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Nos horizontes lumiuosos do amanhã
brasileiro o povo de
nossa terra advinha as promessas
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4e um Brasil maior. Na tradição do
passado rende homenagem aos heroes da Pátria que a

JUNHO »Maisuma vez

!_____

tornaram grande e
forte na realidade
crepitante de hoje,
agoiros magmficos
de esperanças

E hoje a evocação
dos heroes da gran
de batalha do Riachuelo symbolisa
um marco de impe-

_. I l__)--D ap a i\a a r..»nAnrrnrnnii o
recivil gloria a. que
PROROGADO 0 ESTADO DE GUERRA ?
KK), 11 (BAND) — Ao que
a alma brasileira si- parece,
ainda maí_ uma vez
vae ser prorrogado o estado
baseando-se o pegrafica mais altas dedldoguerra,
do presidente da RspuLcgislatimamfestações de vablicaem ánãoAssembléa
estarem ainda ter
minados os Julgamentos dos
extremistas,
sentimento nativo. de Segurança pelo Tribunal
Narionai.
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Sabe-se que o ministro da
Justiça já se entendeu a res
peito com o desembargador
Barros Barreto, presidente
-a referida corte de Justiça.
BEBAM
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A forca da razão

Instituto Interestaencaminha-se padual do Matte I ra Felizmente
uma solução condigna e sa-

PORTO AIJBGRE, 11 (Na- I
«tonai) — Foi divulgado o
manifesto com que o Partido Libertador apoia a candidatura do Br. José Amezioo de Almeida á futura pre
-falência da RepublicaO documento diz ò seguinte:

— "A nação veio encontrar-se ante duas candidaturas; uma, a do Sr Armando
de Salles Oliveira, 6urgida
em contradicção ao critério
assentado pela nossa aggremiação partidária e levantada por ter asim entendido uma pequena paroella de ppi"
yrwww*Ê*Swm*rwwww
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mitiva de
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technlcos
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Quem acompanhará o ministro daFazenda aos Estados Unidos

:

RIO, 11 (BAND> — O ar.
Souza Costa, ministro
da
Fazenda, que deverá embarcar dentro de poucos dias pa
ra os Estados Unidos, conforme suas affirmativas
á
imprensa, será acompanhado por uma comitiva de technicos, entre os quaes se in
cluem -os srs. Barbosa Carneiro, presidente do Conse- ¦
PüH
lho de Commercio Exterior.
¦'¦¦'¦WBSL9 Valentim Bouças, da Commis
são da Estudos Econômicos e
í- A->- a '|pll_ Financeiros e o sr. Cláudionor Souza Lemos, da Contadoria central da Republica.
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nlão, que o futuro presidente
da Republica só poderia .ser o

ex-governador de são Paulo; outra, a do Sr. José Ame
rico, adoptada por uma asteembléa onde se achavam
representados quasi todas as
as aggremiações políticas do
paiz, a qual, emflm, velo corporificar-se numa acentuada preferencia popular, até

mo também pelos ífr^ndes e
nobres partidos dè que foi
herdeiro e qüé sempre tiveram alcance geral • embora
visasse igualmente o interesse e as necessidades da gléba rlograrjâense",
O manifesto termina assim: — "Hâve-do^x^minado cuidadosamente ay quêstão, sob todos os aspectos e
estando plenamente eonscl-

então dispersa e confusa.
Bri» táea condições, por ento de aWgravè-_çiàhsa¦¦'piiàr __% duas <*_diá-íüjfai»
'pe.an«ét«I^Sjto-*
bWctóiàfldév-rii optar ó Partícfo Li- á'opinião
publica haétanal,
bertàdor, sendo certo e in- _ 0 DirectorioCentral adonegavel que o candidato José
pta, officialmente, a candlAmérico nao é, pessolmente, datura do Sr. José Américo
menos digno da alta investi- de Almeida e
considera dever
dura que o candidato Ar- indeclinável de todo o liberr
mando Salles
i tador envidar esforços para
Incorreríamos, nós, Uber- o seu triumpho.
tadores, numa contradicção
flagrante e numa verdadeira
AMANHA
aberração se abandonasse- EMPOSSAR-SE-A'
BRASILEIRA
NA
ACADEMIA
mos a candidatura escolhida
RIO, 11 (BAND) — Amanhã
de accordo com o critério por
nós mesmos alvitrado para saibbado, realisar-se-á, no Petit
abraçar uma outra que veio Trianon, a posse solemne dó sr.
trazer lucta, sem que, até João Neves da Fontoura .que aagora, pudesse justificar o caba fie ser eleito para a Acadeimlá Brasileira de Lettras.
que a motivou.
O novo immortal, acompanha
O Partido Libertador, apedo
pelo sr. Ataulpho Paiva, prezar de regional, por sua lxsidente
do illustre cenaoulo, coim
mitada esphera de acção elei
j' pareceu ao Cattete para convitoral, teve sempre inspirao sr. Getução altamente nacional, não dar, especialmente,
só pelo seu programma, co- .:o Vargas para a referida solan__daãe;
i
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O Instituto Interestadual fio
Mate Paraná Santa Catharina,
recentemente oíicialisado pelos
Governos dos Estados do Paraná o de Santa Catharina, é uma
organisação que assegura:
1." — Garantia ao produtor
para colocação de toda a sua s.
rra á um preço compensador o
qual, para a safra de 1937, está
fixdo na base dc Ra. 7S000 por
arroba em Curitiba;
i'.0 — Alem desbe preço componsador, o produtor terá, sem
«.•npre^ar capital algum, uma
parte nos lucros líquidos
da
Empresa que oonvenclonar com
o Instituto;
3.' — Dispender com a propaganda, para conquista de nóvos mercados uma terça parte
dos lucros da Empreza.
(Continua noutro local)
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tisfaotoria o agitado caso dos
impostos do Industrias c Prof issoes e Continuação de Licença.
Seria extranho, sinão injustificavel o nosso indlferentismo
deanto dos acontecimentos
que
se estão desdobrando em
qne fiSaram, de um lado as classes
conservadoras na defeza instimtiva de seus direitos c de outro
lado a obatinação do fisco
na
anciã de arrecadar um imposto
Incide
que
flagrantemente
n'uma temerária anomalia tributaria.
A nossa condição excepcional
«to órgão independente,
permitte-nos entrar no debate seni' a
solidariedade incondicional dos
qae apoiam lrrestrictamente os
actos governamentaes e sem a
combatividade agressiva, systematlca • tendenclom doe
m
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PORTO ALEGRE, 11 (BAND)
— Os dissidentes do Partido
Libertador, após reunião effectuada, deram á publicidade um manifesto dirigido aos
libertadores gaúchos, declarando terem fundado a Acção Libertadora, afim de res
taurar os princípios revolucionarios de 1930, desvirtuados pelo partido Libertador,
que se integrou com a candidatura official antes do pronunciamento definitivo da
referida agremiação.
O manifesto, que termina
apoiando o nome do sr. Ar

mando Salles á futura presidência da Republica, é assignado pelos membros do Comlté central da Acção Libertadora, srs. general Felippe
Portinho, presidente, Camillo
Mercio, vice-presidente, Fay
de Azevedo, secretario, Annibal de Barros Cassai, Gabriel Moacyr, Bento pinto
Ribeiro, Francisco Orsl, Mlguel Olivé Leite, cel. LaudeUno Barcellos, general Can•dido carneiro Jr., jornalista
Say Marques e o operário
Psdro Rodrigues Santos.

