa e secular P^mpanhia de beguros contra Fogo

Casa dos Tres Irmãos
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..,,. Esquina da Dr. Muricy, Phone, 217
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Precisa-se de um, solteiro, com
urgência, na Tipographia do "Jornal de Antonina" — Cartas ao sr.
João da Craz Leite,
proprietário,
antonina.

"Declaração
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AVENIDA JOAO PESSOA, 68
DE 2 A'S 6

Typographo - Precisa-
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e aos seus Agentes nesta Cidade Srs. A. Barros & Co
pela oresteza e perfeita lisura com que fui indemnisado dos vultuosos
prejuízos ocasionados com o Incêndio de minha Fabrica de Massas
Al,ment,c,as - "SAO MIGUEL" - lamentavelmente
ocorrido na
madrugada do dia 2 do corrente mez.
Curitiba, 15 de Setembro de 1934.
&/ :-":z::: ::::"/:.:.:~ :g)
JOVINO MENDES.
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