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A resposta mais eloqüente e expressiva que o go verno devera ter dado ao causídico que af firmou que na Secretaria de Fazenda pratica-se a advocada administrativa, seria ordenar a abertura de rigoroso inquérito jpara apurar o que ha de verdade soke a denuncia. Mas o silencio em
que se mantém o governo, estabelece a confusão, não se sabendo qüéfflt está com a verdade: si accusador 011 os aceusados.
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Honoaseiii a Um Pregador do Pacifismo em Terras ia
: America ::
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CURITYBA, QUARTA FEIRA, 24 DE JULHO DE 1935

Quem Arranjou Matas, Que o Embale..
Por que, embora sendo contrária aos extremismos; a minoria parlamentar não ensariihará as suas armas
Dr.

Alexandre

Konder

RIO. (Via postal) — O dr. Alexan
dre Konder, jornalista dos mais brilhantes, foi na imprensa brasileira,
um batalhador infatigavel para que
pudesse ser realidade a pacificação do
Chaco.
Incumbido pela direcção do grande diário cnricca "Gazeta de Noticias" de dirigir a campanha pacilista, pílas columnas daquelle jornal,
o dr. Alexandre Konder conduziu-se
cem extraordinário brilho nessa ge(Continua noutro local)

omite Liai Paraná
ensg (to sounrc
Assembléa Geral
Convida-se a todos os agentes
das Companhias de Seguros que
oppram neste Estado, pare' comparecerem á Assembléa Geral desto Comitê, a realizar-se ás 20 V2
horas do dia 26 de Julho de .1935,
em sua séde á rua 15 de Noytfmbro n° 413, Io andar — sala' 4, em
cuja reunião será Hdo o relatório
referente ao exercicio de 1934111)35
e, precedida a eleição dos
novos
membros para o exercício de 19351936.
Curityba, 23 de Julho de 1935.

Lattes & Cia.
Secretários — Delegados

bitantes, a pretexto de defesa du ordem, adepte o governo nesta emergeri cia.
Como alguns desses jornaes sãlo
francamente gevernirtas, é fácil perceber a. penta do dr.do do gigante.
O cfficialismo quer lançar a suspsição sobre as àttitudes da minoria e,
nã0 obstante a Nação inteira saber
que Glla. minoria, e não o governo, é
que hoje representa a avançada da

SR. GETULIO VARGAS, presidente
da Republica
RIO, 23 (C. P.) — Commentando
a attitude da minoria parlamentar
em relação ao geverno, o "Diário de
Noticias" publicou em sua primeira
pagina sensato e opportuno artigo no
qual, entre outros topicoa yehemen
tes ha os seguintes:
Uns de bôa fé, outros ao contrario,
interpretando
sstão alguns jernaes
como apeio ou estimulo indirecto ás
actividades extremistas c facto da cp
posição parlamentar não se solidarizar ostensivamente cem as msdidas de repressão policial que o governo resolveu tomar contra aquel.
las actividades.
Numa palavra: o que se pretende
é que, emquanto o sr. Getulio Vargas recorre á força para reagir contra um mal que elle permittiu que
se enraizasse entre nós, contra um
mal que elle directamente incentivou
cem a sua demagogia insensata, mas
intsresseinv, a minoria da Câmara
ensarilhe as armas e bata palmas a
a quantas medidas, legaes ou exor-

Sijííüigüüiii »i»ti»i»w Mim»ni»»»»»»»»»»»»»»»i«i

ordem institucional e das liberdades
indlvidüaés e collectivas, não trepida
em submettel.a a um diiemma. que
é verdadeira chantagem: "ou suspendes o combate e me apoias, ou ficas responsável perante o paz pela
desordem, que eu procuro debellar".
Evidsntemsnte, se ha, na realidade,
tão pueril desígnio, elle não impressionp, a opinião publica. Em primeirc legar o geverno não precisa da
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Onde Está d Alma Damnada Quê Árchitetou a Negociata de Monte Alegre?

Ncsye toxvo negocio da Monte Alegre se f«z preciso descobrir quem
u
aJrna damnada que engendrou tanta burla. Das irregularidades do
foi
processo da fallencia e d» essriptura da promessul de venda a Klabin,
res.ujlta iv indisfarçavel impressão de «íu(e tudo está ligado p<>r um perfido Iia.mc de cupido interesse, de baixezas solertes, de mesquinhos desleitos, ora contra a Monto Alegre, ora contra o Banco do Estado, que.
vale a pena estudar.
ou gratificações irrisórios, não gaDe facto, até certo ponto, toda a acção é agressivamente contra •>
as
nham o sufficiente para prover
necessidades mais urgentes e império M«nte Alegre a favor do Brfaco, mas depofe, (por um passo de magia, sisas da sua fatigante e atribulada
nuõsamente, por intermédio de Klabin, se volta contra elle.
•existência.
Annunciou-se que P, Ordem dos Ad
Na. primeira parte sobresahe ai solercia, com todo o sou cortejo de
vogados, secção deste Estádio,, bem
cemo o Instituto dos Advogados do baixezas: a operação clandestina da compra de uma promissória imParaná, attendendo aos ncssos fre- piesiavel; a manobra forense do simulacro da fallencia de Nogu«'ira &
quentes appellos, estavam coordsnando um movimento orientado no sen- Cia.; a sabugice do voto dc Minerva' em favor do Banco; a subxet-viíentido de suggerir ao Governo medi- cia do julgamento por juizos suspeitos, para descambar na felonia, com
das tendentes a melhorar a situação
econômica dos serventuários da Jus- a escriptura de promessa de venda na qui«Ü une automaticamente destiça. Até agora, entretanto, não co- de o pagamento da primeira prestação, os interesses de Klabin aos jritenhecemos nenhuma attitude decisiva
resses dos accionistas da Monte AIegre.
(Continua noutro local)
Si a primeira! parte dessa pérfida farça é engenhesa, a segunda o c
Conserve a sua saúde e previnamais
ainda. As cláusulas TERCEIRA, SÉTIMA, DÉCIMA e sdis parase para o futuro alimentando-se
com um produeto puro. — Peça pe- i!i'!<phos da escriijtura de
promessa de venda da Monte Alegre a Klabin,
lo fone 1737.
v.'s-a-viü do processo da fiifllencia daquella Cia. é uma obra perfeita '
acabada. Quem a planeou o quem a executou merece bem um logar d
destaque entre os grmndcs burlõ«s da nossa época.

0
do Paraná» continua a receber de todos os pontos do Estado applausos à sua attitude em favor dessa classe desprotegida

ESTÔMAGO
INTESTINOS
E

fígado — e~,eciaiiste'

com. mais de dez annus de
pratica o dr. Mendes de Arauj,o — emprega oe mais modemos tratamentos em su°.s
moléstias — e na cura radical garantida da hemorrhoidas sem operação e sem dôr.

A

ÚNICA FABRICA DE MOVEIS
QUE NÃO FAZ ANNUNCIOS
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SR. WASHINGTON LUÍS, que está
iitndo citado para comparecer cm
juizo

Annuncia-se que o sr. Washingto:i
Luis está sendo
chamado a juizo,
'
_i____B_h
_1
com
o
de
noventa
dias, para
prazo
:.Çr'AYr-j
¦" y&'^''y
prestar esclarecimentos sebre a de_
missão de um iunecionario. As infòrmàçõSg a esse respeito, divulgadas pelas Agencias telegraphicas, não
permenorisam os motivos da citação
do exjpresldents da Republica. Percebe-se claramente, entretanto, que
o funccíonario demittide. o foi injusta o arbitrariamente. Mas, sendo
assim, também incorreram na mes_
ma violação da lei os srs. Getulio
Vargas e todos os delegados da dictàdura, que praticaram graves incontra funecionaries
da
justiças
Uniãc, des Estados e dos Municípios.
E nem por isso foram chamados a
dar explicação em Juizo. Parece, asfim, que c chanfalho da lei tem dois
gumes: um pura os que estão de ciSR. JOÃO NEVES DA FONTOURA, iria; cutre. para os que estão por bai
xo. O povo, não comprehende esses
leader tia minoria
mysterios, mas pelo geito, parece que
annuencin expressa e laudateria da elles sã0 mesmo coisa da Natura...
opposição para restaurar a ordem,
tant0 mais quanto os abales que eiia soffre se originam em velhas e
novas culpas do próprio poder;
e
quem deu ao mundo Matheus. que
o embale; em segundo logar, a opposição não considera sufficientes as
providencias de policia que o goverPor haverem chegado tarde a.
no toma, para remover a crise pro- esta Redacção os originaes do arti
funda em que se debate a Nação; go "O Caso da Monte Alegre", do
consegüintemente, não é o caso de "Um ¦ Observador",
transferimos
suspendsr c combate, emquanto nes para amanhã a sua publicação.
cas providencias se resumir toda a
acção governamental; em terceiro lo
FALLECIMENTO
gar, finalmente, ao governo fallece
seriedade para inspirar confiança a
RIO, 23 (A. B.) — Faleceu nauma cpposição poderosa, consciente madrugiada de hoje, após melindro
e responsável, que premptamente se sa intervenção cirurgi ;'-i o capitão
ànriullaría, se, cedendo ao poder, nes de corvefca Gastão da Cruz Ferrei
ta ou naquella questão em que age ra.
o
esm sinceridade, lhe permitisse
Pese o seu filho antes de fazer
que elle ardentemente deseja a tra.
ma — envolvel-a, empolgal-a; desar. uso do leite Astra e acompanhe, n<*
mal.a, para ficar á vontade no cam balança si elle progride ou passa
po dos seus desmandos incorrigiveis". fome. — Fone 1737.
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0 ARTIGO DE "ÜM OBSERVADOR"

Em«Correio
Prol dos Trabalhadores do Foro
Em bôa hora iniciámos nestas1 co_
lumnas uma justa campanha em favor dos desamparados labutadores
do foro, que recebendo vencimentos

¦¦-¦-»___,
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Conseqüências das Violências dos Pri
meiros Instantes da VictoriaEstado, o

Demittido do cargo de Advogado do
dr. Francisco de Azevedo Macedo está pleiteando
os seus direitos
A desorientação e anarchia administrativa que caracterizou os primeires mezes que se suecederam á victoria da Revolução de Outubro, está
produzindo os seus amargos fruetos.
Como é sabido, numerosos funecionaries fórum violentamente afasta,
dos das suas funcçoes, sem que houvesse para tal qualquer espécie de
processo que' pudesse dar aspecto legal a essas clamlcrcftas arb:(trarie-

dades. Não havendo nada que desabpnasse os funecionarios victimas da
desorientação revolucionaria, firmada
claramente estava, desde o primeiro
instante, a convicção irresistível da
injustiça que attingiu em cheio estes funecionarios.
Alguns serventuários dc Estado nas
condições acima enunciadas já foram reconduzidos
aos seus cargos;
(Continua noutro local)
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CLUB CURITYBANO
i

FESTIVAL LITTERO-MUSICAL-DANSANTE

(Convite)
A Directoria do Club Curitybano tem o prazer de convidar os srs. soCios e suas exmas. famílias extendendo este convite aos distinetos associados dos gremies "VILETAS" e "BOTJQTJET", para o serão litteromusical-dansante que realiznlrá no próximo dia 27, sabbado, com inicio
ás 20 horas.
sa, já agora, rabulice celebre. Porque tudo faz suppor, no desenlaee, quan
Fiel ao seu programma de dar o maior incentivo á Arte e á Cuiltu
do uma Inivadella em ordem fôr feita em toda es.^a sujeira, talvez mesmo ra Social em nossa terra, a Ditfectorial organizou um excellente propela própria justiça do Paraná, para honra e decoro seu, a vida do Ban gramma, cujo êxito marcará uma nova phase nas grandes realizações
co do Estado ficará á mercê da Monte Alegre e Klabin, visto o seu cm- deste Club.
pitai e reservas serem muito inferiores ao vulto das indemnisações que
Curityba!, 10 de Julho de 1935.
ambos podem, com toda justiça, pleitear.
NELSON JOSÉ' CORRÊA — Io Secretario.
O ParWná precisa conhecer o autor dessa pbraj. Resultou ella di>3
normas bancarias da Direcção do Banco ou das praxes do seu consultor
jurídico? Em termos claros; é cila obra da Superintendência do Banco
do Parnlná ou do seu advogado ?
E' de interesse vital vcrifícar a quem cabe a responsabilidade des~

SEGoNDA I"AGiNA
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OURO COMPRADO. _ O
RADIO NACIONAL ALLEMÃO. J comprado pelo Banco do. Brasil,ouro
CAMBIO. — O Banco do B.a_il
I VAE EXCURSIONAR O MINISEXPORTAÇÃO DE CAFÉ' BRAAliedu
Nacional
TRO DA VIAÇÃO. — Sob o titulo operou hontem com as seguintes SILEIRO. — A exportação da café "" °O Transmissor
¦-•-<
-">se rante o mes de Julho, até
19 do flu
o
hoje
acima, commenta o "Jornal do Bra taxas de cambio;
irradiará
Berlim
de
brasileiro durante a safra de 1934- mão
ei Ameri- ente, ,ascemde á 518 kilos, 204 grarn.
sil", ido Rio;
Libra 90 d|v
90$800 1.935, em saccas de 60 kilos, é o so guinte programma para
mas e 183.
Attendonido aos convites dos go
libra alv
Oí2..°0?-Annuncio
91$O0O guinte:
"
(allemão,
DJA
vexnudores do Paraná o Santa Oa
Lira
9.236.235
1$520
Santos
CORREIO AÉREO. — Até ás H
tharina, o titular da viação visto, á
Peseta
2.407.849 espanhol).
2$525
Rio de Janeiro
horas, acha-se aberta no Edlficio
dentro om brevo, áquelles dois proa
allema.
-iramco
Canção populaa'
1.269.685
1$215
Vietoria
dos Correios ,. Telegraphos a mala
peros Estados da União.
Escudo
23.10 Radio HJ:
176.841
Paranaguá
$82ó
Correio Aéreo para o Sul, até
do
Entre os vários propósitos rçue le
lembrança
Compeus.
Ifricdrlch List, uma
5$900
176.841
Bahia
Buenos Ayres.
vara S. Ex. a dixar por algum tem
Alemã.
Reichsmairk
7$4T0
190.857 da junventuide
Bahia
po a aaafama do seu gabinete está
Florim
23.35 — Noticias sobre a econo12$490
61.743
Angra dos ReiFOI REABERTO "O CAFÉ' BRAo de ob-irvwr, de visu, o verdadeiro
Franco Suisiso
allemã .
6$U20
43.569
mia
Recife
— Foi ireaberto hontem
SIL".
milagre administrativo quo tirou
Belga
3$100
23.40 — Entremeio.
4.403
Diversos
"Café Brasü", á Rua 15 de Novem.o
a Estrada de Ferro S. Paulo-Para
al
(ein
noticias
_
Peso argentino
Ultimas
4$880
23.45
bro, 236, que Inicia uma nova pha
ná de uma situação deficitária e
Peso uruguayo
6$200
13.391.232 lemão).
TOTAL
alarmante de desorientação o in
se
de sua existência, apo_ uma coni
naco24.00 — Do transmissor
disciplina para o actual pexiodo do
ploba remodelação que o coloca em
Stuttgairt:
de
nal
entre seus simiíafranca prosperidade, já tendo da
[primeiro plano
Noite variada.
"VVenn
do um invejável saldo de vários mi
res.
emer
. Como entremeio:
lhares de contos de réis no ultimo
Festejando a reabertura d. ca
eino Reise tut" de Friedrich vVl- fé
balanço.
acima, o seu proprietário òffere
Brand.
.
lhelm
Por esse motivo o actual director
á imprensa curitybana um "co
c&u
(esp»:
noticias
Ultimas
1.15
Idiaquella importante ferrovia. Sr.
d'agua".
po
nhol).
Alexandre Gutiewez, tem recebido
— Agradecemos o convite envia
_
1.30 — Musica de camera.
muitas feiicitaçõ/ _ dos technico?
— do 'ao pessoal do CORREIO DO PA
officio
—
e
Mocidade
2.15
do Ministério da Viação.
.ANA'.
questões da educação n'outro tem
po e hoje.
FOI TRANSFERIDO DE MARÉO PREÇO DO OURO — o BanOtto Beiindt.
CHAL MALLET PARA PALMEIRA.
do Brasil comprou hontem, em
co
—
recreativoConcerto
2.30
— Por decreto federal, assignado
todo
o Território Nacional
—
ouro
Actualidades.
3 oo
na Pasta Fazenda, foi transferiau
a 2'0$550 a g-ramma.
_
puro
do
Leitura
programma
3.15
Federai
o escrivão da Collectoria
esp.).
tm Marechal Mallet, Cezario Dias. j
DEVE REASSUMIR SEU
! (allemão
CARDespedida DJA (allemão, espapara idêntico cargo em Palmeira.
GO, SOB PENA DE SER DEMITI
nhol).
DO. — O director do Expediente o
PALFOI TRANSFERIDO DE
do
Pessoal recomendou ao delega
EXPfiNOVAS
FAZ
MARCONI
MEIRA. PARA PONTA-GROSSA.
'A"
RIENCIAS — Annuncia-se em G* do fiscal no Paraná, seja publicado
tanlher nSo «cifrará dores "~
Por decreto do Presidente da
CURA AS COLIDAS UTBJRIWAS Eli 2 HORAS
inova que as novas experiências a edital intimando o escrivão da Ad
Republica, „ssigmado na Pasta da
do Dominio da União
Regulariza u «nspensSaa. Corta k*
Fazenda, foi transferido o escrivão
que procede o sábio Guglielmo Mar ministração
referido
no
Estado,
João Thires Sil
Li
de
Margherita
Santa
em
hemorrhaglas.
grandes
Combate
em
.
coni,
sf
collectoria
Palmeira,
federal
da
va, a reassumir
o exeircicio
Piores Brancas. Evita o R_e_mati*de
idêntico
Fernando Carriel, para
gure, poderão ser decisivas para a suas
funeções, dentro ide 30 dias,
mo e oa tumores na edade crltoa. V
applicação pratica da televisão.
cargo em Ponta-Gi'oslsia.
sph
pena de ser demititdo por aba_
poderoso calmante e Regulador nos
O scientista. pretende prosiegirr
Partos evita Dores, Hemorrhaglag e
INDEFERIDA UMA PRETENnas suas experiências com micr^- dono de emprego.
de
SÃO DA E. F. VICTORIA-MINAS.
ondas provavelmente sabbado
quasi nulllflca os accldentes de mor"Electra" emitir© es
HORÁRIO DA PARTIDA
— O ministro Idia Viação indeferiu
DE
te
hyate
aío
de
1
do
cento.
Meninas
que
bordo
por
r~* ^SS—:
1?5_Í_"""V si ti.B§&L&L
de 13 a 15 anos todas devem usar s
_./___^iS~25
te e & estação especial de Montero TRENS. — A partida de trens da
o requerimento da Companhia Es
I
-S-UXO-SEDATTNTA, que ge Tende
sa e em seguida com de Montebur Estação de Curityba para as detrada de Perro de Vietoria a Miem todo o Brasil.
Receitada pôr
nas, solicitando autorização para
reno, perto ide Livorno, installada mais cidades as quaes se acha li
20.000 medicoi. FLUXO-SEDATINA
levantar, a titulo de emergência, a
no terraço do Collegio Pio Latino- gada por via férrea obdecsndo aos
jols» í4_______l eaeontra-*e
seguintes horários:
importância de 1.427:623$252, de
em toda parte.
Americano.
TRENS TABELLA
positada no Banco do Brasil, pela
Curityba — Paranaguá: —Pararrecadação da taxa láiddicionai de
xcixc. Astra preço §500 a garrafa
tida ás 7 horas.
a domicilio.
10 por cento.
WSa>i^liii»«»»»»«»»"*»ii»»»»»u»»«»»»»Vi«»ii»<iii<üi«»'»u«»»»»tt« \i»»t>m'múvmiuwwmwmwvmvmfrmwwwvmvmvwvm9mmvmvmvwwwíifivinrirv
Curityba — P. Grossa (Via São
Paulo) — Partida ás 7,30 horas.
Curityba — Rio Negro — Parti
da ás 8 horas.
TRENS MIXTO
Curityba — Paranaguá — Parti
cia ás 12,45 horas.
Curityba — Ponta-Grossa — Par
tida ás 14,45 horas.
TRENS NOCTURNO
DOENÇAS DO CORAÇÃO. PUI,
Escriptoriò de AdvoA's 2as e sextas feiras "á partirá de
Dr. Isaacson
INTESTINOS,
MÕES, ESTÔMAGO,
Jacaresi
Prof. da Faculdade de Medicina dc FÍGADO, RINS, NERVOSAS B Curityba, com destino
cacia
nho um comboio noetunno, zar
araná. Moléstias
das Senhoras
Dr. Heraclio Gomes ROMÁRIO FERNANDES DA SIL- Operações.
MENTAES, TUBERCDLOSB
pando ás 20 horas.
Partos,
Tuberculose
VA, ALFREDO REBELLATO WOLF
(Adultos e Crianças)
ADVOGADO
TRENS DIRECTO
Moléstias
do
apparelho
respiratório
—
Operações
Partos — Molestt-t
Professor da Faculdade de Direito E ARNOLDO REICHENDORF DO Diathermia,
A's 2as, 3as, 5as e sabbajdios parti
Raios
Ultra-Violetas de Senhoras e Doenças veu#reaa
AMARAL
Escriptoriò e residência: Rua Vorão
de Curityba para São Paulo di
Consultas:
257
Roa 15 de Novembro n° S6I — Io — Palácio Rua 15 de Novembro
luntarios da Pátria, n° 70.
do Commercio — 2o an- DR. ROCHA LOURES rectam. nte, tren& jelspeciaes, com
andar.
dar. Das 11-12 e 2-4 horas. Tele. Com pratica nos prineipaes Ho>- partida ás 7,30 horas.
"
289.
Residência:
R. 7 de Setembro
pi taes do Rio de -Janeiro
Drs.
3774,
esquina
da
Rua Bruno Figuei-i Consultório ao lado Pharmacia
Dr. Pereira da Cunha ras. Batei. Teiephone,
289. — CURI Stellfeld. —• Consultas: 10 ás 11 e
Oscar Martins Gomes Medico.
Consultório e Residência: TYBA.
3 e meia ás 5 e meia horas. Resie
Rua José Loureiro, 288. Das 9 ta
dência:
Rua
Conselhiero Barra11 e das 14 as 16.
:-'.K. AGE <
das, 623 — F«*ie: 33
Aryon Niepce da Silva
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C-RJSCTOR
T A O L *
I1DLO
REDACIOR-CHEFH
ROHD-O
.iEIfi
GERENTE:
O. WANDELEY DA COSTA