negam á acção administrativa a
pratica de medidas úteis e relevantes.
A nossa cosnprehensão nítida
doa deveres da bôa imprensa, da
imprensa que procura orientar
sam quaesquer preoecupações do
ordem subalterna, firma a intransigência dos nossos principios, todas as vezes em que entram em jogo os superiores Interesses da conectividade.
D»a!n a definição da nossa
attitnde coerente, desassombroda e inquebnvntavcl ao abraçarmos a causa do Commercio nesse angustioso caso que ora ee
debate.
i Somos dos que vêem no sr.
Manoel Ribas um administrado*
honrado, consciente e grandemente empolgado pela idéa lonvavel de bem servir ao sen K_"
tado e a sua gente.
Somos mesmo contrários aos
que levados pela obliteração par
tidaria, negam-Uie as qualidades que constituem o «cerro de
«ma estructaraçâo moral,' com* "
«Idadáo e como homem psbIi»o.
Mas não formamos também oo
lado dos que o julgam isento doa
erros qae • faetálismo humane
tanta ves nos compele a praticar.
Esses commentarios nos oceorrem em momento opoprtuno. A
phraso é sediça: ERRAR E' HUMANO. Perejstir no erro é qns
se n&o justifioa. Temos vista
varias vezes o sr. Manoel Ribas
transigir com nobreza, deante
da incohcrencia de erros, no desdobramento de sua actuação poIitico-administrativa.
E nesse caso em que as ciasses conservadoras se batem pela
reivindicação de um direito incontroverso, tudo nos faz enfir
concluirá pela
quo S. Excia.
adopção de uma formula har(Continua noutro local)
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PRÊMIOS ANNUAES AOS ME
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•..iJ^mmmmmWÊ LHORES FILMS BRASI* (T,*ROS. O INTERESSANTE PRO
Não teve /grande- divulgação niaterio, e estabelece casa modl- merci.il, dentro das osciilações da herva matte nacional bene- movei interino
que consta do
JECTO DO DEP. SILVA COS
no
Brasil o decreto do governo ficarão cm pequeno espaço dc do preço de venda do produeto ficiada, que vem oceorrendo, tor inciso "i" do artigo 3 da lei xx."
Souza Costa
TA
argentino auementando de 4 pa tempo pois a taxa que estava beneficiado qul te registaram {na necessária a elevação do 13.236 para toda herva elabora— O deputa ra 6 centavos o imposto movei in em vigor havia sido fixada por em igual periodo no mercado. imposto afim dc
11
(BAND)
RIO,
As duas paginas completas
que se possa da, inoida no paiz ou importada,
e illustradas com que "COR- do Silva Costa occupou a tribu torno sobre a herva matte des- acta de 28 de Fevereiro de 1936. Accrescenta que a baixa do pre reintegrar aos produetores a destinada ao consumo nacional,
Declaro, em suas considera- ço da herva matte nacional bc- margem media de perdas en- fioando, cm conseqüência, maREIO DO PARANÁ'" propag- na da Câmara, para justificar tinada ao consumo {nacional.
na para o esporte e serve os um projecto dte sua autoria, re Esao g-ravame tributário, que se ções, que as previsões em que se ncficlada, que vem oocprrendo, tro o custo jda producção e o dificada a taxa que havia sido
esportistas, são plena affir- lativo á concessão de prêmios baseou numa nota da Commis- fundou a fixação inicial do im- torna necessária a elevação do p-.-eço da venda, de accordo com fixada pelo acto do anno pasmação do valor deste ergáo, annuaes para os melhores filma são Reguladora da Producção e posto em 4 centavos por kilo- imposto afim de que se possa os fins da lei. Estabelece o de- sado.
a creto que, a partir de 1o de abril
indiscutivelmente o
A herva matte figura em pri.
maior brasileiros produzidos e instituiu Commercio da Herva Matte, é grammo de herva elaborada só- reintegrar aos produetores
periódico vespertino do sol do uma taxa addicional de 20°l° objecto de um decreto resultan mente deram resultados suffi- margem media de perdas entre findo, fica fixado cm 6 centa- meiro logar entre os artigos do
rtnbve as pelliculas importadas. te de uma conferência do mi- cientes no primeiro anno com- o custa da producção e o preç. vos por kilogrammo o imposto
do Brasil.
noutro ioc-al)
(Continua
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políticos

Exaltado'os animosi na Câmara

" RIO, 11 (BAND) "— O St.
Café Filho, da tribuna da
Câmara, referindo-se á libertaçãò de 308 presos iíolitlcqs.
depois da visita effectuada
*°s presídios pelo .ministro
da Justiça, affirmou que es*e facto velo demonstrar a
procedência de suas denun-
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•cias sobre os maus tratos
infringidos aos mesmos, uma
maioria sém culpa formada
e recolhida a cubiculos insalutores durante quasi 2 annos.
I
.
Os debates tornaram-se
accesos, tendo o sr. Adalberto qorreaaffirmado que o

sr. Macedo Soares, ministro
da Justiça, agiu levianamente soltando os presos, que
por algum motivo deviam ter
sido agarrados pela policia.
Nessa occasião, o sr. Café
Filho, indagou do deputado
gaúcho qual o motivo porque
elles agora .tinham sido sol-

tos.
i
i
O sr r Adalberto Corrêa
respondeu exaltadamente:
"Porque o paíz""Istã entregue a uma meia dúzia de insensatos, a começar pelo presidente da Republica, o chefe de Policia deve demittlrso deante do acto do minis-

'"
tro da justiça".
Depois do discurso do sr.'
Café Filho, que reclamou do
Tribunal dè Segurança a
máxima urgência no julgamento dos presos politlcos, o
sr. Adalberto Corrêa oceupou a tribuna, no final da
sessão, tornando a criticar

i otiçhactoe

do ministro da Jusresponsubilisanldo o
governo pelos abusos praticados durante a vigência dc
estado de guerra.
Fallaram ainda, sobre a libertaçãc dos presos políticos,
deputado Teixeira Pinto e
padre Macarlo de .Almeida,

q_e leu um telegramma de
congratulações enviado ao
ministro da Justiça por varios deputados e o appello
que os mesmos lhe tinham
enviado anteriormente, solicitando-lhe que intercedesse
em favor dos presos de cul
pa não formada.

¦;:;, Av
'¦'';.¦¦¦.'
>'.¦¦¦¦*'•>'-:.¦'

r,y :¦

-...:.-¦•--¦—¦".T.~.:'.~.-

«Segunda Pagina
«Kex—wii*;*

m < ¦¦'«»¦¦

Médicos
DR. VICTOR DO AMARAL FILHO
Docente livre da Faca)dade d<s Medicina do Paranfi. Chefe dc clinica aa
Maternidade.
Operações — Moléstias
das Senhoras — Partos.
— Dlathermia medica •
cirúrgica.
Consultas — Altoa da
rua
Pharmacia Galeno,
Mal. Floriano n« 110 —
das 15 as 17 horaa. i
Phone 6-0-7
Residência — Praça Oar'
los Gomes. 655 — Phone
2-2-5