|

Bóií. Adm. ti OM,
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PIIARMACIAS DE PLANTÃO. —

Durante esta semana estão de plan
tão 'as seguintes phr.rmuçias:
MODERNA. — á Rua São Francisco, 254. Phone 884.
GALENO. — á Rua Marechal Fio
riano Peixoto, 106. Phone 607.
ALLIANÇA. — á Jlua Aquidaban,
350. Phone 913.
DEIXARA' O COMMANDO DO
5o R. CD.? — Segundo noticiam
os últimos diários procedentes do
Rio do Janeiro, é voz corrente nos
meios militares que, dentro de bre
ive ifcempo, o tenente-coronel Leon
de Campos Pacca, commiandante
do 5o Regimento de Cavallaria Di
visionário, com sede na Cidade de
Castro, em nosso Estado, será trans
ferido.
A transierencia delsse oííiúaL no
entretanto, dizem ainda os jornaes
guanabarinos não esta assentada
definitivamente.
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ADVOGADOS

WYMATOSAM

ADVOGADOS
Escritório: Rua 15 de NovemBro,
387. Sala 1 — Io andar.
GUERRA AO CINEMA ! — A PoDas 16 ás 18 horas.
iicia Carioca vae mover por esses
Telefone da residência: 933
dias cerrada campanha contra os
cinemas, sob a aiiusão de serem os
impróprios á
ADVOGADOS
gj^esmos perniciosos e
mocidad..
Dra. M. de Oliveira Franco, proles"improi Todos os filmes julgados
sor da Faculdade de Direito e J. de
prios para menores", não poderão
Oliveira Franco.
em absoluto ser assistidos por pes Escriptoriò e Residência:
Rua
soas de m«nos d8 14 annos de ida
Emlliano Pernetta n° 65.
de, e, também, não podarão ellas
Phone: 6-2-3.
[freqüentai sessões nocturnas.
CURITYBA.
imprensa,
Juiz
o
, Abordado pela
de Memores daquella Capital, dr.
Arthur Juvencic
Burle Figueiredo, declarou que ^S" Dr.
sim agia não baseado em decreto
Mendes
de sua criação, nuas sim apoiado na Res. R Mal. Floriano Peixoto, _6o
lei.
^- i° andar *- Phone: 1180
- A recente medida vem despertando emoção no Rio, pois, com a
recente attitude, grandes prejui- M. de Alencar Guimazos reverterão em prejuizos dos em
râea e Antônio Ft Ferprezarios de Thaatros e Cinemas.

reira da Costa.
ELOGIOS A' CIRURGIA BRASIADVOGADOS
LEIRA. — Após assistir a diversas
loperações praticadas no Hospital E-criptorio:
Rua Aquidaban, 291
Manrity Expediente; das 9 1|2 ás 12 horas
lAllemão pelo professor
Santos, declarou o professor Chee das 13 1|2 ás 16 lj2 horps.
valier Jackson, da delegação ame
iricana ao Congresso Pan, America
Dr. Abranches A.
no, que estava encantado por tudo
Guimarães
quanto viu, considerando que a ci
xurgia brasileira podia compararADVOGADO
»e á melhor do mundo.
Escrit. e resld. Dez,. WestphaCom destino á Santos seguiu :lia
len, 657.
18 o luxuoso paquete "Queen Oi
B^rmudas" conduzindo os scientis
tas americanos que vieram partiei
Dr. Cezar Lamenha
par do Congresso Pan Americano.
de Siqueira
Antes da partida, os membros da
Pan American Mdicial Assocl-tion
ADVOGADO
offereceram a bordo do navio uma Escriptoriò e Residência: Rua Vorecepção aos congressistas brasi lei
luntaris da Pátria n° 74.
ros.
CURITYBA.
wvwnVvv,

TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
PARANÁ'

!"Tn_o que é exigido na technica moderna do tratamento da
TUBERCULOSE nelle se encontra" (Prof. Rocha Vaz)

3

Optimo Clima - Alt.: 984 metros

TRATAMENTO HYGIENO-DIETÊTICO, ENEUMOTHOR.X,
OLEOTHORAX, CHEVIIO E VACCmOTHEltAPIA, etc
Director: — DB. 3CAVIER GONÇALVES
Medico - Assistente: — Dr. Demosttjcnes Martins de Oliveira

!

Dr. Dante Romano

Operador Parteiro. Professor dc
operações da Faculdade de Mediei- Dr. Victor
do Amaral
na, Syphilis, Vias urinarias e cllnica de Senhoras. Consultas: Altos
Filho
Dr. Carlos Heller
da Pharmacia Minerva, de 1 as 8 Docente livre da Faculdade de MeCom pratica em hospitaes
de Pesidencia:
Praça Senador Cor- dicina do Paraná. Chefe de clinica
Hamburgo, Paris e Viena, Chefe
rela n° 4.
da Maternidade
de Clinica ginecoloigica da FaculOperações — Moléstias
das Sedade de Medictnia
nhoras — Partos. — Dlathermia
Cllnflca medica. — Tuberculose SI- Dr. Jorge Meyer
Filho
medica e cirúrgica.
filis, Moléstias de Senhoras e da
CONSULTAS — Altos da PharPele ~ Pequena cirurgia. Trata- Com pratica de 7 annos nos hosplmento1 de varizes
sem operação, taes de Muencher e Nurenberg Al- macia Galeno, rua Mal. Phjriano,
Diatermla. — Raios ultra violeta lemanha). Moléstias de senhoras 110 — Dás 15 ás 17 horas. Phone,
vias urinarias, operaçõ1— Correntes Calvanica e Paxadi- Partos,
6-0-7.
Raios X — raios ultra-violetas —
RESIDÊNCIA — Praça Carlos
ca
Mathermia. Tratamento electrico
Gomes, 655 — Phone 3-8-5
CONSULTÓRIO
Praça Tiradentes, 390, das 10,30 Consultas em sua Casa de Saúde
rua São Francisco.,
ás 11,30 e das 16,30 ás 18,30 horas.
Benedicto A«__Residência — C. Araújo, 970. Po- Residência: — Praç. Zacarias, 71 Dr.
65; 10 1|2-12. 4-6;
me, 4-2-4.

Diárias i - 2OSO00, 101000 e 6$000
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Dr. Bley Zornig
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OBESIDADE, GORDURA E DIABETE
Consultório: Altos da Farmácia Internacional das 5 ás 6.

Clinica geral especiilmente doa
aparelhos digestivo, circulatório e
rins.
Partos e moléstias de senhora»,
sifllis e doenças venereas.
Consultório ao lado d* farmácia
Aliança a rua Aquidaban, 350. De
8 ás 11 1|2 e de 14 as 1» horas
Telefone, 913
Residência: Alameda Augusta Btelíeld, 264. Telefone, 254
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E' FORMIDÁVEL
Fabrica: Rua Visconde
de
Guarapuava n° 1875. Phone
— 609 —

si

Br. Álvaro Pinto

DR.
I»

FCO.

J,

GUE910S

rURDNCULOS, ESPINHAS, REUMATISMO E DOENÇAS
DOLOROSAS.
.
Tratamento moderno, rápido e eíleart.
Pon»: >— de 1 ás 6 horas >— Rua GaribaldJ., BI
i ...
Em frente ao Edlficio doa Correio*

IMPOTÊNCIA
_n_noKBHoiDA_
ntnun
(Bem operário o sem d»r) (atero inflamado sem operação)

SANATÓRIO SAO SEBASTIÃO
LAPA

1

ara a Mulfrer

Gonorrhéa
(em ambos os sexos)
COH8ULTORIO: Su Garlbaldi n° 6L Consultas de (1 ás P Ksras

Clinica em geral — Doenças d*
crianças.
CONSULTÓRIO: Rua Marechal
Floriano Pehccto .-, 7M ~ Teiaphone .-4-0.
,a
Horário — | ás U e 5 ás 8
Bealdencta — Rua Viseondr «'
GnarapnaTa - UM

Jr Campellí Filho

Fracos e Anêmicos
TOMEM

CIRURGIÃO DENTISTA
Consultório: Rua Emiliano
Pernetmal) das 9 as 11 e da. 1 n* r

De João da Silva ilvcira
^J!8 T0SSES. LRONCHIÍ?q
TES e FRAQUEZAS em GERAL

|MgBBiBij^^

GABINETE RADIOLOGICO DO
Dr. Milton Munhoz

BAUAMC

Diagnostico e tratamento
pelos

Dr. Fco. J. Gneríos

5S^tiir.i_fAiA
Infdllível contra dores.

'

Vinho Creosotaclo

Prof da Fac. de Medicina.

RAIOS X

Kua 15 de Novembro
257 - 2' andar.
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Govvêas - a Cidade Cinem^íiogvaphica

0 Fim Social o Espiritismo
14 Ca meras click"! é a ordem
que a
dominará brevemente sob o centrole de Raul Roulien
O elevado fim social a que se
destina o fruetíficar das praticas
espiritas ainda não é bem compreeindido por aquelles que as cultuam.
E' ignorância marcada julgai."
que o Espiritismo exercerá influencia unicamente sobre as religiões
em decadência e aclare um pouco
mais o nevoeiro em. que se debatem
as sciencias humanas.

Sua poderosa irradiação abrangera os mais amplos como os mais
estreitos horizontes da vida moral
e material na terra.
ha
momento
não
Por
!
o
Serrador
Diz-nos
o
sr.
Francisco
Chegou
que
• !Su'a acçãfo olrcumsoreve, desde
logo, tudo o que é perecível e tran
de ter, também o Brasil, a sua industria cinema.ograpriica ?
sitorio, para alargar aquillo que é
do perenne e infinitamente grandioFoi oom um sorriso, bom, brasi- phases de sua actuação, naqu.ll. mais surprehendent«s amigos
que Francisco locial, em reuniões e "parties' já capitalismo. Tem enriquecido mui- 30.
leiro, até á alma,
"pionner" da clvill- de um caracter bem
—
Não se esqueça o homem que o
o
americano, ta gente bôa, no estrangeiro1.
Serrador
Creio, firmemente, que a produ- gladlo da lei divina é mais poderozação cinematographica entre nós, com a presienga de jornalistas ode
propulsor desse bo- mais figuras da nossa melhor so- cção nacional devidamente regula- £o do que o cutello da lei humana.
o verdadeiro
e Os bafêjos ida doutrina espiritista
cado -yankee" do Rio, que é a Ci- ciedade; além de outros detalhes1 rizada, será utUissima ao paiz
nelandiia — acqulesceu em contar de sua imponente mansão e alga- aos seus movimentadores. Assim é, far-se-ão sentir em todas ias coisas
quia constituem motivo de cogitaá nossa bisbilhotice, algo dos pro- mas copias de modelos d. studio em todo ,o mundo.
o
final
IIEROES
Fox
Movletone
da
Metro,
alimenta
.
da
ção por parte da creatura.
.
City,
.
para
que
jectos
— Entretanto, louvo, tudo quan
No campo social, os benefícios da
desta anno, em relação á industria etc.
Através ;destas ultimas, percebe ito.até agora já se fez em matéria expansão dia doutrina que Kardec
nacional de films, quando aqui já
uma opotheose
estiver o nosso Roülien e a quasi mos a solidez da organização que de íilm brasileiro. Considero mes- tevivesceu serão
"nossa" Oonchi)ta Montenegro. Um haverá em Corre ais pois o sr. Serra mo como heróes, todos os produz- indescriptivel.
"furo", na dor soube aproveitar a somma de
O homem máu entrega, lentato.es, que exhibiram trabalhos seus
vespertino adeantára 0
mento, os.postos de commando, ao
expectativa
da experiência alheia, reunindo, cm- até esta data.
pressa de contar á
hemem de bem.
(Continua noutro local)
cidade o vulto gigantesco de tal dadosamente dia a dia, anno a an
novidade. E, agora, ahi estávamos, no, todos os motivos de architecansiosos por outros pormenore,. dif tuna © de ambientação interna da
***
7a arte, — aproveitados nos Ei.
ierentes.
Então, aguçada a sua vontade de UU. Nada falta á sua preciosa col
realização pelo nosso enthusiasmo lecção: ângulos de idirecção. perfis
— que representa, decerto, o enthu de s_ts( „nits stagcs, bo-doirs, porsiasmo de 2.0D..000 de patricios — toes, a guarda de um studio e até
o sympathico "busisnessman"' de- a novia cadeira de descanso para
sabafou.o seu desejo, latente ha 15 artistas — tudo exemplificado pho
tegiiapliicamente . ¦ .
annos:
— Desde qua adquiri o Castello
Assim, deianto desses tests de sua
¦
.3
S
indaga,
de São Manuel á Família Tef fé, si paciência creadora, elle
tuado, em primazia única de p ay- triumphante:
E então ? Por que não ha de
sagem e ide clima, no 2o districto
d- Petropsli.-, a 08G metros de «1- o Brasil ter, também, a sua muiiá '.'•¦ ' ' '".___£
__.:#...¦'*. g ;.v.';.'¦' :g'
titud.. que penso ,até demais, em tria de films, como a França, a Ita
lazer daqu.lla zona uma .espécie de lia, Portugal, para não fialar na
I-Iollyvv.d v&rde-lamar _la.
Vg);., terra de Tio Sam ?
AMÁVEL PRISÃO PARA OS
por exemplo, esta planta . . . El,
ARTISTAS . . .
desdobrando sobre a meza, um esE continua:
plendido trabalho — "maquette"
Pretendemos fazer algo a sédo architecto J. Pittik, ene nos inclicou todo o relevo do seu immen rio. Lá montaremos hotéis, i._tiáu
so plan.o coi-Structlyo: um feixe de rantes, tudo, emfim, para o confor
pequenas collinas e taboleiros, luxu to pe.soal do artista, que, om troriosament- cobertos cie vegetação, ca, será obrigado a permanecei.' pii
eintre contornos macios do lagos e sioneii'0 do seu contratoIsso, par.a que o director :1? qual
piscinas, apresentando, numa exuberancia de energia plástica, va- quer film não seja obrigado a piories bungalcvvs, e m .nio depar-.a curar o seu "cast" já definido, em
mentos do filmagem, onde ,.e lo- NioMioray, ou no Rio, justamente á
vantariam as baseis da nossa maior hora d2 iniciar os seus serviços,
industria . . .
quando até o operador estiver a
Emquanto isso, illustrava mais postos . . .
ao vivo o calor dc suas explicações, FONTE DE RENDAS F.llíULOSAS
— E acredita, plenamente, no
fazendo desfilar deante de nos:.a
admktaçãía incondicional, uma por êxito financeiro da iniciativa ?
Claro ! O cinema é um dos
cão de photographias ide
varia-3
rxrtrwvwisnjwwyttrwwwirwwwwwwwyjiwvwwwiir&ww wwwyarwwwwwx?

LAMPEÃO,
BOCAYUVA. — Em visita a pessoas de nossa família, o correspon
ciente esteve alguns dias, gosando
to descanso das féri«s forenses. Notamos que de toeis annos papa p;'i,
.aquella Viila, a Villa nova, soffreu
uma idecadencia formidável e rapida, como se uma epidemia tives
se devastado a população, casas f .
ichadas, outras «em conservação,
o comercio representado
apenas
por dois pequenos botequins sem
movimento. Parece-nos
entreban
to que a villa tende a reviver entre
a Vüla Velha e villa Nova
onde
as novos construcções de casas es
tão se suecedendo. O município de
Bocayuva é um dos de maior terri
torio do Municipia e rico em terras
de cultura _ hervaes- A nova estva
da da RlbeiTia, maoadamisada, pas
sa pôr alli, concorrendo para a fa
J-U comunicação com a Capital,
pois um auto omnibus que as ter
ças, quintas e sabbados conduz pas
sageirog de Bocayuva a Curityba e
vice-vemsa, no mesm1» dia, faz cada
percurso e_n uma hora apenas e co
bra 5$000 de c_da passageiro. Né*
sas conidições essa villa tem que
reviver, tem que progredir, nã0 só
a Villa como o Municipio precisa
para isso, apenas propaganda nas
Colônias de Campo Largo, Arauca
ria ,e ou toas onde 'os Colonos jA
iá ~e sent&m apertados, para as
suas actividiades de trabalho.
Bocayuva, mais que nunca, precisa. de um bom Prefeito, homem
mtellig.ente e activo que desemvolva io progresso do município, com
certas concessões a colonisações, in
dustrias e comercio, nasgando para
o interior do municipio, novas estradas vicinaes cujo ponto divergente ssja a villa directamente aos
po.oados.
A Villa será mais tarde a cidade
comercial do município, desde que
um bom Prefeito saiba desde já
óra
provocar os beneficios que
apontamos.
Ahi vem as eleições, o povo apoia
do pelo voto secreto que saiba im
pôr e escolher um Prefeito capaz
de trabalhar pelo municipio, com
honestidade e intelligencia. Devem
os Bocayuvenses, se unirem, esque;
cendo 03 interesses políticos e faserem com brevidaida reviver a Vil
Ia, par-a felicidade de todos. "Bocayu
va é hoje, um arnabalde da Capital, com o beneficio da magnífica
estrada que possue. Com algum di
íeito de família alli nascida e resi
dente, é que fasemos um a.ppeRo
aos Snrs. Benjamim Texeira, João
de Castro, Joaquim Ribas, Agiv_

lo Cordeiro, Gordiano D Baptista,
Manoel Medeiros, Brasilio M. Lei
te, Hygino Guimarães, e outros
homens de destaque social e politico d0 municipio para esquecerem
a politica por algum tempo e unidos trabalharem pela vida e pro
do nosso
grésso desse rico recanto"da
união
Estado. Diz o adagio;
nasce a força".
INAGURAÇÃO DOS MELHORAMENTOS DA CIDADE. No dia 13
do corrente mes, realisou-sie. festi
vãmente a inauguração dos melho
ramentos levados a effeito pelo ac
tual Prefeito o Doutor Gabriel Bacila. Esses melhoramentos constou
do nivelamento e alargamento do
Batalhão
prolongamento ida rua
João Pessoa a qual éra tortuosa e
acidentada Hoje essa rua é uma ré
cba na extensão de mais de 1.600
metros, fartamente illuminada. Pa
ra o nivelamento da rua foi neces
sario a construcção de um bueiro
e um aterro de mais de 2m de altu
na e mais de 50 metros de extensão.
O prolongamento da luz, inaugura
da também nesse dia, excedeu a
nossa espectativa, pois não alterou
a luz das demais ruas da cidade ._•
naquélla longa extensão a luz é
tão clara como as mais próximas
da estação distribuidora. Deixamos
de pormenórisar as festividades da
inauguração, porque a "Gazeta do
Povo" já'o fez com maestria. Ter
minamos felicitando ao Snr. P>:efeito pelo útil é bello melhoramen
to com que em sua promissora administracção dotou a Palmeira.
POLÍTICA. — Hoje estivemos
com um politico da facção governis
ta local e perguntamos-lhe como
vae a politicagem ? Elle nos respondeu: vae n'uma confusão que
¦eu não entendo. . . Rimo-nos da
resposta. Perguntamos ainda: Sab° ida organisação do novo Directo
rio e quaes os seus membros? Estupefado, nos respondeu: Nada -.ei
Ia já nada que_o saber dessa patifa
ria; Mais nos rimos e lhe dissemos:
O Sub-Chéfe é a machina endia
brada, movida por um hábil poli ti
co profissional, que o simples con
tacto de idéas iliudo a bôa fé de
quantos houvircm o canto dos Cys
nes . . . Olha meu amigo, polü.i
emquanto vòce e_ saus
caniients,
companheiroa ouvirem de bôa íé
origina.,
o ruido dessa machina
adormecem e quando acordarem,
não se assustem de ver empuleirado na Palmieiía um-filhote de Pa
"Viram a coisa
pagaio já fallando:
como é ?" . . .

AO LADO

DO SEU BANDO

RIO. 23 (C. P.) — "A Gazeta de
Noticias" publica os seguintes com
mentarios a propósito da vergonhosa protecção idispensada ao ban
dcleiro -Lampeão":
'•Communicados de Recife nos
relatam nada menos de quatro as
saltos de cangaceiros, em Pernambuco: no municipio de Pedras, em
Pão Amarello, em Mocos e no logar
denominado Santo Antônio.
Neste ultimo, o bando era chefia
do pelo famoso "Lampeão", tendo
este, acossado pela policia, seguido
para o povoado de Serrinha, cuja
população fugiu espavoriida.
Diz o telegrammia que das hostes
do ladravaz foi preso um negro.
De outra feita, a policia conseguiu menos. Logrou, apenas, matar
um cão que o bandoleiro estimava,
muito estremecidamente • . •
I

O» seus pares não se apercebem
'disto porque o movimento se processa da base para a cupola, isto
é, principia nas camadas sociaes
mais humildes para se expandir
(no futuro, alviçarei.amfcnte, nas
camadas .altas ida sociedade.
, O Christianismo-__piiritia. é um
movimento essencialmente de orI d&m, de progresso ,. de lib _-dade.
Nas suas bandas não cabem a bpj pressão, a tyramnia e a violência.
No emtanto, pana que as constru
cçõas maravilhosas, gigantescas e
duradouras se .rijam, é preciso que
a terna seja removida, bem como,
os detritos e as impurezas que jiazem á sua superfície.
Se o homem não fosse embrut-cido domo é, o advento definitivo
Christianismo-espirita
seria
do
apenas um movimento operado nos
recônditos da. sua consciência.
Mas, como elle é formidavelmen
te atrazado e nada familiarizado
oom a espiritualidade e a limpeza
de coração, é indispensável que os
iterremotos se suecedam espantosamente, derruindo cidades e villas,
e as vagas do oceano traguem e
sepultem na sua necropole liquida,
vidas preciosas e cheias de vitali
dade.
Os sismographos animicos trans
mittrm, através dos nervos, _ imminencia dos choques que se vão
deflagrar com intensidade furiosa.
Mas. que fazer ? Bastaria que a
sociedade não se houvesse empedernido e chafurdado na ignominia de todos os descalabros moraes,
para que as tempestades que pairam no ambiente ternestre, quasi
desencadeadas, deixassem de apre
z;ntar o perigo que apresentam,
á
per nãe se terem condensado
sombra das paixões peccaminosas.
Lutas cruentas serão postas em
Muitos
evidencia nestes tempos.
moços suecumbirão nos combateu
quií se verificarão para firmar a
estabilidade d"s coisas.
Mas, é preciso que assim seja. O
ente terrestre não quer progredir
(senaío através do soffrihiento;
O sêr sabe que não tem razão :io_,
litígios que estabelece no confronto
entre o materialismo e o espirituali.nio, mas. qual advogado de causas
tern-nas pensa, jnnücentemente, ga
nhar a sua com o auxilio do sübor
ino, do sòphisma e da mentira.
1 Nesta; espécie de pretorio, porém,
não s"
J vencem aquelles cuja pureza
amesquinha quando posta em pai-ai
leio com o paradigna de todas, que
é o b;m christão.
I E assim marcha o mundo. Suas
[trésistencias, porém, estão frouxas;
elle já está sangrando e sua ferida
ao invés do cicatrizar-se, abre-se
desmesuradamente.
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De tudo Uso, s_ conclue que as
pgpulações do Nord-ste continuam
Jovens trabalhadores das cidades
desprotegidas, não obstante as som 'e dos campos, eítudantes, jovens
mas que se terão gasto, para reDi-i empregados do comercio e toda pomir o banditismo.
pulação juvenil do Paraná !
Não ha muito se falou de varias
Nesta época de descalabro da pasommas cem que concorreram va- tria, em que os magnatas extranrios E=tados para um serviço .de géir.os sugam todas as fontes de
policiamento do sertão.
renda do Brasil, enchendo os seus
Tudo, porém, tem sido inútil.
cofres a custa da maior miséria,
j
Parece-nos, e isso temos repeti I da maior opressão e da maior exido, que ess* vergonhoso caso de ploiação do povo brasileiro a nosLampeão" e seus amigos e imitado aa situação é verdadeiramente anres só poderá ser resolvido com a gustiosa.
intervenção de forças do Exercit.o,
O meio de vida dos jovens tradeterminando o governo federal as balhaderes das cidades peiora dia
mais severas providencias, inclu- a dia. Nas fabricas a maior expiosive para acabar, de vez, com a pro lario não dá, anda maltrapilho, des
tecção que parece" gozar esse "capi recebe um salário de miséria e tratão" Virgolino, de tã0 celebre me- balha 10 a 12 horas por dia! Sem
noria ..."
i i,1 $.„_.. alimentação suficiente porque- o sa
lario não dá anda maltrapilho, des
,_i___iiV..W.........t.M...I...>«W...-.l...i__- -.alço, sujeito a todas as moléstias,
principalmente a tuberculose, con
correndo ainda- para isso a falta
de higiene das empresas. E ainda
mais sem instrução de espécie aiguma.
A situação do joven trabalhador
dos campos é ainda mais negra !
O joven camponez passa uma vida de fome não sabendo nem o
Ml
XJ
JÜ/lllHlllllllíl
que é pão, dando graças quando
consegue um prato de feijão com
'farinha ! Percebe
um salário tão
insignificante que nem para a sua
e,
miseiav .
alimentaçã-o _ da,
dê sol a
apezar de trabalhar
latifunsempre ao
sol,
deve
de
dista que chega ao cumulo
até o vender. Isto acontece quando o latífundista não precisando
mais de seus tnabalhos vende-o pa
ra outro latífundista mediante o
pagamento de suas dividas, passan
elo, então; o infortunado camponez a dever a. seu novo patrão. Vi
vendo debaixo desta brutal expioração, o joven camponez não tem
com
a menor instrução e cresce
pietamente analfabeto !
Jovens estudantes, a vossa situção também vai de mal a poior:
taxas e mais taxas, encarecimento
dos preços dcs livros, limitação de
dois
miatriculas e acréscimo deanos nos Cursos Superiores já tão
longos. Jovens estudantes, todas
estas medidas opressoras tomadas
vem tornar o ensino hoje, privile
"papais ricos".
gío dos filhos dia
A situação do joven empregado
do comercio é tambemi critica. R3
cebe um salário de fome e muitas
vezes nada ganha, trabalhando ex
clusivamento para "praticar", segundo dizem os patrões !
1 Como vemos, companheiros, nos
"*
||
I
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sa situação é insustentável.
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Assim como se acha, esvahindo
suas energias preciosas, não tardará que o collosso se abata, desmoronaiudo após si as iruinas e a
poeira
dos séculos pretéritos.
Immergirá no chãos a civilisação
que sentimos estar agonizante?
Esperamos que não. Assim o crê
mos porque ao lado das defecções,
das maidades _ dos chaf urdamehtos
moraiEs, verificamos que existe o re
médio pai-a todos os males
peculiares ao momento que o mundo
sfcá
vivendo.
_Assim sendo, para que as instituiçoes nao pereçam naquillo que, de
utü ainda possuem, é mister tão sómente que não se abysmem na3 on
das do materialismo revolto, cuja re
saca arrasta para o inferno liquide
as consciências malíazêjas e hyno-'
critas.
Libertêmo-nos do monstro
que se
remos protegidos pelo Paladino
da
verdade que se desdobra mansameu
te, sem mesmo que muitos miinõc»
de cre-atuias se apercebam do
seu ra
iPido progredir como idéa dominado
na que ha-de triumphar sobre
todas as demais que lhe forem
oppos
CHS.
Aos homens de bôa vontade e
aicance cumpre evitarem os
entrecho
estão
quês que
quasi na evidencia
meridiano, dos factos concretizados
Os pacíficos, possivelmente ápo
dados por aquelles cujas entranhas
ja estão consumidas pelo mal, não
obstante estes, prevalecerão e'vencerão.
A elles pertencerá, finalmente o
governo das coisas, como agentes da
ecnfiiança, na terra, do Senhor dc*
Espaços — o Christo, Rei rjelo
pres
tigio do coração © do pensamento
e
nao pele apoio ida forca bruta é cé
ga das espadas.
A Jesus pertence o gov__i0 do
mundo espiritual e aos seus vcvda
cleiros síibditos caberá, pela
prima
zia das suas virtudes, o governo
do
mundo temporal, que se aperfeiçoa,
rá sob a égide da Justiça divina, eu
ja força máxima é o perdão, a tolaranciia e a fraternidade !
GODOFKEDO
Médium: — Ruy Holzmanh

Jovens do todas as camadas sociais do Paraná, sem distinção do
côr, raça, convicções políticas, reli-,
giesa.-: ou filosóficas, na mais amúnica, cerrai fileiras em
pia frente"Juventude
forno da
Prole, iria Estuc__itil Popular do Paraná", quo
enviará seus representantes ao 1.°
Congresso Nacional Juvenil, a sa
realizar no Rio de Janeiro, para
defenderem as nossas mais urgen
tess reivindicações, tais como:
. .a) Assistência medica e dentaria
nas fabricas e rias escolas;
b) Salário igual para trabalho
ingual;
c) Assistência social para os cam
ponezes;
d) Jornada máxima de 8 horas
de trabalho;
e) Redução progressiva das taxas até sua completa extinção;
f) Garantia de salário mínimo;
g) Ensino primário gratuito e
obrigatório;
h) Casa, roupa o alimentação pa
ra os estudantes pobres, etc.
Pela Comissão Organisadora
Mathias Júnior

sterio
Se tendes sido até hoje infe
liz e desprotegido da sorte, vivemdo sempre em difficuldades, ou sem
poder realisar os vossos desejos
não desanimeis. Escrever hoje mes
mo para a Caixa Postal 49, Nic
tlieroy, Estado do Rio, enviando
um enveloppe sellado e subscripto,
para a resposta, que remetteremos
grátis o meio facü e seguro de em
8 dias conseguirdes o que desejardes, seja o que fôr.

Representantes
Importante organisação de vendas distribuidora de diversas fabri
cas procura representantes idôneos
e relacionados nas principaes praças do Paiz. Bôa opportunidade pa
ra pessoas activas ganhar um excellente ordenado mensal. Cartas
"ORGANI.
para E- du Pin Cahnon
SAÇÂO DUPIN" Avenida Rio Branco, 86 — 2o — Caixa Postal 58 —
Rio de JaiK>_?-.

Pesca
PESCADO, FRESCO
Entrega a domicilio
Praça Zacharias, 8
Tlelep-one l,— 1 — 3 •— 9.
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Em Prof dos Trabalhadores...

das Violências..
Çansequencids
•¦¦¦•
•" a "¦¦¦'¦¦ campanha
1." Pagina) agradecer-lha

(Continuaçfio da 1.* Pagina)
em conseqüência de ter sido reinteoutros, ainda
continuam afostadcs grado, seja aberto um credito, de ..
das suas funeções. Entre os primei- 140:9723188, para pagamento de seus
ros figura o illustre jurista parana- vencimentos em atrazo.
RAINHA CHRISTINA
na da Suécia, muito culta. — aos
ense dr. Francisco de Azevedo Macefuncclonario publlc0 qu» se jul10 annos já ella falava, fluentemen
do, que desempenhava as funeções ga no direito do receber vencimente seis idiomas — governou a Suécia
de Advogado Geral do Estado, quan- tos atrazados devo requerer ao Ge. Porque u soberana maravilhosa
e
com a coragem de um homem. Ella
do irrompeu a revolução de Outubro. vernador do Estado que, então, si for
film seduetor passaram á
própria fazia questão que a chamas
Reintegrado,
agora o dr. Azevedo necessário pedirá A Assembléa a auú historia?
sem de rei, não de rainha. Rejeitou
Macedo pretendo receber os seus ven torizaçn; para abertura do credito.
innumeros casamentos — e afastava
cimentos durante o tempo em que íoi
Afim de possuir elementos para dar
Está o publico curitybano
conservado afastado do seu cargo, O parecer ao presente requerimento, a estrea de "Rainha Christina"junto a da corte tcdos os homens quo se lhe
apaixonados. O próprio
requerimento do conhecido advogado Commissã: de Justiça requer que, ou dia 28, domingo no Imperial já no mostravam
e Ave
foi alijado do seu
já se encontra ria Commissão de Pi- vida a Assembléa seja pedido por nida desenvolvendo em seu ecran os grande Descartes
palácio real, por se ter perdido, va.
nanças da Assembléa Legislativa do intermédio da Meza, ao Governador primores que fazem desse
grande film rias vezes, em palavras demasiadas
Estodo. quo sobre elle emittiu o se- do Estado as seguintes informações: da Metro Goldvvyn Mayer
um es carinhosas dedicadas a Christina...
guinte parecer:
Dr.
Francisco
—
Ribeiro de pectaculo do rumoroso triumpho
Si o
"O Dr. Francisco Ribeiro de AzeE' um film feito
Azevedo Macedo, advogado geral do
Explica-se o facto de ter Greta monto de todas as para deslumbraplateas, realizado
vedo Macedo allegando que foi demit Estado, requereu p.-.gamento de ven Garbo interjyretadb "Rainha
Chíis no menor detalhe com uma firialida
tido do cargo de advogado do Es- cimentos atrazados.
tina" no ecran porque essa soberana de de
Arte e Belleza, está passando
tado em 7 de outubro de 1930; e que
— Em caso affi.rmativo, que des-' foi sem duvida, uma das mais
& historia, com0 já aconteceu com a
recorrendo para o Governo Proviso- paclio obteve.
j gestlvas e fascinantes figuras da sutr
his soberana "exquisc" que o motivou.
rio da Republica obteve provimento!
Sala das Ccmmissoes em 23 de Ju- toria.
"Rainha Christina"
ficando em disponibilidade, por de. lho do 1935.
j
P1iha de Gustavo Adolpho e Ma Curityba o espectaculo vae revelar a
mais seduetor
creto de 17 de outubro de 1934, e que
(aa.) Oscar Borges, Presidente; Bra ria Leònor de Brandenbunr ÒhrisH
de todos os tempos.
-por decreto de 7 de novembro de sil Pinheiro Machado, Relator; Laer;
",,l»*»*»'»'»»«>w»»ww»»j»^^'wt>w,w^y^
1934 voltou a activídadè; requer que, tes Munhoz.