Dr. Carlos
Heller
Com pratica nos hospitaes
Algemeines Krankenhans
St. Georg. Hamburgo —
St. Louis, Paris, Wiener,
Allgem, Krankenhans o
VIENNA
Adj. da Santa
Medico
Casa de -Misericórdia
Ex-Chefe dn Clinica Gy. necologicn da Pae. de MeDiadicina do Paraná. "Oltra
thermia — .Ralos
Violetas (Kunstl. Hohensonne) — Lâmpada Sollux
e Electrolyse.
CONSULTÓRIO
Avenida João Pessoa. 64
. Altos da Pharmacia Avenida. Consultas de 10-12
e de 4-5. Telephone, 875
RESIDÊNCIA
Rua'Commendador AranJo, 070. Telephone. 424.
DR. D ANTE ROMANO
• hospitais de
Pratica
Berlim
do Hospital
Ex-interno
Santa
Evangélico e da
Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro
Professor de Operações da
Faculdade de Medicina.
urinarias e
Sifilis, Vias
. clinica; de Ssnhoras. Diatermia, Raies UUra-Vloletas e Altu Freqüência
Consultório:
Praça Tiradentes n.° 554
(Altos da Farmácia Ml. nerva)
Residência:
- Praça Senador Corrêa, «
DR. JORGE MEYEB
FILHO
Com pratica de 7 annos nos hospitaes
de
Muencher e Nurenbers
(Allemanha.. Moléstias de
senhoras .Partos, vias uri
narias. Operações. Raios X
— ralos 'Ultra-vloletas —
Dlathermia-. Tratamento
electrico. Consultas em
sua Caso. de Saúde rua
Sâo Francisco
Residência: — Praça Zacarlas. 73 e 85: 10 112-13 c
4-6.
CLINICA MEDICO OIRURGICA DO
DR. BENEDICTO
AMORIM
- Aparelhos
digestivo e circulatorio — Rins, Partos e
moléstias de Senhoras —
Sifilis o doenças venereas
em geral.
'
Residência:
Ala. Autrasto Stdfeld, 264
Telefone, 254
Consultório:
Rua Aquidaban n.° 350
Telefone, 913
DR. PEREIRA DA
CUNHA
Clinica IVTpdica d* Adultos
Cons.: Altos
da Pinarmacia Minerva das 9 aa
11 e das 14 ás 16. Residencia _ Rua Buenon Ai.res. 318.

-

DR, ÁLVARO PINTO
Clinica em peral — Doenças de crianças. CÔNSULTORTO: R„a Marechal
Floriano Peixoto — 794 _
Telephone 440
Horário - 9 fia II c S És e
Residência Rua Dezemharsador Westephaler rj •
«20.
,5,,™

DR. ISAACSON
Prof. da Faculdade de
Medicina do Paraná. Molestias das senhoras. Ope
rações. Partos. TubercuIose. Moléstias do appaKlho
respiratório. DiatLermla. Ralos ultra-Violetas. Consultas: Rua
18
de Novembro ,257 -- pa_
tóció do Commercio..-—
s«
"Das
•ódar.
li-ia e 2-4
Telephone 289,.Reí?'f£??;r

gW^:ÂU«..Setem-'
**o fa*
muita»,
!8m

aa,

]taiá'.Btún9.Wgvelnia. Ba-'
S*l.
Telephonn -&».«..
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CORREIO

Informações
Taxas Posíaes de
Transoorte Aérea

FECHAMENTO DAS

DO
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PARANÁ'

j_ m t d a || c p y 5 Aft 1mm fl0 nm

Horaríodos »@ §HNGUB liRIMSO]
Com 2 vidros augmenta o peso
Trens
3 kilos

MALAS

EM CURITYBA

DOMINGOS para o Sul até EXPRESSOS;
Curityba-Paranagua
i>orto Alegre ás 19,00.
"
Partida:
—
SEGUNDAS
Via-S. FranA's
7 horas da manha.
cisco e Florianópolis. Para a
Chegada ás 10 1|2 horas.
Europa ás 21,00..
OURITyBA — S. PAULO .QUARTAS — Via Santos —
Rio de Janeiro — Bahia — Re- Partida. A's 7,30 da manha.
Chegada: A's 10,30.
úl); $700.
cife — Natal — Bathurst — Las
— RIO NEGRO
CURITYBA
De'um Estado para qualquer Palmas —• Sevfthft —*Stuttgart
.Partida: as 8 horas da
l$0ü0'.
—
mnoutro (Brasil):
e todos os paizes da Europa.
Argentina e Uruguay: l$2üÒ; Para o Sul até Porto Alegre ás nhS.
Chegada: ás 19.30.
Chile e Paraguay: 15000.
21,00.
MIXTOS:
Equador
Curaçáo,
Eolivia,
QUINTAS — Via Sao FranCURITYBA — PARANAGUÁ'
Gu- cisco e
Guatemala,
Guacfelupe,
.Florianópolis. Para o
Chegada: A's 11 horas
da
SoBarlavento
e
Ilhas
yanos,
Norte até Belém ás 21,h.
manhã.
taveiito Martenica, Panamá e
—
—
Via Santos
QUINTAS
CURITYBA — PONTA GROS
Zona do Canal, Peru'. Porto Ri- Rio de Janeiro — Victoria —
SA
E RIO NEGRO. — Partida:
Virco, Trindade, Venezuela e
Belmonte — Ilhéos — Bahia —
A's 14,45.
2S200;
giniaí,:
Maceió — Recife — Natal — For
Chegada: A*s 11,42 da manhã.
Bahamas, Canadá, Colômbia, taleza -V Parnahyba
e MaraTRENS
NOCTUUNOS
Costa Rica, Cuba, Dominicana, nhão. Para Piauhy.
— JACAREZICURITYBA
EstadJos Unidos, Haitty, HespaQUINTAS — Via Linha Nor
— Partida: todas as 2's
nhn, Honduras e Honduras brl- te (Baldeação em Parnahyba) NHO
tannicas, Jamaica, México, Ni- — Porto Alegre (Piauhy) Rú- e C/s-feiras ás 8 horas" da noite.
caragua e Salvador: 35700;
partição — João Pessoa (PiauChegada: todas as 2"s e 5»s¦ Países da Europa (menos
hy) — Miguel Alves — União —
Hespanha), África Occidental Thereziha — Belém (Piauhy) — feiras ás 6,10 da manhã.
e do Norte: 4$200;
Amaraníe até Floriano Peixoto.
Oriente próximo — Alauitas, Para Matto Grosso, ás 21h.
Arafcia, Armênia, Chrypre, EgyQUINTAS — Via Linha Nor
pto. Libano, Palestina, Rhodes. te (Balciepçno em Santos) —
Sicilia, Syria e Turquia Orien- São Paulo — Bauru' — Lins —
tal: 4S800.
Pennapolis — Araçatuba — Tres
Oriente remoto — Afganis- Lagoas — Campo Grande — Atão, África (Central, Oriental, quidauna — Corumbá — Porto
Terça-feira — Para São PauMeridional e Sudoeste), Belut- Joffré até Cuyabá. Para a Bo lo — Rio — Bello Horizonte.
chistão, China, Coréa, índias, livia ás 21h.
A's 13,00.
Indo-China, Irak Japão e Syâo:
— Joinville —
QUINTAS — Via Linha Mat
Quinta-feira
C$200;
to Grosso — Puerto Sharez — Florianópolis — ás 13,00.
REGISTRO DE CARTAS SEM Santa Cruz — Cochabamba —
Sexta-feira — São Paulo —
VALOR: Brasil, America (1) e Ouro até La Paz. Para Santla- Rio — Bello Horizonte —
as
Hespanha — $800.
go do Chile ás 21h.
13,00.
Cartas, cartas-bilhetes e bilhetes postaes por 5' grs: ou iracçâo:
Áihostras, encommendas, 'mpressos e mahuscnplos: por 25
grs. ou fração (*)
Dentro de um Estado (Bra-

Horário de fecha*
mentidas raialas
da Aerolloyd
Iguassu'

Único fortificanté ho mundo com 8 elementos tônicos:
Phosphoros, Cálcio, Arseniato, Vanadato, etc.
'
'
CUIDADO COM A TUBERCULOSE
OS PALLIDOS, DEPAUPERADOS, EXGOTTADOS, ANÊMICOS, MÃES QUE CRIAM,
MAGROS, CREANÇAS RACHITICAScom o
"^í&Erst^
ri' v
Melhor que o óleo de Fígado
de Bacalhan.
Receberão o effeito da transfusão do sangue e a tonificação geral do organismo,

Red. Ad. e OIL
Rua 15 de Novembro, «Ul
* *

Caixa Postal, 443 .
End. Xelegraphloo: —
"Correio" — Curitjb» —
Paraná — ai»»»**

,

EXPHDIKNTZl
ASSIGNATURAB
BRASIL
Arono ...,,,, tftwnv
Semestre
St*»*»
IKug
Numero avulso .
Numero atrasad* C*35