(Continuação da

justa
que
o CORREIO DO PARANÁ' vem mo
vendo em favor do augmento da min
guada gratificação que percebem os
cfficiaes de justiça deste Estado.
Assim confio na penna rutilante
de V. Excia. s de seus companheiros, certo de Que jamais se cansará
esse jornal de lutar em prol do au_
gmento e mais garantias para a prós
peridade das famílias dos meus col_
legas e da minha, pois ató hoje, con
tames com os maiores rigores de dif
ficuldades com referencias ao pão de
cada dia. come vê V. Excia. 1OOS000
per mez para um chefe de familia,
sem garantia para o futuro de seus
1 lhos,
'de Vida e sem ter direito ao seguro
do Estado é muito desamparo, é, finalmente uma injustiça. E'
por isso que, muitas vezes chegam ad
vogados em certas Comarcas, e não
encontra Official de Justiça, porque
elles estão tratando de outros viveres para que seus filhos não pereçam.
Assim termino a presente, pedindo
a Deus que, dê a V. Excia e seus 11lustres companheiros força e coragem incomensuraveis para combater
em prol dessa causa.
Reitero os meus protestos da mais
olta estima e distinta consideração.
Firmo-me como certo Am." Atf.
Cr." e Obrigado.
(a) Severino Vicente de Lima —
Official de Justiça deste Juízo".

daquelles dois órgãos da classe dos
advogados, que nos autorize a affirmar que os juristas e advogados nos
auditórios do Paraná estão de facto
os seus
empenhados em empenhar
bens officios afim de que se fuça jus
da Justiça.
tiça aos funecionarios
Continuam a chegar a esta Redacção
testemunhas eloqüentes da sympãtliia
que a campanha que vimos mantendo está despertando em todo o Es.
tado. Alem das cartas de applauses á nossa altitude, já publicadas,
foi dirigida ao Director desta folha mais a seguinte:
"Antonina. 21 de Julho de 1935.
Exmo. sr. Paulo Tacla — M. D.
Director d o CORREIO DO PARANÁ'
— Curityba.
Saudações:
Antes de tudo rogo a fineza, de dis
dui.pàr-rhe de vir prececupar-lhe por
alguns espaço da tempo subtraindo a
tão preciosa attenção de V. Excia.,
que, por certo neste momento está
• • prccccupado com os numerosos ser
viços que o Estado e a Nação, recla
indepedentes,
mam dos jornalistas
*"££%!£££?AKSTAÇA0 m^EM^ministro*da' bem assim com cs necessitados
da
sorte, e com os golpeados pelas injus
(Continuação da 1.* Pagina)
limitrophes dos belligerantes, não po
—
RIO, 23 (A. B.)
Com destino rio, 23 (A. B.) — Os aüxin-rac tiças.
nerosa cruzada. Em signal de reco- demos, entretanto, silenciar que a :n
"
a Porto Alegre partiram hoje,
Exmo. Sr. Paulo Tacla.
do ministro Marques Sos Re
nhecimento á notável actuação do tervenção do Brasil, pela cjiportu- bordo
ni
avião
do
da
carreira
Eu por certo, como um dever da
com- pliram-lhe uma manü>sbfcão VA»
illustre jornalista, os dlrectores e re nidade e pelo trabalho do sr. Maminha parte venho por meio desta
,
dactores da "Gazeta de Noticias" e cedo Soares, ministro do Exterior, mercial Carmen Miranda e Mar!ò anrecó mn n7»Zf«í
muitos outros amigos seus, offerece- foi dos mais efíicientes nesse feito Reis, que vão cantar àtr^e, da^s. fe S^S^pS^S ffWWWTOtW WWW WWWWWfW WWWáVWmW 91JmmTmsiCwrWRm9VF%mfTW^F1f^fyiF*m9'WyÊFmT^PmW'WWmm
ram-lhe um almoço que se realizou que tanto honra a diplomacia sul- taçao radio diffueora Farroupilha. foiversario da a.dmtaiEão«to?
ltun,mmraÇao da
que será inaugurada amanhã, con mielle titular
no dia 20 do mez em curso, no Ho- americana.
tel Vitamar. da Capital da Republi- Em entrevista concedida ao "Temps"
*
ca. Eis como a "Gazeta de Noti- assim se prenunciou o illustre sr. üeio.a estação ido pw
Tla r9&]imr& uma sessã,0
A primeira é a
(Continuação da c'a ragina)
será effectua
cias" justifica a homenagem e exhü Saavedra Lamas, ministro das Re.
***** a° ^ M^UeS d0S Reis' Lasky. Jack Doyle e Jack Peterson. da entre Jce Luois que
e King Levinsky,
-^freunllo
RIOA2?U(ATB.?
ta a acção do homenageado:
lacões
Exteriores
|
Argentina:
da
en
Nós, que assistimes a tantos,
em Chicago. O preto tem probabilida
"Nã0 se limitou o illustre
"A nessa acção trlumphou
rÇiálisárá hoje
., , no -¦'iamaraty,
jernaquan- que
centros de Tommy Loughran, sabe- des de vencer, mas é mister não oi
lista, a quem os directores da "Ga- do foi acceita a suggestão de enviar o Conselho Federal do'Commercio
mos que a classificação está longe vidar que estamos na época das sur
zeta- de Noticias",
animados pelos uma commissãio da Sociedade d3s Exterior tratará da queatáo do sal
de ser correcta. Tommy merece, no presas e o judeu de Chicago é um
mais honestes rumos pacifistas, co.i- Nações ao Chaco e quando o gover- em face da concorrência e.-tramgo'
minimo. o sexto legar, pois temos a "ceso duro d* roer".
fiaram a nobre missão, a escrever nó do Brasil adheriu as negociações ria.
certeza de que, brincando, se desfa
Depois vem o combate de Max
A essa reunião compadecerão os
brilhantes artigos sobre a historia pacificadoras dirigidas pela referida
ria de qualquer cios adversaries cias Baer (se sua nova esposa o permitdelegados dos Estadcs prodüctdrès
des paizes .cm luta, cs antecedentes commissão".
sificados após esea categoria.
tir) contra Max schmelling, em se
dessa guerra fratriclda e o desenroEra essa adhesão do Brasil que n. de sal e as suas respectivas bancaE não esqueçamos cs novos. Quan tembro. Acreditamos que Baer será
lar delia na região Ghaqueanã. Foi "Gazeta de Noticias" pleiteava, e o das federaes, acompanhando e par
tos desses boxeadores classificados c vencedcí', desde que se prejpare
além: ouviu escriptores, jornalistas, fez com o mais ardente desejo de ticipando das .discussões. Acredita
bater Buddy Baer, Ir- conscienclosamente para elle, tendo
conseguiriam
INAUGURA-SE
HOJE A PONTENTE mãe do conhecido ex-campeão? Ne , especial
juizes, ministros, militares, diploma- qua o nosso paiz, honrando as suas se que a de hoje será das mais imcuidado cem as condições das
ESTAÇÃO RADIO-DIFFUSOKA P.
tas, os brasileiros mais illustres. em- tradições, fosse dos que deveriam des cortantes reuniões do armo.
nhum, cem a possível excepção de j mãos.
—
fim, sobre o possibilidade da inter- fraldar a bandeira branca nos cam- A ENTREVISTA
R.
II.
2
RADIO
SOCIEDADE
DO CORONEL
Louis. E' também preciso não es
O vencedor deste encontro lutará
venção amistosa do Brasil, para pôr pos onde os nosres irmãos sul.ameFARROUPILHA
NEWTON BRAGA
Jcrge Brescia, o joven argen centra o da luta Louis e Levinsky
quecer
Depois
termo não só á guerra, mas para, de ricanos se degiadiavam, numa luta
do indispensável período de tino
RIO, 23 (A. B.) — a entrevista
tanto agradou aqui em sua
uma vez, solucionar a velha questão sem tréguas, numa guerra de exter- que o coronel Nevvto". Braga con irradiações
experimentaes, inaugu- estréaquecontra Andy Wailace. Bres 3 o vencedor uiterior contra Braddock.
Se nã,a nos enganamos, 1936 nos tra
diplomática que.
ha tantos annos. minio.
cedeu, hontem, a um jornal ves- rar-f.e.á heje, solemncmente. a potèn cia está destinado a "ir muito lon ré, neve campeão.
prececupava o povo e cs governos pa
A "Gazeta, de Noticias" conseguiu psrtino, causou profunda hnpres- te transmiesorá gnucha P. R. H 2 — gs na carreira".
Mas, tornamos a repetir: dentro de
Radio Sociedade Farroupilha.
. raguayo e boliviano.
o seu "desideratum", e amanhã vas são nos meios militares.
Temos, agora, uma série de pròxl poucos anncs Buddy Baer será o cam
Collccada, pelos seus requisitos teCreou.se ambiente em prcl da cp- sagrar o companheiro que tantas e
Em face das mesma»;, o ministro
mas lutas, que merecem commenta. peão mundial e... não esqueçam Jor
portunidade dessa intervenção e do tão bellas palavras escreveu e trans- da Guerra por intermédio dn De clínicos, ontre as maiores estações da ries á
parte.
ge Brescia.
America do Sul, a nova estação gau
dever em quo estava o nosso Paiz .le mittiu sobre a pacificação do Chaco
partamento do Pessoai do Exsrciti clw é bem a demonstração
A commissão nacional também re
pugnar ao lado dos demais paizes da Boreal.
eloquen
mandará que o coronel
Newton
conheceu, como officiaes. cs seguin
America para que voltasse a reinar,
Ha de ficar para sempre gravada Braga informe se adheriu ao in te dos progresses da "broadeasting"
tes camüeões em suas respectivas ca
nacional, nestes últimos tempes.
aio Continente, a paz de tantos an- na velha e gloriosa historia da "Ga- tígralisrno e
se é effectivamente
tegorias.
nes.
Após a ceremonia inaugural, oecu.
zeta de Noticias" ssta phrase divina de sua aueteria a entrevista re??Peso-pesado — Jr.mes J. Braddock
Sem querermos fixar qual a ac- mente obstinada de Alexandre Kori.
c microphone da P. R. h 2,
para
Estados Unidcs.
tuação de cada paiz na obra de paci- der: — "O Brasil não pôde assistir rida.
varias autoridades estadoaes, muniNessa entrevista o cel. Nnv/con
Peso
ficaçãc, porque esta resultou do es. indiíferente á tragédia do Chaco Bo
meio.pesado — Bob Olin —
consulares,
e
tendo lugar, on
Braga chama o sr. Plinio Salirado çlpaes
Proporcionamos o meio de
Estados Unidos.
forço conjugado de todos os paizes real".
tão, o escolhido e attrahente prode chefe nacional.
obtel-a e enviamos grátis .u-.
,Pc-:o- .iiédio — -réddy Yorasz —
gramma, que será um suecesso entre
=3
CARIARA DOS DEPUTADOS
ma surpreza. Mande sello
Estados Unidcs.
os radio.ouvintes da America d0 Sul.
RIO, 23 (A. B.) — Na sessão de Nella, além de outros,
Pes0 meio-médio — Barney Ross
a "A
para resposta. Pedir
tomarão par
hoje da Câmara dos Deputados fal te Carmen Miranda Mario
Estados Unidos.
—
Gruta
Fortuna".
Estrad»
Reis,
e
dois
lará o classista Alberto Alvares, de expoentes da musica
da Marechal Rangel, 117. —
Peso leve — Tony Canzonerri —
brasipopular
¦fendend'0 o ministro da Fazenda leira
Rio de Janeiro.
Estados Unidos.
e que chegaram a Porto Alegre,
(Oontinuiação dai 3» pagina)
I
tempos de contacto com esse glo- das criticas dos srs. João N^ves da pelo avião
Peso penna — Freddie Miller —
de hontem.
E j'ogo tudo, principalmente, na rioso phenomeno que é Hollywond. Fontoura, Cincinato Braga, Sam
— Os programmas da Radio FarEstados Unidos.
victoria local los futuros films do
Espero-o e á sua encantadora paio Corrêa e João Cleophas. O sr. roupilha promettem ser
A ccmmissão reconhece, aos de.
uma grande
paiz, partindo da observação
de "partner" e esposa, já em agosto Alberto Alvares tratará parfc'cu!ai attracção. Já a l.» de Setembro,
"numero
mais, como contendores
"Estudantes"
"Alô,
ex.
quanto
e
alô, próximo. Só lahi, os reporters sa- mente da politica do café e da treará no seu microphone
um"
Sixto
Escobar
de
Porto
a
Rico,
grande
Brasil" foram mais proveitosos ao berão mais do que digo, neste m'0 ¦ questão dios créditos commr-rciu.es orchestra typica
Não sofra mais ! aeus maleg são na categoria dos "bantam" e Jacargentina "Canaro"
bex office do Alhiambra, que mui- mento . . .
mmm~MT'mm'Tr'w'ummmwiíwvw'L^^^mmm todos enraveis, sejam qua^s forem, kie Brown, inglez, na de
congellados no Brasil.
peso mos
itos celluloides europeus ou ameri- BIDU' SAYAO E BIBI FERREIRA {NUMEROSOS TURISTAS PLAl'1rápido o pratico basta mandar V. ca. Estes deis titulos estão vagos ha
canos ...
BARÃO PARTE DAS FILMAGENS?
NOS VISITARÃO O RIO
endereço a S. Marcos, CAIXA POS- já algum tempo e não ha campeão
ROULIEN — O ANIMADOR
Consta como certo, que a famoBUENOS AIRES, 23 (A. B.) —
TAL 1476 — RIO.
reconhecido.
MÁXIMO
sa cantora Bidu' Sayão — um car Com destino ao Rio ide Jane^o,
Thesouro
O
do
Estado annuncia
! Sempre com a palavra, o sr. Ser taz de Ia, idia lyrica internacional partiram a bordo do "Cap. Arcoratior terminou:
— estrellará uma das maiores mu- na" cerca de 700 turistas arçentl para hoje os seguintes pagamentos: Escolas Isoladas dos Munici. — Comtudo, todos os nossos pro sicas
já vistas, sob a etiqueta gos nos. Também em Montevidéo
o
jectos só tomarão corpo sob o con tosa de "film nacional", com a dl- ."GarJ(_ Arcona" recebfcrá mais de i pios de Entre Rios, Ipiranga, ira
trol'3 dia vontade disciplinada e ho fecção de Roulien.
OQtf »
uma centena de turistas destina-1..ty, Imbituva, Mallefc, Rebouças, Rio
.
nesta de Raul Roulien. Julgo-o um
.Azul, Teixeira Soares, União
Também a genial Bibi, filha d° dos ao Brasil.
da
temos
um
âllmfiitl
éiô e vigorisador que offerece roproducto
expert em cinematographiia, em cu Pre copio, surgirá n0 elenco
Prudentopoüs.
jVlctoria__g
eultadoa tefficazes, purifica e fortalece 0 «angue. estimula
de uma
ww^mwwww/ww/w-www
o anja intelligencia inata acaba de se dessas producções.
.JWite • fortifica todo o ..rg ani8mo, é
*
crystalisar a indispensável pratica
Eis, finalmente, um sonho que'
Cirreio
do metier, mediante acurados estu vai viver ..."
t£X2 ah^tXZ
u f° Citadas d0 Paraná so»«"cita ás
dos, em muitos annos e os últimos
ZENAIDE ANDRÉA
a Se»*"eza de

:-: NOTICIES

oiflap a in Pregador.-,

Luvas e Murros

Sd:ssí;a mais pc_ .NaquEiie día °ciub de ¦**>¦&•
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iUER UMA
TUNA?

Con - a Cidade Cninfa

GRÁTIS!

Pagamentos Estadoaes

Para os doentes

procuEfr-l a sede do nosso
rarem
jornal para tratar de
assumptos do seu interesse:

"BI ELA"

ALFAIATARIA
FAZENDAS

*f*$?

B CONFECÇÕES
Rua 7 de Setembro n° 83 '. ¦
CAIXA

POSTAL N°

68

PASCHOAUP PROVESIERO
Ponta Grossa

—

E. do Parati
•••¦¦f»

Manoel Francinettí
Thezoureiro da S. Pro»í«el.)ra dos
Operários
João L. Constantino
Palma e Fiorda
^w,,^^

Emp.feM
•

HOJE-PA1ACI0-HOJE

Sessão Corrida às 7,30 — Breços: 2§000 e 1§000. Frisas:
10$000
DUPLO
PROGRAMA
A VOZ DO MUNDO — Últimos acontecimentos
mundiais
REVISTA PARAMUONT N° 6 - Revista em 1
parte
, .iMINAS GERAES — Complemento nacional
(
A Paíiaanount apresenta Randolph Scott, Monte
À
Blue, Fred Kohlêr
)» Barbara Fritchie no super-film. de acção emocional e que traz o fox
tie maior suecesso da actualidad©: "The Last Round-Up."

0 Ultimo Assalto

H.

E' supportado pelo estômago mais fraco f nom „„^i •
»¦'¦"eseueTaboCrCtra1Paíe0,,
doentes «
pelas erean Sas, devld^To

Euridcs dos Santos lim»
José B. da Costa
Francisco Costa
Canuto Guimarães
Gregorio Dawidowifcs
Jurandyr do Oliveira

Sufjsíifue o ferroe o igado de bacülbau
EM TODAS AS P^mI^E

ENCONTRA-SE

Oliva

Muitas Felicidades
¦"WWHMMtW.»,...,,

>w

REPUBLICA-HOJE
Sessão Corrida as 7,30 - Preços:
1§000 e S500 Frisas 5$000
PROGRAMMA DUPLO!
A VOZ DO MUNDO - Reportagens
da todo o mundo
PANCRACIO — Uma jocosa comedia
em 2 partes
MINAS GERAES - Complemento
nacional

A Bella Desconhecida

ÍJma novella de Zane Grey. Uma historia dei homens de
iaço, d-satlna[dos e resolutos, cuja esperança era a sua garrucha e cujos' dominios Uma
super-producção Paramount com Gloria
eram os espaços infinitos,
Stuart e James Dunn,
'
- A Paramount apresenta George Burns,
Grade Allen, Joan Marsh
è Guy Lombardo oom seus famtosos "Royal aanadians",
na super come Uma finíssima e romântica
super-pellicula da Paramount
Hia musical:
com Gary
Grant e a encantadora «Rasa
de Iriandia»., Nancy Carroll.

Seis Dias de Amor

éi

SrogARIAS
E DO PARANa'.

"""
__

_ __ ^^^ ^0

ES3E^a2S2SB^saaai
m^au^aamSOÊmmtmWmWÊ

QUARTA-FEfRA - DIA 30 -^^AI^jT^^'1^""

P™í,}a,ram-lhe a guarda * um ",amor"...
E elle tão zeloso so se mos
troU que acabou ficando com elle
si.
para
»»»»»»»»w»wwim»ww.

laeniÉp do dr. dou»!

Ave de Fogo

Um film VVainer Pj.lst com 10 astros
no ^^
'"

j

^J^^jR^==:====^riTir^

DOMINGO NO PALÁCIO:
"""U"t
wMais uma adorarei oomprtia ** tTÍ
^ ™ ^ R^
^ er a interprete de "George 0u George^

Com Georg-

Como Direi a Meu Marido ?
Alexamãer.

AINDA ESTA SEMANA: NO REPUBLICA !
As Duas Grandes Producções
da War„er First. A __\-_ n
DOS ARES
O mais sensacional fUnv
de aviae.n
TRACÇaO
M l0UCas acrob^'
oom Richard BarthelmesT
°*

de Namoradas
Pftte
<»»»¦
Com a lncompar.are.1
Ginger Roger, e outros.