Anno

EXTERIOR
lOUfOOe

* *
Toda a remessa de numerario deverá ser encaminhada á S/A (JUB.
REIO DO PARANÁ'

COM'A IDADE
Verifica-se a calcificação das veias.
A calcificação das veias prejudica a circulação do sangue.
O homem pode precaver-se contra esta moléstia lim_
'
pan^o as veias.
G remédio de acção eficaz e rápido é o EHxir de. Santo
Expedito.
Uma colher de chá, todos os dias, e o enfermo recobra
sua vivacidade c alegria anterior.
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CEZAR LAMENHA
DE SIQUEIRA
ADVOGADO
Escriptorio e Residência:
Rua Voluntários da P»rita n» 74.
CURITYBA

Palio Zippin

AUDIOSCOPIA — um film
film | AS CINCO IRMÃS GÊMEAS
GÊMEAS —, "MIGUEL STROGOFF"
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â
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que vae mexer com a platéa e pupilos do Rei da Inglaterra .—
CTWSOÈS- A PARTm, DAS 4 HORAS
Escriptorio:
."EA DESTE ANNO — "VESvae causar nina sensação única Ivone, Cceile, Maria, Annctte
e
Rua 15 de NovemPERA DE COMBATE"
Emelie, estarão «m breve idesbro, 257, Io And.
Não somos nós què dizemos
lnmbrando o pnblico no fihn da
Fone: 156
,tnas a critica. Temos ante os
20 th. Century Fox: "O Medico
Palácio do Commercio.
olhos nada menos de cincoen
Preparerft-se"' todos\ para" a
* ta
da Aldeia \ .' —
Residência:
e seis opiniões de críticos da
grande surpreza que vae causar
Este film estupendo da Fox, WÊmmmW^$'$^teí?&$&Lm^m^m^Êmw-' KlBMjur \ ¦ s5^SCS^^v^S Europa, a respeito
Rua Marechal Deododa
obra
de,
a todos, o estupendo film da constitue a mais
ro, 822. Fone, 1375
sensacional
Claude Ferrere, que o cinema
Metro "Audioscopia", que vae attracção do
momento. E' drafrancez adaptou para a tela, e
mexer com a platéa, pelo seu re ma
pathjetico romance encantaque nós vamos ver hoje no Pa
levo! E' um film em relevo que dor, comedia irresistível.
lacio, apresentado pela Interna
GABDíETE ELEOTRO
constitue a nota mais sensacioAlem das famosas cinco geDENTÁRIO DO OIRURcional Films
sob
o
titulo
de
nai. do cinema, nestes 1937 an meas, tomam
"Véspera
GIAO DENTISTA
parte no film: a
de Combate'"'". Uns cri
nos.
linda Jean Hersholt, Slim Sum
ticos ccceintuam a obra, outros
Graças aos oceulos que serão merville, Dorothy
Peterson. .
a montagem, outros a interpreentregues a cada pessoa, ao en CHARLES BICKFORD,
o mastação formidável de Anabella o
Especialidade: cordas, pon
trar no Avenida, o publico verá culo
galã da tela, quasi foi mor
Victor Francem, outros a directes. dentaduras.
um fakir que porá uma iabarc to
por um leão, durante a filRua Aquidaban. 87
ção de Mareei Lherbier, mas a
da a um palmo do nariz do es
magem de "Numa ilha de •
Consultas: das 9 fes li »
verdade é que são unanimes
em
pectador,, um homem que esgui
da 1 as 8:
Java"!!!...
um elogio que elçva a obra
ds
c-hará siphão na roupa de to"Numa ilha de Java",
é uni
Ferrere ao mais alto topo
da ar
dos' os espectadores. E' um film espectaculo
capaz de fazer cris
te do cinema Europeo. Andrá
que. vae provocar espanto, riso, par os nervos dos mais corajoAo publico do Palácio será n i>uas mais ousadas realisações: Reusso,
de La Semaine Cinema
gritos.
íerecldo na próxima sexta-feira uma no tempo em
sos.
que as ima- tographica "disse: Não me atre
ansiosamente ¦srip.srado e que è gens não falavam e
esta agora vo si bem que seja esta a miCirurgião — Dentista
ao mesmo tempo, uma licção es na melhor
phase
do faliado.. nha impressão a áffirmar qus,
(Diplomado
"Miguel
'"Miguel
pela Facul
"Veille
plaiclkla de civismo;
Strogoff" nesta nova
Darmes" seja o melhor
dade de Medicina do
Sfcrogpfí". o personagem ideali ecUcção cinematographica,
e sem film mundial do anno. Mas o
Paraná)
sado per Julic Verne veIs, nesta 1'ávor e.lgum a
prova eloqüente que posso gapntir, em todo o
Rua
Barão
de Guarau'''-mcraento e incertezas para o do;: recursos a
que dispõe
ac- case, é que seja o film mais pa
na, cruzamento com
mutídc, per um symbolo esplen tualmerite o cinema
europeu. fcethico mais commovente
Travessa Brasileira —
que
àldo âc- héroitimo. Quando o rx Nunca nestes últimos
dez annos tenho visto. "Véspera de Com(Juvevê).
traórdinarlo cía-riv-iciente das let fei cauciíulisado
para um único bato" -visto ja por alguns dos
Consultas: Das 9-11 30
SERVIÇO REGULAR E RÁPIDO ENTRE OS PAIZES
|l trás írancezr.s, plr.u-mcu a fiju filie tão procagiosa somma d" nossos intellectuaes deixou
e das 13-18 horas
a
DA EUROPA — BRASIL E RIO DA PRATA fô ra mag-niíica
"Miguel mesma impressão
do "correio
do dinüiciro cemo para
de belleza, de
**¦
Deslumbrantes viagens de turismo
tsar" 10x5:2 astávB de suppbr, 3ti'o.?-off". E' verdadeiramente arfce e
pelo confortável
de emoções-sentimentes
e rápido vapor de luxo:
que mais tarda1 o cinema iria en astronômica a cifra attingida: estes que se irradiarão
por Curi
contrai- nelle motivo para -as 15 milhões de marcos.
Por to- tytoa toda a partir de hoje no Pa
das essas circunstancias e
que laoio.
12 dias do porto de "Santos" á "Bordeaux", Franca —
o nosso publico 'aguarda com im
escalando no percurso de suas viagens, nos seguin
"A CARAVANA
Cirurgião — Dentista
DA MORTE-*; paciência a exhibiçâo ja bem no romance do mesmo
tes portos: Santos — Rio de Janeiro — Lisboa —
nome,
Diplomado pela FaculUM DRAMA-SOCIAL QUE SE Próxima da maior producção le de Julio
Verne foi realisado na
Vigo e Bordeaux.
dade de Medicina.
INICIA COMO UMA EXPLO- vada a effeito» nestes dez ultiEuropa com Adolf Wolbreck no
- -ptima opportunidade para visitar
a Franca de hodo Paraná
SAO E TERMINA COMO UM mos armes.
papel principal. Milhares de ho
je e, principalmente, a Grande Exposição InternacioConsultas das 8-11, 30 e
CYCLONE
HOJE
Films
AVENIDA
espectaculares
NO
tem avi mens foram empregados nas sce
hal de Paris- de 1937. Emprehendimento bastante
no
das 13 as 17,30 horas.
Estai super producção da ^Nóva' do muitos, "más nenhum excede nas de batalhas
tavel, não somente devido ao
entre
russos
preço
popularissimo
Rua
Conselheiro BarUniversal,
constitue uma pagi- em custo é grandiosidade a esse brancos e tartaros.
que comprehende todos -os serviços nesta
Dez mil cadeslumradas, 674.
"Miguel Strogoff"
na
empolgante
na
da
alta
vida
brante viagem de turismo, como também
vallos utllisactos nas seqüências
que a base
a sua brisociedade americana, com as
lhante finalidade.
suas farras = furiosas, as quaes
DUAS SAHBDAS MENSAES DÉ SANTOS
PELOS
terminam, quasi sempre, ein tra
VAPORES TYPO "ILHAS":
getílias tremendas!
O film, baseado na sensacionai novella de Adam Hobhouse,
foi realizado sob a direcção do
famoso
Járries vyahle, tendo co
Emittimos passagens de Ida e Chamada
para os paimo
- ,zes da Europa e Rio da
protagonistas
os brilhantes
.„
Prata. ••
astros Edward Arnold, Constan
Preços de passagens^ folhetos e mais
informações
ce Cummihgs, Saíly Èllers", RO
pedir ao Agente tJeral neste Estado:
bert Yòúhg, Loulse Henry, Re
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COEG, tABAKAGuAaN^N^
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ghiald foenny,
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mysteriosos, durante uma dns a»
legres festas da alta sociedade..;

dentistas"

J. Campelli
Filho

Clinica Dentaria de G. Pereira Borba

Compaitóas Fraecezas de iavega-1
cm Clsãrgeiirs feiíis & Siid 1
'Adantiqae I
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Albano X. Iwer
sen

RODOLPHO

Formose - Lipari - Jamaique Kerguelen
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Os srs. José Américo de Almeida c Armando de Salles
Oliveira, candidatos á suecessão presidencial da Republi.
ca,. eniqnanto enthusiasticamente principia a campanha
eleitoral, colligem os necessários dados para justificar as
plataformas com que concorrerão ao suffragio dos cidadãos brasileiros.
Sem duvida alguma de relevante importância é a pro"Keystone Auto-Pencil
dos dois eminentes
graniniação politico-administrativa
Company", as estações de "broadoasadversários que representam, neste momento histórico da
nacionalidade, duas fortes facções políticas.
liling" suspenderam, seus proTanto o candidato das forças majoritárias, brilhante
.
grammas para faaer immediata.
Segundo a policia está iníorSOROCABA, 11 (C. P.) — A
espirito de jurista, como o candidato do Partido Constitumente uma descripção precisa policia registou revoltante oceor majcla, o aggressor é casado, ten
eionalista, engenheiro te administrador, estão capacitados,
da lapiseira cuja capa foi engu rencia q eupóde ser resuimda di üo respondido a jury por crime
'
lida, solientando tratar-se de u- accordo com as declarações de de morte, aggressão, desordem
pelos aprimorados dotes que ornam as suas personalidades, a exercerem, com zelo patriótico e máximo brilho a
ma questão de vida e morte.
uma de suas victimas, o preto e contravenção de vadiagem.
suprema magistratura nacional.
Depois de duas e 'mela horas José Benedicto Farias, casado,
As viotimas, cujo estado é liBasta para tanto que delineim em suas plataformas
de pesquisas nas papelarias, a paralytico, de 75 annos, residen sangeiro, foram medicadas na
as linhas de uma gestão, promettendo com a intenção hopolicia encontrou por fim uma te á rua Arthur Gomes n.° 274. Santa Casa.
nesta de cumprir. Sim, intenção honesta de cumprir. Muilapiseira que corresponde a des
Ha 8 annos, o indivíduo Pedro
tas promessas cheias de planos grandiosos que hemos visNOVA YORK, 11 (C P.) — á procura de uma capa de Iapi- cripção, a qual foi conduzida & Leonel, sem profissão conheci
to esbòrroaçaram-se como o sonho ao contacto frio da Verificou-se um caso completaseira igual a que foi engulida toda velocidade para o aeropor- âo, passou a viver marltalmente
realidade.
m«___ anormal em Los Angeles pela infartunada, criança, indo to de Nova York em um carro com Ce-sarína Paria, filha de Jo
E assim os dois insignes brasileiros deverão não se quando o menino Andrew Bia- alojar-se
patrulha que tocava sua sirene sé Benedicto. Maltratava-a cons
em seu pulmão.
deixarem influenciar pelos arrobos de utópicas esperanças keley, de dosse annos de idade,
Os médicos nfio poeferão fazer todo o tempo, e dali levada pa tantemente, quando não a espan
traçando demagogicamento planos administraticos de an- onguliu a capa metallica de ucava, çxigia-lhe o dinheiro que
uma operação emquanto não po. xa o o&te em um aeroplano.
temão fadados a não se cumprirem em seus desígnios.
ma lapLseire., sendo recolhido suiretn uma duplicata do objecto
ganhava como cozinheira, e se
entregava a libaçóes.
Que as plataformas dos srs. José Américo de almeida ao hospital Jasaerg, onde poora engulido de fóiima
i_sr___ntNTE-i
especial pa
e Armando de Salles Oliveira não sejam simplesmente
Ante-hontem, por motivos frl
-OS
cada
ANGELES,
vez
mais
10 (O. P.) ~
o seu estado.
ra retirar o objeoto encravado
pa
___._______A, 11 (BANÍD)
ra effeitos de propaganda.
03 esforços desenvolvidos pa em um dos pulmões da crlan- A menina Jackiê Landine, resi volos, e aproveitando-se da cir- — A commissão executiva do
Ellas deverão apresentar intuitos nobres e sinceros de ra salvar a vida do
dente no bairro de Beverly mills, cumstancla de ser José Benedl Partido Social Cemocratico
pequeno An ca.
bem servir o Brasil.
desta cidade, encontrou em sua cto paralytico, Leonel ameaçou convocou,
drew assumiram proporções ver
para o
próximo
Por esses intuitos os dois homens insignes que ora em- dadelramente nacionaes,
colüecção
de lápis uma lapiseira a amante com uma faca. José dia 15, o Congresso dos déestan
ANNUNOIOS KELO RADIO
"Keystone",
polgam a opinião publica brasileira deverão orientar as do a policia de vários Estados
cuja capa é seme- Benedicto procurou intervir na legados municipaes da sua
Attendendo a um appello da
bases da fatura gestão presidencial. '
l__n_ á que foi engulida na contenda para defender a fi- agremiação
55
partidária, afim
Vários e importantes problemas poliitco-economicoquinta-feira ultima pelo meni- lha, porém, foi abatido com vio de deliberar e escolher o can
a
tenha
que
sido
joven
raptada
sociaes requerem immeâiata e inadiável solução.
lenta cacetada. Vendo seu pae didato
no Andrew Blaneley.
que suffragará
no
por algum desalmado, que assim
O caso do petróleo, do trigo e a deblaterada questão do
Também um ex-vendedor dn tombar por terra, Cesarina cor pleito de 3 de Janeiro.
______ cam o intuito de viocafé, casos esses infestados pela incúria de meia dúzia de
lápis, o sr. J. V. Deter, residen reu para a rua, aonde íoi alcan
Conforme se affirma, vão
lerital-a.
fantoches serviçaes do imperialismo internacionalista, dete em San Dimas, Califórnia, en cada, por seu amante que lhe comparecer vários delegados
verão constituir pontos de referencias capitães das
controu unia lapiseira, de accor desferiu numerosos golpes de fa do Partido Constitucionalisplataformas qne irão apresentar os dois candidatos á escolha
ca, produzindo-lhe 26 ferimen- ta de s. Paulo,
do com o que foi descrtpto
pe
que vêm as» * _ A M
_» eleitorado livre e conscencioso.
,
tos no rosto.
Ias estações de radio.
sistir
o
strabalhos.
NÁPOLES, 11 (C. P.) —.
Por ellas, analysando-as, meditando-as, o
O aggressor logrou evadir-se
Ambas as lapiselxas foram re
Tudo indica que o p. ai.
povo estará
do
apto a escolher o dirigente que convier aos sens interesses, (Especial) — a bordo
mas,
íoi
mettidas
perseguido
guarimmediataniente
por
D.
apoiará, em toda a linha,
"Oceania"
para
transatlântico
aos interesses da Pátria.
das civis e populares e preso, a candidatura Armando
o
hobpital
onde
se
arha
interSalchegou a esta cidade, proce'wwwwtwm imtfffii
sendo recolhido ao xadrez.
A ___ para e _7st_li__a _> o pequeno Andrew.
les.
i
,i
dente da America do Sul, a
SSÍJ!!_¦.'¦_.
missão scientifica brasileira,•
Benedicto
presidida pelo Dr.
O inquérito, sob a direcção Montenegro
e composta de
do dr. Aristides Pinto, visa numerosos
estudantes de me
esclarecer, como se sabe, não
dicina, que vieram a convisó os fçrlmentos apresentaAMAZONAS
te do governo italiano em visr. CTovis Maranhão, filho do posto antl-rabico para attende:
dos por Barros nas oinhas
sita aos institutos e hospl- UMA IIOMEN AGEM AO ES CRI di~_tor da "A Polha".
ás pessoas atacadas pelo virus
dos pés, como no crànteo, cu taes.,
-,. ..,.
... ,.,
. . .,
da
hycfcrophdbia. Para auxiho a
E_5s
acçidentes sâo attribul
j
UM INCÊNDIO NOS DEPOSI
ja base está fracturada, em
MAN AOS, 11 .Ò'.iP.Y — Em dos ao máo estado das
Os visitantes foram receesse
emprehendimento a Prefei
viaturas,
conseqüência, diz-se, da tènTOS DA FIRMA MOTORES
régosijo
ao
regresso
bldos pelos representantes do
tura concorrerá apenas cam 100
do _cr_pfcor pois o trafego na cidade nâo
jus
' Pendes
tativa de suicídio ha cella
MORELLI
A rOLICIA MINEIRA INSikomes, seus amigos lhe tlfíca ocUisões tão repetidas.
Mnisterio do Exterior e con
mil reis annuaes. Todas as ap
_i.°.
S.
PAULO,
5.
11 (O. P.) — Na
TAÜROÜ INQUÉRITO PAsul brasileiro. Permanecerão | pereceram um banquete na sé
plicações serão gratuitas
I
madrugada
laudo