^««..«.iaiíuo! ii-Éi^-ifcMB^éwiBviraasgS!

erean e Yvette GuHbert.

m-

ÍM&^

*" '

... *t**HÊ*T

?4 DE JULHO DE 1935

Correio do Paraná

A Ban

QUINTA PAGINA

a Fazendo Uma Áscencao
"frusts"

raf osphera...

9 governo precisa defender o povo contra as maèferas do, afetas, que organizados era
foram a elevação fe prems aos Penepoderosos
ros de primeira necessidade. A banha já experimentou uma alta de raais de 40 í sobre as cotações anteriores. E si os
poderes públicos não adop
ferem ewg-cas providencias na sentido de cobibir o abuso, as demais mercadorias seguirão fatalmente o
caminho da banha na sua ascen
sfraíospherica...
0 Fundador da Escola Entornou o caído
1 CÂMARA CONTRA 0 INTEGRALISMO
Suicídio de uma èhfèr 0 Governador de São
Futurista Vae Para
minense
meira
Paul© Esfá ©323 ConvaGuerra ~~
ihe

ROMA, 23 (A. B.) — O conhecido literato Felipo Marinetti, que é
membro da Academia Real e fun-'
dador do futurismo, actüalmehtiS
cem 59 annos, alistou-se nas tro
pas que vão embarcar para a Afri
ca Oriental.
Felipo Marinetti foi feirido na
guerra mundial, onde ganhou duas
medalhas por actos de bravura.

RIO, 23 (A. B.) — Annuncia-se
que fracassou o accordo de Maricá.
pãr^^reSar^^Rauí
FéS
*
des como candidato a governador
do Estado do Rio. Sabe-se que nes
se1 conclave o sr. Miedo Soares
não acceitou a imposiç";.!. dos seus
correligionários aluados. Hoje, entretanto, serão realisa-ios novos en
contros entre os político-, fluminen
ses.
j

Torto União - Humilde
Cidade do Sertão Goyano
...assim pensa o jornalista do «Diário Carioca»,
numa lamentável demonstração dos seus conheci
mentos geographicos

RIO, 23 (A. B.) — Os jornaes notlcitim om destaque,
emprest indoa maior importância, a attitude da Câmara appr*'vumio
honttm

um rcqudimeiitc de interpclíàção ^'governo, sobre
a sMunção -lo Par"visto
tratar-se dei manifestações de fascismo".
RIO, 23 (A. B.) — Foi muito seu
A nttiíuíle da Câmara é considerada como sendo
désdle ja uma con- tido nesta capital, o
suicídio >la en
(Tciru^r.ão ao integraJismo.
fermura-chefe da Cada de Saude
Santo Antônio, pertencente â conhecida família cariooa. A suicida,
que contava trinta e tres anncs, en
cerrou-se no deposito de medicamentos, abrindo as torneiras
de
gaz. São ignorados os motivos que
determinaram esse gesto dé deses
'
RIO, 23 (A. B.) — Está sendo ; Os proprietários
do
acreditado <PerQ"Café
muito comm*ntada a attitude do
Oriente",
mimosearam-nos
sr. Mauricio de Lacerda, atacando com a cfferta de um
pacote contendo
o initoTventor Ary Parreiras em en uma, amostra de um novo e excellen
trevista que concedeu ao "O Glo- te typo de café. Produeto de Ribeiboj', aceusando o governo de dar rã0 Claro, município considerado co_
mão forte ao integralismo. Alguns mo o centro produetor do melhor café
jornaes atacam o ex-prefeito d"- no Brasil, esse typo offerece saborosis
Vassouras, perguntando porque eile sima bebida de inegualavel paladar.
"standardisada"
não deixou, também, o cargo
é a
de Essa qualidade
procurador da Fazenda Municinol que se serve no conceituado estabelecimento
do Districto P-jflèral; que lhe rendn. nossa principal rua — o
RIO, 23 (A. B.) — O sr. Getulio
"Café
Oriente", — que é 0 ponto de Vargas entrevistado por jornalisde dez contos mensaes.
Um matutino — dizendo-se auto reunião preferido pelas figuras mais tas no retiro campestre da família
risado pela minoria, desmentat ca- representativas ã° commercio, da ,n Testes, em Juiz de Fora, não deithegoricamcnte as affirmações do tíústria e da lavoura, das classes armalxou ds se manifestar em torno dos
sr. Maurício de Lacerda, de' que es das, do jornalismo, da política, das cxtreniism.es da direita e da esquer
tava em fntíndhnento eom a Al artes, e demais elementos que com-'cia òue ora agitam o paiz. O sr.
liança Libertadora para provof.nr põem c meio social e cultural da ca J Getulio Vargas, frizando quo o go
pitai paranaense.
j verno tíeiseja ap.ehajs ejstabtTsce'um golpe de Estado.
Aos distintos proprietarios do "Ca. um ambiente de confiança e trafé Oriente" agradecemos a gentil of balho, teesu longas
considerações
ferta .
em tomo do fechamEnto da Alíian
3ÍTÍ3SE áfc-aasasaiíaaíaia^H-aígs
tido Integralista,

0 Sr. Maurício de Lacer Fxcellente Typo
da Ainda Existe ?
de Café

S. PAULO, 23 (A. B.) — Já em
franca convalescença o governador
Armando de Salles Oliveira recebeu, hontem, nos seus aposentos
'
na Casa de Saude onde está inter
nado, a visita de. pessoas intimas,
paUstrando animadamente.

0 SR. GETULIO VARGAS FALA AOS J0RNALISTAS
ca Nacional Libertadora e dos ma
th cs que determinaram essai providencia., aüudindo, depois, a noti
d.', de que seriam fechados os na
integralistas.
cleos
Interrogado
quann a cstê prob7ema"o"chVfe"cVt,
nação respondeu que 0 governo,
per enquanto não possue documen
tação alguma leve á convicção de
estar agindo 0 integralismo fora
do campo das idéas.

Realmente c Brasil é grande de.
sertão gcyano"! I
mais, para a gente ter encachestado
Não ocmmentamos mais o facto.
o nome de quanta cidadezlnha ha
XXX
encravada por estes vastíssimos oito
Isso acontece com brasileiros. Mui
milhões de kilometros quadrados.
to bem. Perguntamos, agora,
com
Müs, também, iss^ não constituirá,
que autoridade esses mesmos jornaes
por outro lado, razão bastante para cariocas criticam tão asperamente
os
justificar cs verdadeiros
disparates extrangeiros que, falando do Brasil,
commumente appavecidos na impren na
Europa, commettsm a mesma fal
sa da Capital do Paiz, disparates que ta?
chegam ao cumulo d0 infantilismo ou
Francamente taes jornaes devem
ignorância, em matéria de conheci metter
a viola no sacco, quando se
mentes gaçgraphicos. Que se tenha falar em
estuda.se o orçamento
RIO, 23 (A. B.) — Em telegram
geographia.
NOTICIAS TENDENCIOSAS
PARA ACABAR COM A EXPLORA
duvida, quanto á situação desta ou
RIO, 23 (A. B.) — Reuniu-se hoje,
Não faz mal que o extrangeiro diga ma do seu correspondente em BeRIO, 23 (A. B.) — "A Noite" diz
ÇÃO DE AVENTUREIROS
aquella, cidade; que não se saiba mes
"A
novamente,
a Commissão de Finanças estar seguramente informada de que
que S. Paulo é capital de Pernam- lem do .Pará,
Noite'' informa
mo, vá lá. O que é imperdoável, po
•da
Câmara preseguindo no estudo da a Embaixada portugueza representou
buco. Nã0 é de admirar. Antes, pelo que o senador Abelardo Conduru'.
RIO, 23 (A. B.) — O ministro da
rém. é o materializar.se
tamanhas contrario, é muito natural.
depois de violenta discussão com propostas orçamentaria para o exerci junto ao teu governo, sobre a neces Marinha, em resposta ao aviso
"aberrações",
que
em lettras
de forma,
Si nós não conhecemos a nossa pro o deputado Camargo, no recinto da cio vindouro. Nessa reunião foram exa sidade de se adoptarem providencias recebeu do seu col.ega
da Agricultura,
min coremonia, naturalmente.
casa,
minadas
como exigir que os outros | Assemblea Constituinte dalli, emas tabellas do Ministério da acerca das .noticias telsgraphicas ten a
pria
propósito das prov.dencias deste em
O mal do Brasil — já se tem dito
a conheçam?
.penhou-se em uma scena de pugUa Educação, das quaes é relator o sr. denciosas, ha pouco distribuídas á im defesa do "hiuterland"
brasileiro dos
tantas vezes — é ser desconhecido
E' ficar calado, Não tem importan | to com o sr. Belchior Araújo," mem Pedro Firmino. Essas tabellas,
na prensa, visando cs interesses de Por- pseudo exploradores scientistas, decla
des brasileires. Esse desconhecimencia...
enviada
proposta
Poder
Executi
do Partido- Popular.
tugal no Brasil, bem assim a centinui ra que as licenças de vóo em avião
pelo
br.o
te", porém, não deve ir ao ponto de
vo, estão calculadas em
dado do prestigie da sua representação competem ao Ministério da Viação.
não se saber, por exemplo, que a ca.
167.246:1373400.
diplomática.
pitai do Paraná é Curityba. Entretan
Depois de animados debates resol
to, seguidamente estamos recebendo
veu a Commissão de Finanças fazer
jornaes do Rio, endereçados para: —
um orçamento supplementar relativo
¦"Curityba —
Santa Catharina" cu,
aos serviços a cargo da Uniã0 que
ás vezes: "Curityba-Sta. C-iUmrina.
devem ser transferidos para a Muni
Paraná".
cipalidade desta capital, bem como
E' lamentável tudo isso, ainda mais I r.° em 1»33,_ por oceasião da visita construcçãõ da estrada de rodagem uma melhor distribuição
dos auxílios
-do presidente Agustin P. Justo.
que liga este villa com ia rodovia ás instituições de caridade
partindo de órgãos da imprensa da
e de ensi
GUARATUBA, 23 (A." B.) — Com federal Joinville-Curityba.
Capital do Paiz. E esses '-cochillos"
no, que será feita pelo Poder Legisla
a presença das autoridades locaes,
Por occasião da ceremonia do ini tivo, mediante
re.ptem.se assiduamente.
proposta do Executi
Temos, no momento, sobre a nossa visitantes e povo, foram iniciados cio dos" serviços fallou o poeta Al vo,
que o1-ganisará uma tabeliã expli
-'Diário
na
manhã
de
hoje
os
serviços
da ceu Chichorro, da imprensa curity cativa.
meza, um exemplar do
Cario
ca" de 10 do corrente, que traz, na
bana, que produziu brilhante imFOI DETURPADO O PENSAMENultima pagina um relato do jrime ha
proviso allusivo ao acto, congratu- VOLTA-SE CONTRA A INGLATEH
RIO, 23 (A. B.) — O sr. João NeTO DO EMINENTE TRIBUNO
cerca de um mez oceorrido no Hotel
lando-se com a população e com
RA A IRA ITALIANA
ves da Fontoura, em entrevista que
RIO, 23 (A. B.) — O sr. Mauricio
Para uma boa dona de casa o os visitantes de Guaratuba,
Avenida da cidade de Porto União, no
ROMA, 23 (A. B.) — Depois dos concedeu a,0 "O Globo", a
que
propo- de Lacerda, abordado por um vesvisinh0 Estado de Santa Catharina. conforto é tudo; e para se obter viam, assim, se tornar realidade u- violentíssimos ataques de hontem
con sito das declarações do sr. Mauri- pertino, a propósito da entrevistai
Encimando um grande "clichê", "re esso conforto deve-se tomar leite ma velha aspiração — a ligação di tra o Japão, a polemica italiana di
cio de Lacerda em entrevista
hontem Tarublicada pelo "O Globo",
'recta com a capital do Estado.
produzindo" a scena dramática, vem astra. _ Fone 1737.
nge-se novamente contra a Inglatei- concedeu, hontem, ao mesmo que
ves
disse
"Apaio seguinte:
o titulo em cinco columnas:
ra por ter este paiz o pre/posito de
"complot" enca
"A minha
pertino sobre um
entrevista sahiu com
xonou_se pela jcven atriz" e subtitulevantar o embarg0 de armas para a btçado
minoria, disse, entre plebamente deturpada. Fallei
da
los: — "Como não conseguisse afãs
Abyssinia, no caso de confirmar-se outras pela
coisas, o seguinte:
minoria ,da Âlliança Libertadora e
tal-a do theatro, o joven aspirante
uma versão divulgada pela imprensa
"Li, no fim da sessão da Cama
isso mesmo expliquei na carta que
assasinou.a com certeiro tiro de re
ingleza.
ra, a entrevista rattribuida por um dirigiu ao sr. Neves da Fontoura.
vclver — Impressionante tragédia no
A prepesito diz o órgão
officioso vespertino ao sr. Mauricio de La- Assim
"interior
"Gironale
como as aggressões ao oom'
de Goyaz".
D'Italia", que a Itália aeo cerda. Mal
chegava eu em casa r mandante Ary Parreiras não ex—
RIO,
23
B.)
i
Em virtude
Segue-se a narração do drama, que
(A.
lherá essa deliberação com mangue
vem precedida das seguintes linhas: Ii de se tsr dirigido directamente ao
íi io, considerando-a, entretanto, como já ali se encontrava uma carta do primem as minhas palavras".
'
brilhante tribuno, desmentindo for O DESMENTIDO DO SR. BERNAR
"GOYAZ,
9 (Especial para o DIA ! presidente da Republica, rernetten
h°StÍ!
por! malmente a affirmaçã0 de que a
DES
RIO, 23 (A. B.) — Os jornaes Zrte^dn
"A
w,^Cadamente
RIO CARIOCA) — Impressionante ido-lhe um memorial sobre a com
da
Inglaterra e acerescenta:
P-...e
,0pp0Sição
'
RIO, 23 (A. B.) — Abordado pelo
parlamentar estava con
tragédia oceerreu, ha dias, em Por_ 'pra
de aviões para o Exercito, em matutinos informam que o relato- nação Italiana saberá, então, que a
-O
Globo-, sobre a entrevista do
to União, humilde cidade do sertão I| 1932, segundo informações vehicu rio da commissão de technicos do I Inglaterra armou as hordas de es- cluida com a Âlliança Nacional Ligcyano de que foram protagonistas jj ladas püos jornaes da tarde, será MinistErio da Fazenda, que o sr. craj-oS etiepes contra os homens ci- bertadora para dar um golpe de sr. Mauricio de Lacerda, o -sr. Ar.
um joven cfficial do Exercito e uma . punido pelo ministro da Guerra o Oscar Bormann apresentou ao mi- vilisados da Itália. A Itália saberá, E-tado. Ne.isa carta o sr. Mauricio thur Bernàrdes desmentiu que en
sympathica artista da ribalta, que fa j coronel Eduardo Gomes.
nlisitro daqij $la pajsta relativo a a ir.cia, que a Inglaterra tem a maior de Lacerda conta a meudo a bri- tna a minoria parlamentar e a Al
de teda essa atoarda, que
é liança Nacional Libertadora houzia parte de uma pequona companhia
quella e outras verbas da despBza culpa se augmentarem as ihso-lèhcias gem
cousa tão descabellada que a'té en vesse qualquer ligação visando de
O TRATADO ANTI-BELLICO
theatral em excursão pelo sertão goya
da
Abyssinia.
orçamentaria
O
inglez
proposta
geral pái-u
deve vergonharia
governo
LISBOA, 23 (A- B.) — O "Diário 1936, nem sequer menciona o aug lia considerar
0 ultimo dos boateiros flagiar um golpe de Estado e ao.
no".
que a sua condueta na
"Porto
de haver craado".
de
Noticias"
nota
crescentou:
con
uma
do
publica
União, humilde cidade
mento de vencimentos dos milita- questão, fornecendo armas para
a
"Não
-tendo o texto do decreto de adheTerminando o "leader" da mino
pederiamos, evidentemsnijèsi excluindo summarian*iente a- Aiiica, abriria um precedente inter
iria informou que a carta do ex-pre te, acumpliciar-nos com este
"déficit" nacional de importância".
são de Portugal ao Tratado Antia.ssim
Mesmo
gover
o
publica.
íeito de Vassouras será lida da tri no que está arruinando o Brasil
Bellico, de Não Aggressão e Conci sobre a 270.000 contos.
liação, assignado no Rio de J-ameiOS ESTADOS UNIDOS AUaILIA. buna da Câmara, rra sessão de ama apniando os seus actosnhã.
HÃO A ABYSSINIA
Continuamos contra o go-^vno e
ADDIS ABEBA, 23 (A. B.) — Ao
aité eu próprio me í-rlmir.i tle v-Jr
quem esteja ao senjado e •: apoie:'.
CONSELHO
FEDERAL DE COM- regressar de uma recepção no Pala
wwmwwwtwwti
cio do Negus, o encarregado dos Ne
gcciCg dos Estados Unidos foi alvo
; RIO, 23 (A. B.) — O coronel. EMERCIO EXTERIOR
duardo Gomes, num memorial ciir.l
da enbhusiasticas manifestações
de
TERÁ' QUE SE EXPLICAR , REGRESSOU DO NORTE
iao
gido
sr. Getulio Vargas, explica
OS C\RIO, 23 (A. B.) — Com a presen sympathia por parte da população
*'' „., ( . B.) — A propósito de
a sua interferência
RAVANEIROS DA ALLIAMCA
desta
capital.
—
no caso da com
.
Agitando bandeiras a
, __
B.)
RIO,
23 (A.
„._ a 1J_......
,„. _.,
Com
'
presen- ça do titular da pasta da Viação,
neticias
na
imprensa
so.
Pra de aviões e ataca o fel-átorio
divulgadas
"Vi
multidão
MANAUS, 23 (A. B.) — Os mem
prorrompeu o grito de
ça
"** do ministro Protogenes Guima sr. Marques dos Reis, do interVen
bi*e a adhesão do coronel Newton bros da
«o general Pantaleão Telles, dizen rães,
Âlliança Nacional Liberta
almirante: Amphiloquio
dos ter Mario Câmara e de vários sa- va a America".
Braga
integralismo,
este,
ao
do que menhuma suspeita deve
em
en
Essas manifestações de sympathia
dora, qUe estavam realisando uma
pe Reis, director da Navegação da Ar lineinos, reuniu-se hoje o Conselho
"O
sair sobre 0s militares
Globo", iviagem de
devem-se a noticia de que o governo trevista que concedeu ao
que inc^iV!e • miada e grande numero de offi- Federal do Commercio
propaganda ao norte
"ficou"as
Exterior. dos Estados
explica que não acredita na interpel
ram naquellas transações.
Unidos autorisou offiO
oi. ciaes ide Marinha, realisou-se hoje, Aoós" demoradiadTscüssão
do paiz, regressaram hoje psra. o,;;
lação
superiores,
dos
apezar
Eduarido Gomes assume a r--ipon u
de
seus
ciaes do Exercito a alistar.se no exer
Rio de Janeiro, viajanido a bordo'-'
tarde, a posse' do almirante Gra sentada a reducção do
do
varies jornaes noticiarem que o titu
preço
sabilidade das suas informaçõe* so
de "Campos Salles".
ça Aranha no cargo de director do sal. Essa deliberação foi tomada pa cito etiope. Também a Cruz Verme lar da
pasta da Guerra interpellaria
toe o assumr>to.
lha americana prometteu ao governo
Licyd Brasileiro
ra applicação
geral.
0fficial.
etiope todo o auxilio possível no ca aquella
EM CÉUS BRASILEIROS, O "CRUO "O Globo" assevera carecer de
so de um conflicto armado.
ZEIRO DO SUL"
fundamento aquella noticia, pois,
o
coronel
Newton
Braga
não incorreu
NATAL, 23 (A. B.) — Procedente*
ESTUDANTES GAÚCHOS EM S.
em falta, disciplinar.
de Dakar, de onde levantou vôo
PAULO
A SAFRA ALGODOEIRA
honitem, chegou a este porto, na
S. PAULO, 23 (A. B.) — Acom9. PAULO, 23 (A. B.) — Segundo manhã de hoje,
o hydrc-avião
panhados pelo presidente do Centro declarações do
presidente dp Syndi "Cruzeiro do Sul".
Gaúcho, a caravana de estudantes
cato dos Machinistas do Algodão, a
rio-grandenses visitou o governasafra de algodão deste anno attingirá
dor Armando de Salles Oliveira, naá
a oitenta e cinco milhões de kilos.
Casa de Saude onde está interna TREZ MIL
TONELADAS DE PEIXE
do, transmittindo-lhe o convite do
RIO, 23 (A. B.) — Segundo estatisti
general Flores da Cunha pana ii- a ca divulgada hoje, em 1934 foram ve
PESCADO, FRESCO
Porto Alegre assistir a inaugura- tiradas das águas cariocas
trez mil
Entrega a dwnicUio
idos
festejos commemonativos toneladas de peixes, no valor de
ção
Praça Zacharias, 8
ao Centenário Farroupilha.
17.000 contos.
Telephone 1 — 1 — 3 — 9.