O
de
hoje, verificou-se
medico
sobre
as
«A APURAR A MYSTBRIOaqui quatro dias e quinze dè da Academia de Letras.
contusões nas unhasT laudo em
um incêndio na rua Boa Viste,
'
j
SA OCCORRENCIA
Roma, Pavia, Padova, Vô
KM TORNO DO PROBLEMA
dos depósitos da casa em qué
que é i_u»_tantissimo e foi _ei»e'--__.
assignado pelos drs. João Al
está
DO
Installada a firma Motores
ALGODÃO
BETiLO HORIZONTE,
11 binió de Almeida
(A EXCURSÃO DO OOVf_RB.
LUIZ
Morelli
DO
S|A. O fogo propagouMARANHÃO
e
_
Oscar
ver
(C. p.) —- a accidentada
siani, médicos lègistas, já se
| NADOR DO ESTADO A' ZONA Jl (O. P.) — o "Diário do Nor
se
espaço
de hora e meio.
pelo
CÂMARAS
MUNICIPAES
prisão e a circumstancia de
BRAGANTINA
te", desta capital, estampa um
encontra annexado aos auNATAL, 11 (C. P.) — Foi ins As causas do sinistro são desço
ter sido encontrado
BELÉM, 11 (O. P.) _ Tem longo artigo sobre
grave- tos.
o problema ai tallada a Câmara Municipal de nhecidas. O sr. Henrique Boni
mente ferido no xadrez
sido
o
muito festejado pelas popu godoeiro, dizendo,
Foram
ouvidos
na
entre outros S. Thomé, após o que os vereado lha, gerente dai firma Motores
Policia
communista José Luiz
laçôes' locaes, o governador do ___tentarios
de Central, em segredo
"a entrada res votaram
de
que
justi
Barros, ainda são objecto
uma moção de soli Morelli, dtepce na policia, ás 2
Estado em excursão á Zona Bra de São Paulo
de ça, o enfermeiro
no
Pinto
mercado
Coedariedade
de
ao
vfvôs commentarios na cirl_governador Ra- horas da madrugada, para o in .
. .
E_ntina.
-Srodáo oom typos aperíeiçoa- phael Fernandes.
Uio 6 o sr. Frederico Teixeiquerito, declarando que avalia
de.
á. s. inspeccionou nos muni- dos, obtidas & custa
ra de Salles.
os prejuízos em 400 contos de
do emprego
Foram
também
_o___
^
Segundo informações obtl-,
installadns
as
BROOKLIN,
10 (BAND) —Na cipícs de Capanema, Igarapé e d. vultosos
Hoje, deverão ser ouvidas
capitães e de esfor- câmaras dos municípios de Jar reis e que a companhia está as
das no gabinete do Chefe
da menos, de 200 agentes da
de. as declarações de vários
po Assu' as plantações de algodão ços intelligemtemente orienta- dlm rio
segurada num total de 1.200 con
in- Iicia americana
Policia; pròsegue nòrmãlmen
Seridó e São Miguel.
estão trabalhah Texas, c_j(_s sementes foram dos
tos.
pelos mais modernos metho
te o inquérito instaurado. vestiga-dores e detentos que do activamente no
sentido de impoi „das de São Paulo e dis doa agrícolas,
se achavam em
Durante os trabalhos da ex
diminuiu, conside
cubículos descobrir
com o objectivo de ajuizar
o paradeiro da joven tribuirias gratuitamente.
si contíguos ao do extremista
ravolmente,
tineção
do fogo ficaram feridos
a
procura do algoo.agente vermelho foi
Julie Centberke, de 9 annos da i SETE DESASTRES
tor- Barros.. "
DE
¦
AUTOdão
levemente
do
norte*'.
cs bombeiros Anto"EM
turado no cárcere, ten «io
idade, mysteriosamenbe desappa
FALLEOEU UM TIO DO MINIS
MOVEIS
já
BELE'M
Informam do gabinete do
nio doõ santos Medeiros e o sar
o laudo pericial
recida ha mezes atraz. Os
TRO JOSÉ' AMÉRICO
BELÉM, 11 (C. P.) _ Ete
concluído Chefe de Policia
jorgento José Gjomes da Silva, e o
que este, lo naes americanos
.ue as unhas dos seus
J.
PESSOA, 11 (O. P.) —
hcmtem
admittem
firapara hoje registrarampés go após o encerramento do
soldado Guilherme Santos.
•e apresentam
UM
POSTO
tar-se
ATI-RABICO EM Fallecui em Areia, neste Estade uma fuga, embora não se nesta cidade sete desastres
descolladas inquérito, fornecerá
de
uma no
«a situação normal
JOAZEIRO
do,, o sr. Graciano Soares Ca
com si ta á imprensa a respeito de íundamenfiam as suas supposi automóvel, resultando tres mor
JOAZEIRO,
»«^ evidentes e Incontras
11
VaLcan-ti
fc.
—
P.)
Leal, tio do sr. José
se
seu desfecho.
' 5õea- Alguns agentes suspeitam l***3 e VBrlos feridos, inclusive o
"
*w____r_.
ORGANIZA-SE UMA SEMANA
-¦
'¦
rá installado nesta cidade um Américo de Almeida.
AGRÍCOLA NO SUL DE MINAS
B. HORIZONTE, 11 (C. P.)
—Haverá no municipio
dè MaA EXPOSIÇÃO DE QUADROS
tíhado, no sul de Minas, no
peDO PINTOR MIGUEL
riodo de 31 de julho a 8 de
BARROS
agosto, a primeira semana agri
__OEIO\ U(C. P.) — Reali
cola e que será também à
prizou-se a abertura da exposição
meira exposição regional daquel
de quadros, em numero de 60,
la zona. Para a semana ruralis
e de pórtrait-cftiages de pessoas
ta vão sendo tomadas todas as
destacadaá da nossa sociedade,'
. rovidencias pelos prefeitos doa
da autoria do pintor
Miguel miuinicipias
s_-mineiros, tendo
Ba__. o acto teve a presença
¦ido já requerida isenção de
ire
da autortdlades, intellectuaes e
tes na rede de viação, reinan
famílias.
,_< grande enthusiasmo.
Entre os caricaturados
por MI MAIS UMA USINA
DE BENE
gueí Barros, contóm-se d _>utaFICIAR
ALGODÃO
dos, pessoas do alto oommereio
B. HORIZONTE, 11
(C. p.)
etc.
r- Será inaugurada dlentro
da
PARIS, 11 (O. P.) — O capi úion Lopes., metralhador,
que $er d. vi __i;navio ancoraetó perto Somente mais tarde 6 qüe sou
Poucos dias a usina de beneíidos
**o de aviação José Orcega,
qüenclà
ferimentos
recebi
que ve na aviação ha quatro annos. c3a praça, o qual abriu fogo con bémps.a verdade".
Piamente de algodão na cidads
dós. durante o bombardeio na CONTÍNUA
tomou parte no bómbairdeio do No outro
"DEUTSCHLAND'»
ayifio,
a__v_n-_
os
INTENSO O SER- Manga, na zona do
txã'n___i''0;'t_ro
a
principio m_ Q
M-èut___Q_'',
EM AL- bania, de Ibisa.
São Ftanem entrevista téirentes Aímando Garcia e Jay angulado, e multo baixo, foi em
VIÇO DE ALISTAMENTO
GECTRAS
fisco,-fronteira ao Estado da BaO "D_nüTSCH___ND» EMBARPublicada, pela "Paris Sois." de rhe Sen_n è;o _aaige_itio-FeliX'LO' seguida __ígido e
ELEITORAI,hia
os obuzes < GIBRALTAR, 11 (C. P.) —_.
CARA', EM IBIZA OS CORPOS
elârou:
BAHIA,. 11 (o, P.)_ AmiSen_o_ié em seguida per cameçaiaan a icbenitar perto de O vaso de
"Deutechpes".
guerra
»ÕS TÚBilPULAN TES. MORTOS
•— "Foi o navio
allemão que guhtódO 'qual era ò objectivo da nossos aviões. Naturalmente, laind" chegou a
gos, admiradores e carrtílgion.
Algeciras á tár OiEÍIIALTÁR.li
eo«eçou a atirar contra nós
"O
(O. P.),-. o rios. políticos do
. missão, disse: —
tenente co bombardeamos igualmente o na de de hoje.
"Deutedhiand"
governador Ju
I;nt_-og__o sobre os aviatíbrês ronel
parte hoje para racy Magalhães.estão
Hidalgo _sne__ ordena- vio quô atirava contra nós. Or MORREU MAIS ÜM
em gran
TBÍPUIbiza,
afim de embarcar os cor de actividade,
-«o haviam participado do raide ra-me que auxiliasse
quatro de denei que fesaem lançadas qua LANTE DO "DEUTSCHLAND .
trabalhando na
e__íüatío
de
3 membros da tripulação, capital
pos
pela aviação republi nosso, .dest-oyetscom um tiro tro .bambas — tres de 200 libras
e no Interior pelo augLONDRES, 11 (C. P.) No enterrados
6aila hespanhola sobre
alli provisòriamén- mento
Ibiza, r.s, de reoanihecimento sobre Ibitsa. e uma de 110. Mudámos depois ticias
do eleitorado, havendo
de
Gibraltar;
procedentes
te. o navio volta a GIbraltar
"Eram' todos hespar Tomamos nossos apparelhos e de diréoção
P«waeu:
rm Spcretaria do ParWdo .Social
e ar.reditiiyanios.qup' transmittldos pela- Agçncla
Reu depois de amanhã, afim
. LONDRES, ir^ .BAíjÍO)'''-_;
W1>°e8. _s_va em meu
de trans Democrático um _rande
app^re subimos a 4 mil metros ao nos tinhámos attingido o "Almiran ter, informam o-__e_mento
Noticia-se
movide
""o capitão Fèlíx Alliende,
que 6sJ filmes do
portar para a Allemanha os cor- i^°nto
na aproximarmos de Ibiza. Já nos te Cervera, oanforme salientei mais um membro da
diário que w« das 8 ho- casamento
tripulação Pos de mais 27
Üo duque de wln
^«lidado de observador e Ra- atíhavamos
tripulantes,
em
"IJeutaachlaiid",
meu
relatório ao regressar. do
ac- ms da manhã, até, ás 10
perto da cidade, quan
em conse- _a__aite nesta
horas dsor não serão exhibidostul
cidade.
da noite.
Inglaterra.

pon
fiara salvar uma criança

Tendo intervido na lueta, o pae da victima foi abatido com violenta cacetada

que engálira
uma lapiseira!
üm caso sensacional nos Estados Unidos — Até a aviação entrou em
actividade

Com quem ficará õ
P.S.D.d.
Ceará?

Chegou a Nápoles
uma missão scienlifíca brasileira

A*u* AW

Encontraram o pre- j_Tde f^^^
so gravemente madiucado, no fundo
docarcere

Pequenas noticias dos Estados
Pará

Maranhão

Onde estará a jovem Julie CentÊerke?

Rio Grande do
Norte

Parahyba

Ceará

Minas Geraes

0 bombardeio do «Deutschland» narrado
por um dos aviadores participantes do
raide contra Ibiza

O vaso de guerra allemão é que teria começado aati
rar contra os apparelhos governistas

Alagoas

Baia

serão
4os na Inglaterra
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PARANÁ'

ADE SOBERANA

de todos esportes paranaenses, se transformará dentro em breves dias, a Federação Paranaense de Desportos.
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CORREIO DO PARANÁ',
"-sfortçw,
nao tem medido
afim de informar aos sena
leitores dos factos, desde os
de menor cartaz aos mais
sensacionaes, oceorridos Sno
esporte daqui e de fora. (Fo
mos ainda ha pouco os primetros a notlci'— a propôsta de nm dos nossos grandes clubes, p Dula, o "piTot" do campeão paulista.
E «cora, temos, (rraças a
um . "furo" do reportagem,
a sensacional novidade do
esporte local — a Federação
Paranaense dc Desportos vai
se transformar em ENTT' DADE . SOBERANA, regendo todas as modalidades espertivas que se praticam no
Estado. . .'. í ¦ i "

irecçao. de ASTOLFO DI PINO e FRANCISCO CARDOSO

«»*íri5í/*W*«»w^ni iwwiw»tmww»i-**M>lwu,>www
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disposta a quebrar a ihvencitò lidade do pelotão rubro-negro —
lilT interesse o
.C->'-.',.;?£5.W.
*;-. ;:
;;;;

Wgi

-'¦

;

„..&»</>-

gn ardado com grande
Ci

notando na cidade em torno do
reefrido match, cujo resultado
falia muito de perto também
ao Coritiba, que poderá tornai-so llíer com a derrota do rubro-negro.
O quadro dos calções vermelhes, a despeito das derrotas que
scífreu nas duas vezes que intsrvru no torneio em curso, é

*
. • ...

i 11

m. jpwjyi

-

Assim, para cada esporte
serã criada lima Liga cspecto.lisa.dfl, nos moldes So. que
ss vem fazendo no Rio e
• São Paulo; Todas cilas,
po-rém, ficarão subordinadas à
uma entidade superior, que
., virá a ser Ia Federação Pa1-ana.ensç de Desportos.
Essa suginestâo, foi disen!
¦ tida. na reunião de
quarta. feira ultima, pelo Conselho
. Director da "mater".

n

considerado entre os mais homogtneos que possuímos. Treinadissimo e tonificado pela esperanca de fazer baquear o cam
psão des campeões paranaenses,
o alvi-rubro representa uma seria ameaça para o Athletico.
Como se vê, a lueta de domingo ss apresenta, com varies
motivos de attracçüo.