Uma Scena de Priafa
na
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A MINORIA ESTARIA ARMANDO UM
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0 Coronel Eduardo So- A Proposta Orçamenfmes Será Punido
ria para o próximo
Exercido
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QUANTAS SEDES XERA* 0 ATJILE
TICO ? — Consta em nossos meios
sociaes e esportivos que o Clube Atb]e
tico Paranaense inaugurou domingo
á noite sua nova sédc social, loculi.
zada na rua XV de Novembro, nos
altos do Cine Imperial.
Entretanto, 0 convite que a directo
ria do rubro negro teve a amàbiiidade de nos enviar, dava a inaugura,
ção como sendo no arrabalde do Ju
vevê ou do Portão, não nos lembrawcs bem.
Quantas sedes inaugurou, pois, o
"lumpeão
ne 34?
UM DOCE PARA O MOACYR A Federação Paranaense de J3espor_
tos escalou com antecedência de cos
tume o sr. Moacyr Gonçalves, do
Club Athletico Ferroviário, para arbitrar o prello Athletico x Britan.
nia.
S. S. esteve eni campo, assistiu com
Inodamente a partida preliminar, e
quando chegeu a hora "H" inventou
uma porção de coisinhas, obrigando
cs assistentes a uma ènervante espe
ra de vinte minutes.
Ainda bem que Athayde, o arbitro
da preliminar, se premptificou a tomar 0 apito que para Moacyr figurou
um bicho de sete cabeças...
UM NOVO CLUBE NA LIGA PAU
LISTA — Desde seus primordios, o
maior desejo da Liga Paulista de Fu
tebol tem sido o engajamento cie
clubes que venham fortalecer suas
hostes. Conseguiu varias adhesões.
Entretanto, para uma associação que
pretende conseguir o marido absolu.
to no esporte paulista, os clubes que \
a formam, de maneira algúma representam a totalidade das potências
esportivas de São Paulo. Por isso com
preendendo perfeitamente que neces
sita da cooperação de todas as organizações esportivas, os mentores da
L. P. F. não poupam esforços para
conseguir a adhesão de algum novo
clube.
Annuncia-se agora, que a L. P.
F. conseguiu um novo clube. Trata,
se do Cama Patente que ha muiiOS
annos vem defendendo as cores da
Apea, na primeira divisão desta as
sociação. Embora não seja um clube
'de
grande classe, õ Üaffiâ, Patente
vem, de certo modo, robustecer as ii
leiras da Liga Paulista.
EM DISPUTA DE ARAKEN — Em
torno do hábil inslder paulista que
"leaderou" o movimento da fundação
do Independente, de São Paulo, tra
va.se neste momento interessante lu

Quanto á do grêmio praiano, Ara
ken, ao que nos consta, está disposto
a estudal-a!
SYLVIO HOFFMAN FUGIU — O
futebolista brasileiro Sylvio Hoffman,
contratado pelo Penarol, que já em
outra opporlunldade tentara, sem sue
cesso, partir para o Brasil, deixando
de cumprir os compromissos centrahides com o Penarol. levou finalmen
te em pratica o seu intento, fugindo
de Montevidéo. No domingo passado.
Hoffman tomou o trem para Rivsra,
passando dessa cidade fronteiriça pa
ra território brasileiro.

0 Britannia baixou da liderança da tabeliã. — 0
Coritiba íoi automaticamente promovido a ponteiro.—A Classificação actual dos concurrentes Uma nova phase para o box.—Classificação dos
melhores peso-pesados do mundo
ná0 es

NOVA YORK — Com a queda de Jimmy venceu Baer, é justo
Max Baer do throno dcs pesos pesa quecer que foi vencido por outros pu
des e o apparecimento do astro de gilista-s, entre os quaes Tommy Lou
cor, Joa Louis, o publico tomou novo ghrám, a quem julgamos capaz de
interesse pelo box, móstrando-se mais repetir a façanha, a qualquer moenthusiasmado que durante os ulti manto.
— Joe Louis — e cem est5 esta.
mos annos. Pode se affirmar que
desde a época de gloria de Jack Dem mos de accordo. até cert0 ponto. Se
psey e Tsx Richard não mais houve verdade é que o preto derrotou Pri
; mo Carnera. também é verdade que
óntliusiasmo egual.
A inesperada derrota de Max Baer, í ainda não pôde exhibir seu verdadei
batido por Jimniy Bráddsck, trouxe ro valor contra um lutador de gol
FERNANDO GIUDICELLI AU7ÍÍ.
como
conseqüência a preparação de pes rijos e hábeis, como Schmelling
LIOU A FUGA DE SYLVIO — O
vários matchs de eliminação, todos ou Baer. Até provar que sabe ser cas
íootball, brasileiro que havia estado
elles offerecendo- grande interesse ao tigedo, reservamos nossa opinião.
em festa com a brilhante figura fei
— Max Schmelling que, ultima
publico.
ta por Fausto dos Santos e Feitiço,
Foi primeiramente realizado o ma monte, evideneiou-se com suas victo
durante a disputa da partida Nacio
tch entre Louis >e Prim> Carnera rias contra Steve Hamas e Walter
nai x Penarol, teve. também, um
que serviu para por em evidencia o Neüsel, mas que julgamos incapaz de
dia de tristeza com a fuga de Sylpreto de Detroit, hoje figura de pri bater Max Baer, collocado em quarto
vio H-ctffmanh de Montevidéo. aúximeiro plano entre os pretendentes logar pelos senhores da commissão.
liado por Fernando Giudicelli, de
O quinto logav toca a Primo Car
ao titulo máximo.
pois de receber 2.000 pesos do club
A Federação Nacional de Box, om nora, mas pareee.nos que o gigante
Penarol para jogar o resto da tem*-j lista recém publicada, classifica da italiano e£ta em plena decadência e
* *
''¦¦'¦¦
mWÊl -...:-"'A '^dk
S*?* _¦ .'a
porada.
seguinte maneira os dez primeiros não poderia vencer multes dos que
O Penarei, immediatamente, denun
são classificados. »pés-&lle. Gs-õc-scío,
de peso pesado: ,
pugilistas
O campeão da cidade
ciou o facto á Confederação e apre— James J. Braddcck. o cam- sétimo, oitavo, nono- o décimo loga
1
Açodada numero 15' do torneio- á tabeliã, da qual foi o ponteiro
sentou queixa-crime contra Sylvio.
peão, de .Nova Jersey. E desde já- res são respectivamente ocçúpados por
Na colônia brasileira domiciliada no citadino, disputada na tarde
.3- constante no torneio recem-undc. contradizemos a opinião desses senho Walter NeuseL Steve Hamas, Art
ante-hontem
reina
representações
Uruguay
enorme cbnstràngimen
O resultado da ujJtiina .rodada res da Federação. Se ó exacto que
pelas
^Continua noutro local)
e trouxe uma inversão nas duas pri
to, esperando.se que o jogador Syl ido ciub Aítlílotícó Paranaense
vio indemnise o club para suavisar Britannia s. O., alcançou êxito in meiras collccações. Assim, o Bri
vulgar, e, como previramos, um sue tarunia, que se mantinha iriyicto
o caso.
E' lamentável o que acaba de sue cisso de bilheteria.
na ponta da tabeliã, passou para
ceder.
Não obstante a differença acc-rn a segunda collocação, com dois pon
O gesto de Sylvio desmoraliza os tuiada de elastsificaçãio, rubro-ne tos no passivo, emquanto que
o
footballers brasileiros, que passarão gros e alvi-rubros partiram para a Coritiba foi promovido "na moita"
a ser olhados com desconfiança.
lucta com <as mesmas possibiüda
o posto de honra .
Ao que parece, Fernando Giudicelli des de victoria. E, confirmando a psra
na
fez
com
o
ao influir
altitude, o
maioria dos prognósticos, os eiten
A tabeliã de classificação, por
sentido de levar Sylvio para a Ita- ta minutog de lucila regulamenta••
perdidos, se acha actu.il
pontos
lia.
res se caracterizaram por um equi nente assim constituída:
librio de acções que estaria fielIo lugar — Coritiba — 1 p. p.
mente reproduzido num
embate
2o lugar — Britannia — 2 p. p.
que se colocou desde o inicio da
3o lugar — Palestra — 3 p. p.
e entliusia&ta. Não podemos atinar'
partida e esteve na iminência de 3o lugar — Ferroviário — 3 p. p.
com
o verdadeiro motivo da "cri
se consumar.
. 4o lugar — Athletico — 4 p. p.
Ise"
que
presentemente se encon
Entretanto a Deusa Sorte, sem5o — Savoia — 5 p. p.
tra reinando nas hostes do grêmio
—
—
6 p- p.
Junak
6o lugar
pre irônica, pouco fez da lógica,
da Liga Catliolicapremiando o Athletdoo cu.m um ten
6o lugar — Nacional — 6 p. p.
Alpproveitamos o ensejo destes
to que rompeu injustamente o eqr.i ENTRE OS SEGUNDOS QUADROS
'ligiíros comrn.entarios, paiia. relibrio do balançar mantido duranA folgada victoria do Athletico
lembrar aos elementos integrantes
fce todo o desenrolar do prelb por sobre o Britamnia no jogo dos seda actual equipe do Felicio Vieira,
ambos os adversários.
gundjos quadros, pouca alteração
Conforme noticiamos, a nossa os memoráveis triumphois alcança
"Felicio Vieira de outroA victoria alcançada domingo pe trouxe á classificação dessa caihe- entidade
pingueponguista realizou dos pelo
lo Athletico, teve duplo effeito mo- goria, que ficou sendo a seguinte: sabbado ultimo na bem montada na" frente aos impulutos manejaral e de classificação. Moral, por
Io lugar: Palestra — 1 p. p.
salai de jogos do Felicio Vieira P. dores da raquete dos saudosos gre
que o trubro negr,<> rehabilitou-se ¦ 2o lugar: Ferroviário — 2 p. p.
P. C, sita ná Congregação Maria- mios pingue-ponguianos que foram
dos insuecessos anteiories, medin
3o lugar: Nacional —3 p. p,
ta.
dos Jovens da Oathedral, mais o Fluminense, D mocratico, Coxin
na
do forças de igual para igual com
3° lugar: Athletico — 3 p. p.
O Santos, sem positivar nenhuma
uma.rodada do seu interessante e thians, Evola.
o lider absoluto da tabeliã, invicto
de
30 lugar: Coritiba ,•=- 3 p. p.
Alerta pin&ue-ponguistas Felicia
offerta procurou Araken, ha dias.
beim organizado campeonato
l. ;;.,„ tf„tfi.i*^;-_i
até então, e de classificação por
4o lugiar: Savoiia — 5 p. p.
Logo depois, segundo conseguimos
turmas do corrente anno. Esta ro nos !
—
6 p. p.
50 lugar: Britannia
que uma derrota s«ria de consesaber, o Fluminense enviou aquella
Empunhae a raquette com oncada, como as anteriores, alcançou
Commemorou domingo ultimo mais quencia desastrosas com referencia
6o lugar,: Junak — 7 p. p.
cidade paulista um emissário porta
êxito, pois os seus disputem- thusiasmo e força de vontade, pa
pleno
a linha, ra assim não idesmerecerdes as tra
dor de uma proposta que seria: dez um anniversario natalicio o guapo
tes brilharam em toda
cie diçõeis gloriosas do
contos ao assignar o contracto, cin keeper Francisquinho, effectivo do
demonsiürações
suas
qu©r pelas
pavilhão por
co no fim do anno e outros cinco *o Britannia S. C. e da s?Ipcção patechnica aprimorada, quer também vós defendido
\
findar o contracto. Independente dis ranaense.
com
cavalheiresca
XXX
pela maneira
so tudo, Araken perceberia um con
A's innumeras felicitações
que
Como dissemos acima, no mafceh
ie portaram. Nenhum inciden
to de réis de ordenado mensal s ve Francisquinho recebeu dé seus inIBI que
tte siqujlr reg|Hsbrou-s¦> que viesse principal da rodada de sabbado ui
ria, possivelmente, a transferenciado rumeros amigos e
admiradores,
empanar o brilho e a b:a, marcha timo venceu o quadro do 'marca
•"mtamos com
grêmio
E' a seguinte a classificarão dos jo Tonlquinho (Nacional)
2
emprego que ora oecupa.
prazer as nossas.
Idos encontros «Meot.a-ád.fõ; Tiudo Athletico Curitybano pela
gadores que obtiveram tentos nos jo Gabardinho (Coritiba)
2 contribuiu,
wwnrann
o almeja ção de 200 a 122 .
emfim,
piía
gos de campeonato realizados no cor Flavlo (Britannia)
2
suecesso dos encontres marcaAs turmas entraram na meza as
rente anno:
Mathias (Palestra)
2 do
dos
sim organizadas:
Butiá (Junak)
4 Arthur (Britannia)
2
direca
Está de parabéns, pois,
G- A. CURITYBANO: Bina (53),
José (Britannia)
3 Naná (Athletico)
2
'«¦•
de Moysés (52), Xingo
«DB Ary (Coritiba)
3 Birulha (Nacional)
2 toria da Federação PavíAiàeiistí
(41), Vicente
vem mui sa
Nininho (Athletico)
3 Padeiro (Junak)
1 i P/ngue-Pongue, que o "tensitable" (32) e Bannada (22).
dirigindo
FELICIO VIEIRA P. P. C. — Gra
Sardinha (Palestra)
3 Ceccatto (Athletico)
1 ' ibi-aniente
eni r.osso Estado, ass;:n corno os xi (cap.), Alceste, Além,
AINDA OS JUIZES
3 Cunico (Palestra)
A INAUGURAÇÃO DE UMA SE'DE Pizzattinho (Coritiba)
1 ¦vfiisntes
Cláudio o
raquetistas qv.e defendem Moacyr.
Ha tempos o sr. Moacyr Gonçalves,
Waldemiro (Ferroviário) 3 Dionyslo (Junak)
NO DIA 21 DO CORRENTE
i 'os
"... Salve! Desportistas "valoro- Albertinho (Savoia)
então capitão do extineto Paranaense
pavilhões representali\os do «
2 Abelardo (Coritiba)
Serviu ide juiz o sr. Jarbas Schi1
Esporte Clube, depois chefe da "casa sos" e "nobres". Neste longínquo re Morena (Britannia)
2 Zurico (Nacional)
1 A. Curitybano e Felicio Vieira, gre nemamos, do Coritiba F. C, por ter
esporl?e
da bo o sf. Evvaldo Damski,
civil" d0 Coritiba, mais tarde pales canto da cidade, onde a musica melo
Mocondu' (Ferroviário) 1 mios que honram o
juiz escalatrino verde... e amarello e actualmen diosa do... sapo adormece e acalen
linha branca no Paraná.
Gildo
(Palestra)
1
dOj brilhado pela ausência.
E'
ligação
"chauteler"
preferível pedir
para Candinho (Nacional)
encontro disputado entre as
ferroviário, concedera ta a sensibilidade da coruja auguren
te
No
1
A sua actuação foi boa. e' nova
• uma "entrevista" a esta pagina de- ta, eu, que tive a felicidade de não 1737 do que tomar um leite super Bahiano (Ferroviário) 1
primeiras turmas, a valente esqua to ainda para dirigir encontros de
ácido
suspeito
de
conter
e
gemuss
"pomposa"
clarando que jamais actuaria uma ter sciencia' desta
festa, tuberculosos.
Dudu' (Junak)
1 idnai do campeão de 1934 conseguiu responsabilidade. Felizmente, a sua
partida em nossos campos. Sua pa- congratulo-me com os presentes, au
... e dos arqueiros que se deixaram uma victoria fiácil, abatendo a sua arbitração esteve imparcial e
crilavra manteve.se firme até ha pou sentes e tudo mais que termina em za do Batelli, pois temos no technico vencer:
adversaria pela elevada márça-ção teriosa.
cos dias, quando Moacyr dirigiu um "entes"..."
miliciano um sempre a"legre e folga Wenceslau (Junak) 10 vezes do 200 pontos a 122, resultado es
XXX
"
encontro secundário.
(Trecho de um discurso)
zão dessa sua attitude, tão extranha Oscar (Savoia)
7
te inesperado, pois tinha-se como
Na partida travada entre os qua
" ' certa a victoria do Grêmio Athleti
Talvez baseado nessa "quebra de
aos seus costumes em rodas taes.
Caju' (Athletico) 5
dros secundários,
"
PALESTRAS.. .
Não me conformo com a actua. Francalassi (Coritiba) 4
promessa" a F. P. D. escalou-o pa
co Curitybano mas não por diffe- o G. A. Curitybano também venceu
"
Encontramos com o Ângelo Batelli, çã0 de Athayde. Quem devia actuar Francisquinho (Britannia)
ra dirigir o embate principal de Do
pela contagem
4
rença tão assustadora.
de 100 x 89"
Sim só o Ary, porque eu queria King (Palestra)
mingo ultimo. Mas o Moacyr não Domingo á noite, no Café do Com.
4
nos
Temos
encontros
observado
> As turnuas estavam assim consti
"
esteve pelas "contos" porque reflectiu mercio. A palestra, como éra natural, aquelle jogo éra' o Ary Lima...
Pinha (Coritiba) 3
Idisputados pelo "five" Fsliei^no, tuidas:
"
rodava, entre os presentes, sobre o re
em tempo e sapecou esta:
Mag não está certo — atalhamos Russo (Ferroviário) 3
um certo desanimo nos seus cieGRÊMIO: ^. UlaÜy (27); Danilo
O Cuka vae viajar.
sultado do jogo entre Britannia
"
e admirados.
Duia (Nacional) 3
mentos, falta de treino etc, facto- (24); Abílio
—E eu hei de ficar aqui?
"
Athletico.
(19); Mossoró (18) •
ver ss elle dizia outra vez, em seu Joã0 Rocha (Nacional) 2
res estes que tanto têm influído pa TJnguinh-o
Elle vae comer o peixe,
"
O Batelli estava acabrunhado e na relatório, quantos buracos tinham as Raphael (Ferroviário) 2
(12).
as
ra
repetidas derrotas que o mes '
' — Me deixando o "abacaxi"?!... da dizia como não attendia o assum redes...
FELICIO:
Bertoletti (Nacional) 2
Guimarães
(cap;
mo tem soffrido no -actual campeo Ma-rreco,
"Ta" pra vocês... A assistência pto da conversa.
"
Percebemos a pilhéria por isso nos Imperador (Palestra) 2
Gast&o. Siqueira é Acyr.
nato.
Não
é
mais
o
Felici>
Vieira
Chamou-rios a attenção essa triste retiramos.
"
Dirigiu este encontro o snr. Ido
Wilson (Nacional) 2
que espere.
de outros tempos, temido, valente
Michelloté, que agradou.

0 Grêmio Ata!Mico Curitybano vence coiii f acilidade © Feliri© Vieira, abatendo-o pela elevada
marcaçã© de 200 a

âiKiscpnoo tsia
Ficando Velho -..
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CLUBE CUR1TYBANO co- s°b a regência do maestro. RoO elegante: Club Curitybano qu- mualdo Suriani, tomindo parto os
¦
reúne em,
em, seu seio o que há de seguintes professores
Os cabellos caem com mais abun
a) B. Mossurunga — Romance.
mais aristocrático nia "Cidade So:
ANNI VERSAMOS:
tlamria duas vezes por anno: na
b) H. Osvvald — Bébé s'endot —.
riso",
inicio
dando
ás
suas
reuniões
As meninas:
FALLECIMENTOS:
Zebina Urban -.- piano
Senhorita
primavera e no outomiio.
arfcistico-dansantes
mensae., pra
Lúcrecia Flora, filha do sr. Hei— Prelúdio Rachmanin.ff.'
A queda] do cabullo não nos dí-vc
Entre os dias do hontem e ante- moverá no próximo sababd. uma
ANNOS HOJE:
tor
Lustosa.
JFAZEM
\
alarmar se observarmos que os fios S§^í-.'
hontem, falleceram nesta capital, noitada de musica, requint.dam.en
Menina Norma Moreira — uma
«_çii_ í
Cleomaai Rita, filha do sr. Carcaem dcsd<- a raiz. Nas te caso é cu
as
seguintes
canção.
it9
As exmasi senhoras:
te
elegante.
pessoas:
los Leinig Júnior.
bello morto, que não só não impor
Laurinda Baptista Santos, com
S-nhorita Ofir Leite — uma paSerá uma festa maravilhosa, esOs
meninos:
40 annos de idade, natural deste
ta perder como ainda « benéfico
D. Maria Ephigenia Cabral, viu
suecesso
muito gina de sua auetoria.
perando-se um
Professores Renée Devrain. e An
Estudo,
solteira
que caia pina facilitar o cres.im-n vá do saudoso sr. Joaquim da Cos
filha
de
Feliippe.
alem
das
mais
optimistas
José Luiz, filho do saudoso dr. «antos.
provito de c«'b<;ll"s novos.
tonio
Mellilo — 2 pianos.
ta Cabral.
soes.
Ra bello Júnior.
Não obstante, estes períodos de
a) Marcha turca, do Mczart.
d. Julieta Lopes, esposa do sr.
numerosa
A'
cer
assistência
Eionas,
que
filho
rio sr Manoel Fona
renascimento capillar é necessário Gabriel Lopes. •
b) Tango, de F_á_ic_-<b MignoO seu sepultamento realiza-se ho tanrente
magest.so
affluirá ao
rolli.
d. Alayde Kost Massa, esposa do.
je no Cemitério da Agua-V©r„?. Ca Club da Rua Barão do Rio Branco, ne.
prestar unia maior ati uicão ao «ui
dado com os cabellos o ajiidàl-oa a sr. Cezar Massa.
2,a PARTE
tharina Andreguetto, com 60 an .será executado
,
NASCIMENTOS:
o seguinte program
se conservar abundante.- o cheios
nos de idade, natural da Itália, ca .na:
Senhorita Lourdes Correia — Can
Luiz
Carlos
de seiva com process"- »st'muiahsada com Ângelo Andreguetto.
D. Maria da Luz Guimarães
to (sambas) acompanhada
l.n PARTE:
pulo
Está em festas o lar do snr Hei
tes efficazcs.
O seu enterramento eífftòtuou,chorinho acadêmico.
Jornalista
Eolo
Cezar
de
Oliv.itor
Guimarães
e
de
sua
exma.
espo
Antes de tudo, não se lavava a
-e hontem, no Cemitério Munici- ra — Chronica mundana.
Completa hoj.i mais um amiiv«>r
Senhorita Stelinha Egg — Canto
o
cabeça com demasiada freqüência- sario natalicio a exm_i. sra. d. Ma- sa d. Adelaido Guimarães, com
«o violão.
,
paii
Orchestra
"bani
instrumentos
de
ar
advento
cie
de um interessante
_
Nadai ha que contribua a queda ria da Luz Guimarães, figura mui
Dr. Orlando Sprrenger Lobo —,'
dos cabellos como o excesso de hu- to relacionada em nossa alta socie bino" que na pia baptismal rece7Palavras.
<Js
maravilhosos
moveis
_.«_l
berá
esponjados
o
nome
doá
ideLuiz
Carlos.
acaba
apodrecendo as dade, e digna consorte do indusinidado, que
Humberto Lavalle — Canto.
xxx
Folloni
raízes, da mesma maneira que o fcrial, sr. Arcezio Guimarães.
—
arrancam
—
a)
do mais sceptico umi "Ponto M. Tupinambá
Valsa
ANNIVERSARIO DE CASAMENTO
excesso de irrigação apodreço as
d. Mathilde Justus.
Final".
Casal
R.
oh!
A.
Wrench
de
espanto
e
de
estupenda
alegria 5" b) E. Cutis — Canta per Mé. —
raizes dais plantas.
Còmmemorcu, hontem, o 15." anno
Esta é a principal razão
Correia Júnior e prof. Rabong —>
pela- ' As senhoritas:
de
feliz
matrimenio
0 sr. Roberto
Perfis
illustrados.
qual se vêm tantos homens calvos,
Augusto
Wrench
e sua exma. esposa.
Professora d. Ines Colle Munhoz
Qenira, filha do sr. Francisco
pois que elles lavam a cabeça, cliuDesfructando
em
nossa
capital
de
— piano:
riamente, roubando «o cabeli-) todo Gutierrez Beltrão.
innumeras relações de amizade, o dis
o óleo essencial e produz<dc pelo
Edith e Cecília, filhas do sr. Fre tineto casal foi,
a) Valsa n.° 7, do Chopin.
tão
auspicioso
por
couro cabelludo, que nesse caso so derico Essenfelder.
b) Rapsódia n.° 10, de Liszb.
motivo, muito felecitado.
resseca demasiadamente.
Esmerai, filha do sr. Carlos Al- i — Transcorre hoje o
Antes de ser iniciado a parte dan
segundo an
..Alguns especialistas aconselham berto Magno.
sante no salão Renascença haverá
no de consórcio do dr. Aristides Ma
um numero extraordinário d° bai
que se lave a cabeça, umai vez por
cedo França, engenheiro patrício-,
*
Os senhores:
semana na época do caiòr e de
lado
em que so apresentarão, tra
JM^8J||BB_^|^^?y<-^S»»-8__i^ - '"*¦-*'/**l';3
«V *^ * ^mY£msMB^^^?'JmWk'il^B
t
,!$?"¦•"£.,_
sua
e
do
consorte d. Zilda Gareez
quinze cm quinze dias, durante o
jadas a canater, executando o baila
França.
"Princeza idas Czardas"
Mario Moreira de Freitas.
inverno.
•'¦J&V "".' '£> J$
(dan
< Muito relacionado em nosso meio
£f* ^', % ________l__i-___í__________-__-_-__-_^ t_ do da
sa
Guilherme Branco.
húngara,
de Moti) e outros rysocial, ao certo, o joven casal será H fel f_'1j'1 k feí
\ M^J3-___________-ií^-li^S^^--_B_l ÍaÍ^^i^^^-^__H ^^^^^^^^!^^^^»-':• ^':'^ [j
Antes de se lavar a cabeçi, prin
Roque Ragugne_te.
thmos clássicos, as Senhoritas: Ro
(.rand.menta cumprimnetado pelo
rcipalmente quem tem cabellos fraEurides Rodrigues.
mana Chorosnickia, Zebina Urban,
Ii*
grato acontecimento.
cos, deve fazer uma fricção com
Ângelo Matana.
Luiza Rydygier Anna Neuman; Ma
azeite morno e depois um tvatamen
t*
Leopoldo Krumer.
ry Ficinska, Barbara
*y >'. t •*._ _j_BJ__*___8__ff_B
Jezierska,
r*?^-__1I-W___r^w^___- * *
As
—
Duas
Orphãs
to com shampoo de ovo, que não
A
Adolpho Piva.
alumnas do prof. Tadcu Morozo?
nutre o craneo e os cabellos apenas
Ary P. Bueno.
vviez.
Obra Prima que o Pa"TRIO PARANAENSE"
e sim, tambem, as raizes.
Bornardino Paula.
' *^ã_________-B'!«**^^___f^^___^^^^^^^^^^w
^Sfl
____-_-H___^_-J^í'í^^_-^
f-ãl
'-H
I
Este shampoo é facilimo o faz-se
lacio
'[ii1
'j'
vae
Felipe Pedroza.
Exhibir
O festejado "Trio Paranaense",
Sex'^"^jjíNtf.Bi|i
V
í^--í>^'-:^'>s:.^^-í_i__^___Fw_l
i
Jl1 .
biitendo bem dois ou tres ovos, com
%^'í'----?3S(-»^_C_H_çS^Í^*^^^P
^_^Sfrg-^Í__V^ :ÍJ?riÍ 'í.
tantas reuniões artísticas bem
Germano Kricks.
que
clara e gemma, aos quaes se aceres
ta-Feira
Humberto Galizze.
em nosisa capital, sem
promovido
centa um pouco de água.
! O Palácio Theatro tem apreHoracio Domingues.
coroadas de êxito, reiali_arà na
pre
Molha-se as pontas dos dedos
- próxima sexta-feira o seu XVIU com
sentado aos seus milhares de freSylvestre M. Souza.
nesta mistura e esfrega-se,
ucm
Não ha maio barreiras pu» • casamento, porqac . Polquentadores, este anno, as maioi certo no salão da Sociedade ThaDr. Octavio da Silveira
com ellas, o craneo e «6 raizes dos
res producções que
lonl não quer I
I lia.
ultimamente
cabellos, até consumir todo o sham
tem sahido dos studos das maiores
| A próxima noitada de -rte, cujo
E-ovelu «ae assombram, para qaartofl, salait, eójp&s, eai O dia de hoje assignialia a Das___ companhias europeas e norte
poo,
! suecesso, de antemão eõtá assegura
ame
Lava-se em seguida a
cab.oça I gem de mais um genethliaco do dr. ricanãs
erfptorioa, a preços proletários, aceessivels, redusidiaslrnsa.
! do, terá inicio ás 21 horas, com o
produetores de films. Ascom ti-es ou quatro águas, e na ul Octavio da Silveira, illustre deputa sim,
"NaConeolenns de todos os tamanhos,
ver
curitybano
poude
0
[seguinte programnia:
tima expreme-so o sueco de meio do paranaense á Câmara dos Depu ra", Escândalos Romanos", "Cleo
l l.a PARTE:
Attende-se encommendas para o Interior.
limão para. que o cabelío so conscr tados e competente medico patrí"Miss
— Magnificat.
Gonenala", é a.Gi.sti
patra",
I Bach
leio.
ve suave e lustroso.
ALBERTO
FOLLONI
na brevemente '-Primavesra d? An.° 1 — a) Andanto;
Hayidn-Trio
&
CIA
I
«•«•««Ul
9UVWWWWWWWVW¦!. fWWWf ••*•¦
mor", "Seu Maior Triumpho'
Poco Adagio; c) Rondo allOnb)
e
;
!
Praça
Zacharias, 21
"Turando" da Ufa; "Abafar.,, a
garese.
De braços abertos e sem compromissos rncebe-se a TlslBanca", "Pimpinella
2.a PARTE:
Escarlats",
"Amores de D. Juan", "Amores
ta até dos que não queiram comprarBoccherini — Minuetto.
de
Racmaninoff — Melodia.
Collini", "Folies Beargere", "Torna
_g_B-M_B8_g8.
mos a Viver", "A Conquista de um
Kleisler — a) Marcha miniatura
rvwvvvvv
império", e outnas ida United ArViennense; b) Canção Irlandeza;
tist»; "A's Cruzadas", "Lanceiro. somma, os maiores esforços e o em
Ave de Fogo — Um ;c) Syncopation. ,
E' feita, diariamente, pelo professor Dr. da
de todos os recursos para um
"Entrez,
3.a PARTE:
índia",
Madame", prego
"As
"Rumba", "Carnaval
E
Duas Grande Film da WarGoldmark —Trio op. 33 — a) Al
Hesp?,.- perfeito acabamento
|em
I legro con moto; b) Scherzo. c) An
"O Orphãn" tiveram em ioda a imAntenor Pamphilo dos Santos, Chefe do La- nha", "A Dansa das Virgens",
ner First
dante sostenuto; d) Allegró.
Mandarim de Londres", "Oi Ca- prensa do mundo o mais destacaASSOCIAÇÃO DOS NORMA
Quarta-feii-a da próxima semavalleiros do Rei", "O Lyrio Doura- ido logar nas criticas, revoluciona
boratorio Bromatoíogico do Estado do Para- ido" e outras da Paramount; e in do com um êxito formidável t-^da na estará em exhibição no Palácio
LISTAS
a Europa. Essa a producção extra, Theatro, a
No Theatro Bom Jesus, a Associa
da
numeras outras grandes pelliculü-s
grande pellicula
de diversas marcas de maior sue- ordinária representada com admi- Warner First, que traz em seu alen ção dos Normalistas realisará ama
na.
ravel perfeição por Gabriel Gabrio, co dez nomes consiagnaldos da
cesso do mundo. Dentre as maiogran I nhã, 25 de Julho um grande festl
Cyr, o.e constellação cinematognapriica, | vai artüstico, com inicio ás 20 ho
res producções que o Balado 'Thea Rosine Derean, Rene Sãlrít
Yvette Guilbert e outros e que o entre os
tro apresentará ainda este anno.
quaes Vence Teasdale, Ri ras.
O festival de amanhã obedecerá
uma se destaca em plana super'or Palácio vae exhibir sexta-feira, pa cardo Cortez, Lionel A«t«/vill, Anita
-Üfe-T:
e que oecupará o cartaz do maior ra .atisfação do nosso grande p*.-- Louise, C. Aubrey Smith e Doroty o seguinte programa:
l.a PARTE:
Tree.
cinema dia cidiade já ma próxima büco.
Seira emscenada a comedia em. 3
$500 a GARRAFA.
Como Direi a Meu
Esses dez astros reuniram-se nes
sexta-feira: trata-se de "As Duas
se film — "Ave de Fogo" — para actos intitulada.
Orphãs", da famosa peça de D'En
"Medico a Força."
Marido
?
maravilhar-mos
com o seu talento,
e
Cormon
Pa
nery
custou
a
e
que
Rua Silva Jardim, 303 - Fone, 1737.
Personagens
realisando
elevadíssima
mais
alem
Mais
a
por ordem de enuma
adorabilissima
the Nata_i,
de
comeperfeita perfi
dia da Ufa, de enredo divertido e mance a que se assiste desde mui trada
Bartholomeu — Francisco Casromântico, um espectaculo attra- tos annos! "Ave de Fogo" é um
hentissimo, vae proporcionar
ao film que desde já os fans devem tellano Netto.
Prüdencio — João Hackemberg.
nosso publico ia Ufa com a apre- esperar, pois constitue um espe.Lucaa — Paulo de Andrad«.
sentação domingo ide "Como Direi taculo simplesmente admfnavel.
Gregorio — Plinio M. Pessoa.
a Meu Marido?" que traz de vol
nhmMri
Jeronymo — Acyx Rohn.
ta a encantadora e inesquecível in
— Eurides Rodrigues.
"George
Juliano
ou Georgtt". '.eiÉo
Leite pwr* é • melhor alimento.
terprete de
Zézinho — Arlindo Bessa.
WBupoi-O
Renata
é
uma
calamidade
Muieller,
Alecom
George
j
Leonardo — Aluizio Antunes.
Foca ligação para 1737.
xander.
2."- PARTE:
i
Grandioso acto variado, tomando
parte os ja conhecidos Ezequiel de
Lara, o "Mestre do Violão" e Bastião, o "Rei dos Caipiras".
Preço do cursoi 50f000 —-Taoa 18 de Des-snutiro, 13
» M» *i,«*T. n- - ¦wvtPVW V wit
Wethodo piauoo, rápido e garaxitido.

"
A Fiscalização do Leite na Usina ASTRA"

TOME

LEITE

ASTRA

AULAS DE CORTE

Empregada

WmmTmMfwÊrmC9mfwà

Precisa-se de uma boa cosinheira
á
que durma no aluguel. Tratar
Rua Còmm.indador Araújo, 406.

ARMAZÉNS

KáSOi. FÀB8KÀ de ACOLínOADOIdo ¦JUMDO!?Í

Alugam-se do:s armazéns á rua Saldanha Marinho, esquina da rua
Para as imitações, o inimigo de
Dr. Ermelino di. Leão, optimo ponto pana negocio de seccos e molhados
vossa saúde tudo faz — Verifique
Tratar no escriptorio da "CASA ABDO" á praça Generoso Marques a data da semana nas tampinhas,
inutílisando-as depois de usala-as,
26. Fone: 643.
Phone, 1737.

tuba &• nCaüos MMm:êm
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THEATRO AVENIDA

Cine-Imperíal

Cine Odeon
HOJE — Sessão Corrida ás 7,30 — HOJE
COMPLEMENTO NACIONAL "D. F. B." (Obrigatório)
O THEATRO DO BARULHO. — Desenhos.

HOJE — Sessão Corrida ás 7,30 — HOJE
HOJE — Sessão Ocnrida ã» 7,30. — HOJE
CO]\-PIi5MI_NTO NACIONAL "D. F. B." (Obrigatório).
METROTONE NEVVS — Actualidades
O I___IT_-_RO —.Desenhe»
COMPLEMENTO NACIONAff "D. F. B." (Obrigatório)
FOX JORNAL MOVIETONE — O melhor jornal da tela.
A comedia ide truz numa historia go_!adissima de fogo e água pelas
° «sepeotaculo titan; no film que constitue a maior realisação da barbas. A historia de um corpo de bombeiros1 municipaes que se tornou Rondias
perigosas nas regiões onde mandam a coragem e a pontaria.
íyí*a em 1884 • que • publico curitybano vem -guardando com enorme entidade poderosa na política,
E em proseguimenibo, o sensiaeional film seriado,
Ansiedade « Com impaoiencia notória

Cavalleiro da Justiça

0 Chefe dos Bombeiros

Ã Batalha

Cavalleiro Vermelho

Com a cara nova da tela que já é um campeão de riso Bd Wynn.
Oom os 7o e 8o Episódios. — Uma serie da "Universal".
VVYNNB_ G3BSON, a mulhier dias grandes e das gloriosas inteirpreQUINTA-FEIRA — NO THEATRO AVENIDA
SEXTA-FEIRA — NO IMPERIAL
tações nia nova e estupenda creação de «eu formidável temperametntUm programai!» de excepcional grandiosidade, oom
A "Me-Co Goldvtym fJLAyeí", apresenta a comedia corri toques de artistioo,
"-rt-g-âH^

0 Crime do Vagão Partídiar

Dei Meu Amor

Oom Paul Lukas o -outros

Um» das maücwes reali-açô-is d» "U-iivereal

'

Inferno Gelado V

TOná. viagem ás i^giOe* onde a _i«v*e é «teima, •

Achado Vivo

í
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A Ordem Dentro do Respeito ã Liberdade
o regimen arma-se commsSruErra fundamentalmente e se expõe a uma fatal impopularidade todo o governo que sob o preíest© de defender
mentos de compressão medieval. Para manter a estabilidade social e o prestigio da autoridade constituída, basta que o governo siga uma serena e inflexível iinha de justiça, de honestidade, de decência, caracterizada pelo respeito ás li berdades publicas e aos direitos privados, A tinal
de contas, todos os brasileiros que realmente amam a sua Pátria, collocando o bem estar da Nação acima fe experiências de ideologias exoticas, estão de pleno accordo neste ponto: o Bra si! precisa de ordem, para trabalhar e progredir. Mas que a ordem não seja obtida a preço
__^_
muito caro!

Correio do Paraná Vicio e Sangue!
tomara
a
Espelho da Duvida

A's 10 horas da manhã de 3 de Outubro de 1934 o cel. Ayrton Plaisanv
transmiti ia o commando da lF]orça
'Militar do Estado
ao sr. cel. Pe.
dro Scherer Sobrinho, com estas parcimuniosas palavras de despedida:
— "Deixo, nesta data, o comnian
do da Policia Militar do Estado,
cm cujo cenvivio me integrei, com
tanta sinceridade que fui mn dos
primeiros dos seus commandantcs
que lhe envergou a farda djgnifi.
cadera.
Os soldados da Milícia Estadoal
terão sem duvida
um substituto
cem nvcrftcs piessonee superioKes,
mas nenhum haverá com animo
fraterno supcrior a0 com quL. o pro
tc-gia.
No adeus que lhes dirijo levo a
imperecivel c inclvldavel lembranÇa das tradições que nclla encontrei e as que cila teve cpportunidade de rcbustceer sob meu com.
mando".
Em neme da oificialidade fallou c
distineto major Alfredo Ferreira da
Cesta, salientando principalmente o
sentimento de justiça do cel. Plaisant.
um
Quatro annos bastaram sem
minute de differença, de 3 de Outubro de 1930 a 3 de Outubro de 1934
para demolir o mais resistente dos
idclo.i revolucionários do Paraná.
Emquantc na primeira dessas .da
tas abria-se um leque de vistosos pa
ncramas de triumpho, na segunda a
fieira encerada da felonia politica fa.
zia redar o pião para fnzc-lo rodopiar sobre si mesm0 lia vertigem aecelerada da queda.
Commovidamente
o cel. Ayrton
Plaisant prenunciava o seu — adeus!
— aos scus ccmmandados, mas reco.
lhia-se na contemplação dos óbices
que surgiriam ao sr. Manoel Ribas,
confiando, comp c|o|nfijeva, na promcttida dedicação dos seus companheiros que lhe accenavam com
o
lenço branco da solidariedade.
Por poucas horas saborearia o licôr venenoso da esperança. Toda a
athmcs.phera de exaltação que o envolvia era o preparo artifical de um
apparcceria,
quadro heróico, onde
tombado na escuridão da manobra
enganadora, um valente soldado eingindo — o que elle pensava ser os
braços de amigos — as traves horisontaes de uma cruz.
Ao general Flores da Cunha ex.
pedia ainda o cel. Ayrton Plaisant o
telegramma seguinte, como insinuando o seu destemor de quatro annos
antes, que conservava inalterado ao
serviço da causa da Republica:
—' "General Flores da Cunha —
Em complemento) ao telcgrtamma
1
que lhe expedi cbmmunüco que
deixei <r commando da Força Militar do Estado circumstancia que
não importa para qnaesquer vigi.
lias que as responsabilidades historicas determinarem. Abraços. —
Cel. Plaisant".
No dia immediato, 4 de Outubro,
já se modificava a situação. O cel.
Ayrton Plaisant estava despedido das
graças do Olympo. Os deuses tramavam contra elle. Os jornalistas
Barros Cassai e Petrarcha Callado, ás
15 horas, da véspera, combinaram,
mediante quantia estipulada com o
cel. Waldemar Kost, uma secção da
banda musical da Força Militar pa.
ra a manifestação prejectada ao excommandante.
Quasi ao realisar-se a reunião, sou
be.se da contra-ordem, emanada do
cel. Pedro Scherer Sobrinho, impeâindo o comparecimento da banda.
O governo, consultado sobre o caso,
resclvera denegar qualquer elemento
que pudesse concorrer para o brilho
dessa demonstração de apreço ao seu
antigo auxiliar, punido-o. assim, pe.
lá sua insubmissão politica.
O "Diário da Tarde" revoltou-se
com essa deliberação e comparou o
illustre cel. Pedro Scherer Sobrinho
a Pilatos, accentuando que esses fa.
ctos se tinham dado a 3 de Outubro
de 1934 e seria conveniente guardarse aquelle numero do jorlnal. TJm

BARROZO - (Actual V Suppferte á Assembléa do Estado pelo Partido S. Nacionalista)
ROBERTO

anno está decorrido, c tudo indica
que outros annos decorrerão, sem que
qualquer anormalidade -xpli-iue a ne
qessidado de se cc/jservar em iirchivo
o cenceitu-iio vrsjiertluo curitybano
que circulou naquella penosa quinta
feira magra.
Os matutinos "Gazeta do Povo" e
"O Dia" embaralhavam os aconteci •
mentes, para desnortear a opinião pu
blica e convencel.a que nada havia
de importante alem de uma substituição, pura tí simples, de um membro
da administração. Noticiavam que o
cel. Ayrton Plaisant não abandonalia o P. S. D. nem retiraria a su.i
enrdidatura á deputado federal por
essa aggremiação do cfficialismo.
que
Melhor andaria a imprensa,
era orientada per dois futuros repre.
sentantes á Assembléa Constituinte,
os srs. dr- Caio Machado e Acyr Gui
marães, dizendo, francamente, que o
oommandante demissionário da For
ça Militar não se sentia bastante for
te para romper, definitiva e desassnm
iradamente, com o governo e quo,
desfarte os seus brados de indignação emmudeccriam como cs ecos perdidos nas grotas impenetráveis das
regiões deshabitadas.
Dahi se perceberia que o sr. In.
' a
terventor estava a deis ferros e
duas amarras, sem o perigo de garrar. as ancoras unhadas ao leito are
neso da enseada tranquilla do poder.
O povo sc convenceria da burletta
que apenas o divertia, embora annun
ciada no cartaz, espalhafatosamente,
á
come sendo um drama lacrimoso
Pcnscn de Terrail, Peres Escrich ou
Xavier de Mcntepaim.
Realmente, não deixou elle o Partide Social Democrático, nem recusou
cs votos deste permanecendo na cedula registrada. Neste ponto é que o
cel. Plaisant entregou-sc á anemia da
vontade, agindo com imperdoável in
decisão, pois os suecessos apontavamlhe, indubitavelmente, o quartel opposicionista ende cUvcra apresentarse promplo para c serviço como vo
luntario especial.
- O act0 de renuncia da chapa do
F. S. D. apagaria o seu nome do giz
das lousas que sommariam os resultados eleitoraes, na proclamação dos
csqolhidos pelas urnas. E jamais o
cel. Ayrton Plaisant sonhara em der
íota, embevecido com o fulgor fatuo
do seu antigo prestigio governamental.
O P. S. N. já po;suia candidatos.
A Colligação Pró Estado Leigo decli
nára quaes os seus: Para Deputados
Federaes: cel. Plinio Alves Monteiro
Tourinho (P. S. N.) cel. Roberto
Glasser, (P. S. N.) dr. Octavio da
Silveira
(P. S. D.) dr. Francisco
Franco (P. S. N.) dr. Arthur Uns
de Vasconccllos Lopes e Olmiro DoEstaduaes:
ckorn. Para Deputados
tte. Cyrillo José Correia Flozini, dr.
Luiz Parigot de Souza, cel. Jorge August0 Sonis, Paulo Tacla, Francisco
dr. Carlos Estrelia
Zicarelli Filho.
Moreira, Esmeraldo Blassi, dr. Arthur Juvencio Mendes, Antônio Ribeiro de Campos, Raul Rodrigues Go
mes, Astolpho Blanc, Veríssimo Antonio de Souza, dr. Salvador de Maio,
dr. Satilas do Amaral Camargo, tte.
Gamalicl Pereira de Carvalho, Pedro
Roncaglio, Simão Cacaívanti Maçam
byra, cap. Waldemiro Pimentel, dr.
Parisio Cidade, Francisco Antônio Vo
to Osvaldo Rodrigues Ayres, José Lu
pion, Attilio Borio e dr. Júlio Floren
i'.no de Farias.
Essa chapa, inserta no "O Dia" de
29 de Scteirfbro, soffreu modififca.ções. Foi supprimido o nome de Franí
cisco Antônio Voto e incluídos a dra.
Florentina Vitel de Macedo, Emygdio
dos Santos Pacheco, Romeu Cabral
Pereira do Amaral. Cid de Oliveira
Cereal, cap. Gastão Pereira MarFaria e Odiquês, jornalista Romulo
~
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lon Negrão.
Em uma outra chapa do avulsos,
denominada dos "Ukrainos, não figu
rava o cel. Plaisant: Para Deputados
Estaduaes: Paulo Tacla, dr. Francis
to Gucrios, Antônio Couto Pereira, dr.
Saturnino Luz, dr. Brasil Pinheiro
Machado, Frederico Faria. dr. Djal
ma Ferreira Lopes, João Evaristo Tre
visan. Esmeraldo Blassi, cap. Agos
tinho Pereira Alves Filho dr. Rober
to Barrozo, Nelson José Correia, dr.
Eduardo Virmond de Lima, dr. Astolpho de Macedo Souza dr. Francis
co Ca vali i Costa, dr. Arthur Juvcn
ci0 Mendes, dr. Emílio Nciva de Li
ma, José Pcmpeu, Fiüncisco Alvesl
de Carvalho, José Bettcga, Jcffcrson
Ribeiro Martins, A. A. Mello Feito.
sa, dr. Alcides Pereira Júnior, dr.
Manoel Alencar Guimarães dr. Elias
Karan, Osmario Ville, Francisco Schaf

ícr, dr. Parisio Cidade c Alfredo Wen
cher.
Onde sc refugiaria ' o cel. Ayrton
Plaisant para alcançar a cupiçada
poltrona de deputado federal?
Nas chapas da Columna de Conso
lidação Cívica e Econômica, patroci
nada pela Associação Commercial, da
União Republicana, na do Reivindi
cador Proletário, na da Concentração
Trabalhista? Estas, do mesmo modo.
estavam repletas e não havia vaga a
pleitear.
A desculpa, frágil e manca, era que,
se c!Ic desautorisasse a sua inclusão
na cédula do P. S. D. o sr. Manoel
Ribas teria cpportunidade de conten
tar o sr. Capitão Idalio Sardembcrg
desenvencilhando-se de uma imposi
ção peremptória do sr. Getulio Var
gas.
Até certa altura vê-se uma desconfiança na pessoa do sr. capitão Ida
lio Sardembcrg. Sc este sc unira ao
destino do cel. Plaisant, como julgal-o
capaz de adherir summariamcntc c
acceitar o lugar a este subtraindo?
Um desconfiava do outro, ambos
sc miravam de longe c, por certo, Fa
rava.m deante do espelho, a ver sc as
ruas physionomias não sc coníun.'
diam, numa trahição que o próprio
espelho poderia praticar...

Quando policia
providencias
para acabar com a jogatina?

A scena de sangue ante-hontsm oc raram.se os dois parceiros. Um pa:
corrida na Praça Tiradentes, impres ra o Necrotério ;outro para a cadeia.
sionante nos seus detalhes; estúpida
E está alli como £e centa, simples;
e barbara, no gesto extremo da mão mente, o crime da noite ehuvarenta
tremula qus, branindo o punhal, fe;2 de ante-hontem. Motivou-o o mal
um corpo tombar, nos extèrfcores da que vimos crímbatendo, exitou.o o
morta — tem sido objecto de com. vicio. Conseqüências da jogatina que
mentarios, pela banalidade dos moti infssta a cidade, desde rs salões dos
vos que r dictaram.
clubes elegantes, ás mezas toscas dos
Olhos esbugalhados, soffréga a res botequlns de segunda ordem.
piração, c homeni joga a carta, emE diante de tudo isto, a policia não
quanto pslo seu cérebro
de viciado, abre os olhos, porque é-lhe conveem alluviões, passa a visão do lucro, niente fazsr.se cega...
pequeno, insignificante mas grande
Ha questão ds poucos dias, na sé
demais para elle. Cartas sobre a me- de da Aíiociaçãc Paranaense de Im
za. Dominado, inferiòrizàdo pelo vi prensa, registrou-se um conflicto que,
cio desgraçado, c homem queria Sa p:r verdadeira casualidade, não teve
nhar. Mas o homem só perdia. En ccnssquencias maiores além d 2 ferieclerizade-, por fim, elle explodiu o mentos sem gravidade.
ódio qus vinha armazenando.
Repetem.se cp factos, em consequen
E do vicie ao crime, curta foi a pas cia de um mal commum.
sada. Jogou a derradeira
cartada.
Homicídios, roubos e desfalques, sue
Perdeu. Tinha que pagar algum di- esdem-se, E o vicia alastra-ss!
nheiro, 7S000 somente. Preferiu ma
Mas lembremo-nos que por tudo is
tar o adversário. E matou-o com cer to ha um responsável: a
policia.'
teira punhalada no cera ção. Sepa«UM»»»»»»»!»»»»,,,,

gradecimento
Ao dr. Felisberto Farracha

Abatimento

APROVEITE A GRANDIOSA

Nas passagens do Lloyd
Brasileiro

Só 30 Dias

AS MEIAS
Rua 15 de Novembro n' 295. - Tel. 180 ¦
Meias para senhoras, seda natural
par .

,. . .

7$300 ,'.,-. ,..„,,«.

N. B. GRANDIOSO STOCK
De artigos para as boas donas de casa
a preços os mais reduzidos,
VISITEM-NOS
E

CERTIFIQUEM-SE.
VERIFIQUEM PREÇOS EM ..,
NOSSAS

VITRINES ..
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Prisão do Coronel
Cabanas
_ _x^~x-

' .

NATAL, 23 (A. B.) — Por ordem
do ministro da Justiça, o chefe do
Policia desta capital" acompanhado pelo commandante da Forca
Publica, effectuou a prisão do coí-onel João Cabanas. Ao ser-lhe da
da voz de prisão -o cè7.
Cabana.->
pronunciou estas palavras: -Que
JOÃO SERAPIO
FERREIRA.
eu
íiz
para ssr preso? — Está tudo
Urrado!". Em seguida o ex-com
mandante da "Columna da Morte"
pediu a0 chefe de Policia qUa 0 de',
xasse ficar onde estava, não sendo
attendido, embora allegasse moti
vo de doença.
O coronel Cabanas foi immedi-atamente recolhido a0 Estado Mi
ior; da Força Publica, onde ficará
A Agencia do Lloyd Brasileiro em até que seja embarcado ia bordo do
"itaimbé",
Paranaguá está autorisada
com destino >ao Rio. es
pela Directoria do Lloyd, a fazar a reducção coitado por dois officiaes.
de 40"|- sobre o valor das
passagens
de Ida e volta para o porto do Rio mrtiimuiM,,^,,,,i»"»»
de Janeiro, uma vez qus os
passagei
ros se destinem a VIII Feira Interna
Beba leite pasteurlsado diáriacional de Amostras. As passagens
se
rão vendidas desde 12 de Setembro mente e veja no ponteiro da bavindouro até 12 de Novembro, e sua lança a differença. Fone, 1737.
validade se extinguirá improrogavpl
mente a 25 de Novembro. A
passa,
gem de volta deverá ser visada
no
"stand"
do Lloyd Brasileiro no recin
to da Feira de Amostras. Mostruarios
uma vez sejam consignados á "Corri
missão Executiva da Feira de Amos
trás" gozarão do abatimento
de 50"|°
sobre o respectivo frete.
O vapor "Treis de Outubro" é es
perado no porto de Paranaguá no dia
29 do corrente, onde carregará
para
os portos de Santos, Rio, S. Salva
dor, Recife, Natal, Macau, Areia Bran
Si querois, minha senhora um
ca, Aracaty, Fortaleza, Camocim, Tu leite
puro e com acidez normal patoya.
ra o vosso filhinho, telephone nara 1737.

comprador
LIQUIDAÇÃO ANNUAL

m

Dando vasa ao meu contentamento
de pae amoroso, quero externar, na
singeleza destas linhas, o meu maio»
reconhecimento ao dedicado clinica,,
dr. Felisberto Farracha, pelo desvelo
e competência com que tratou o meu
querido filhinho Clairton, salvando-o
da morte.
Ao dr. Farracha. pois, os mais sin
cores agradecimentos e o meu eterno
reconhecimento.
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WETROPOL HOTEL
(o mais central)
Sob a direcção do
proprietário
ABIB JABUR

Loteria do Estado
DIA 25:

Paraná
30:0001000

(Primeiro sorteio do plano de 60 contos)
2,043 PRÊMIOS!
Preço do bilhete inteiro
para esta extração, 9S000
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0 bom produeto por si so' se recomenda-Leite pasteurisado «Âstra»

Fone

m

Roa Silva Ja*, 1

$51 a larrala á domicilio
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