- iiSsI
'— "' *Tfíí
iTlllBr 1fil
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GUIMARÃES, PRESILUIZ
DENTE DA F. P. D.
Assim sendo, teremos den
tro em breve -uma Liga de
futebol, ont-.ta. de oestobol,
entra de pingue-pongue, oa
tra. de tennis, etc.
Em nossa próxima edição
daremos informes mais detalhados da auspiciosa neva.

B.jqCSBggCSg B
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Iniciativa

"Gorreio

do Paraná". Numerosos pedidos de todos os estados levaram-nos
Attendendo a nu
a adiar a realização do grande raid Bahia.
merosos . pedidos
Será, como ve-

de diversos esta- tico que ídeveria
d os brasileiros, se realizar nos pro
"Correio do Para- ximos dias 19 e
<:¦.:,,
;j
'
•-!
A UNHA MÉDIA DO CAMPEÃO
¦
ná" sentiu-se na 20, — para os dias
Athletico Sc- Junak é uma das bella, emqüanto que o alví-ru- aos olhos de todos como um ad contingência
d e 17 e 18 de Julho.
partidas constantes da rodada bro cecupa a vice... rabeira.
versario capaz de quebrar a mar
transferir o gran- Muito tem a • ludedeaningo. O rubro-negro, coEntiTótanto, a dfespeito das ap cha trHitm-pCial do Athletico.
mõ se sabe, é o ponteiro da ta- parencias, a Junak se mostra
os
Dahi o interesse .que se vem de raid motocyclis crar, com isso
amadores locaes,
que assim disporão de mais um
"
63
PROGRAMMA DAS CORRI- Helios ... ,
|W»»»»»»»»»i<»»»«»V»»»»»»»BW»»ii'r»iiã6»»»i»»li»»» 4
mez para travaI
1.550 metros
3." Pareô
DAS A REALIZAREM-SE DO<
Haras ... .
c o 52 kUos rem melhor
MINGO NO HYPPODROMO

nhecimento com a mos, a prova que
estrada qüe servi- reunirá o maior
rá de pista.
numero ,de moto• E* assombroso o cyclistas como
enthusiasmo rei- também a primeinante em todo o ra que terá o casul do Brasil pelo racterde interesraid que "Correio tadoal, transfordo Paraná fará dis! mando-se, dessa
putar no próximo maneira, graças á
mez.
magnífica dotaA elle concorre- Ç*° offerecida ao
rão, Rio, S. Paulo, vencedor pelo sr.
Santos, Santa Ca- Governador do Es
tbarina, Rio Gran- tado, a prova made do Sul e possi- xima do Motocyvelmente Minas e (Continuação i (a 7." Pagina»

No domin io do turf

No CâftdZ...

:i!(;
i j

t»«««««nêi
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VICTOR, o magniflco centro-avante da Jrunak, que
havia fracturado ruma clavicula, já se encontra restabetecido e se exercitou no ultimo treino do grêmio das faixas
— rubras
i
* * *
! . TIVEMOS conhecimento de que Bananeiro anda tendo algumas "aulas" com Francalacci.
Será que o "homem dos 7 instrumentos" deseja agora ogar no goal!?..
¦
]
*
A CAIXA de Amadores do Coritiba F. C. realisará
mm grande baile a caipira, no próximo dia 20
¦
*

O. CORINTHIANS, ao que parece, desistiu do concurso
de"Dòuglas, o excellente center-forward do sexti-campeão
... ,
paranaense.
.
5-í

" *:

i
et

*

DO GUABiROTUBA

*
* • * .'
1." Pareô — 1.000 metros
Dictador
53 kilos
"
Smocking 53
"
Palmeirinha 53
... .53 "
Menina
2." Pareô — Clássico "Cidade
de Curity.ba" — 1.200 metros —
1:5005000 e 300ÇOOO
Mensageira 51 kilos
"
Mariposa 51
"
Caboré 2»
... .53
ft-m ¦¦¦

iisii——i» xm \*mmmmmaamam*mmMa*mm$m

Treino echurra^cada do Coritiba F. C.

.

;•¦

»•'»..'.'

PARA a próxima quarta-feira, está marcado o segiún- '
te encontro do torneio de cestobol — Coritiba x Teuto, os
dois .velhos Tivaes ,de nossas canchas. •
,
,BULA continua no cartaz.'..-Até agora, nada sé sabe
de positivo acerca do que jno-uve com o conhecido "pivot0
^ H^PÇão paulista e o Coritiba.
•-.:' :,.:¦'
j^mWf

l"

''"¦'¦':.

'r..'ji
,-¦.¦¦*"

•*
Quilate
53
5.° Parco — 1.600 metros
Snryrna
51 kilos
**
Argentina
54
"
Goyano
53
"
Garibaldi
55

iiwi sjw mmammmmimf ¦¦' m pw—wm nu - ¦¦¦ ¦¦mu —
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Vai ser introduzido no Clube Athletico Paranaense esse systema de contrôle medico-esportivo.

'

GUiDO, que ha dias se acha na terra, treinou hon- .
A DIRECÇÃO TECHNICA
tem no Coritiba, no lugar de Roberto, que foi-se em gozo
DO CORITIBA F. C CONVIde' ferias.
no alvi-negro'o terceiro Gabardo ?
Ficará ..**;'...-.
DA POR NOSSO INTERME*';*'' '.
:
DIO A TODOS OS AMADOALE'M dos prêmios offerecidos por diversas casas comRES INSCRIPTOS
DA SEC
mérciaes, os cinco primeiros colíocados no ^Circuito da Ga
ÇAO DE FUTEBOL, A COMyeá-' receberam os seguintes: F» 180 contos de reis, medaPARECEREM DOMINGO, A'S!
daJha dé ouro e taça; 2o 40 contos e medalha de
8 HORAS DA MANHA, NO
prata; 3».
25 contos e medalha de prata; 4o 10 contos e medalha de . ESTÁDIO BELIXDRT DUART,
bronze; 5o 5 contos c medalha ide bronze,
.
PARA UM RIGOROSO TREI.
•£
*' ;
* *
;•¦'•
NO.
;'
' PENSÒU^SE
qne com o rumo tomado pejo processo
APO'S O EXERCÍCIO, HAmovido por Fausto, contra o Flamengo, tudo estaria liquiVERA' UMA GRANDE CHUR
dado. Isso, nó entanto, não sueceden. o "rubro-negro"
RASCÀDA OFFERECIDA PE
não bancou o Vasco é, por isso, não se contentou com
LA
DIRECTORIA AOS AMA~~
o resultado da acção de Don Fausto." "
DORES Í>A SECÇAÕ DE PUAgora o Flamengo irá multal-o em 15 contos, além de
TEBOLuma indemnização por perdas e darhnos. O ex-pivot vasNAO SERÁ' PERMITlliDA
'
caino, ao saber da attitude do Flamengo, teve essa sabida' A ENTRADA
DB PESSOAS
'
t-nricamento sua —¦ "O Flamengo véin ao encontro dos
ESTRANHAS AO CLUBE."
meus desejos".., .
".,.....'

"
Japoneza ...
52
"
Adarga
64
"
Mensageira 50
4." Pareô — 1.2W metros
York
51 kilos
"
Vingativo ...
51
Zouna
51 "

FICHA. MEDICA — Um dos
pontos mais descuidados no esporto nacicaal é, som duvida, es
se da ficha medica. No Paraná, infelizmente, não é observada medida de tão elevada importancia. E, para nos consolar,
resta-nos o fauto de nos maiores centros do paiz, serí pouco ou
nada praticado o controle medi
co-esportivo do nthleta. Essa c
-,
a triste realidade.
— O esporte é a escala do phy
sico e da alma. E' a obra mie

üica, expressão do esame jprt liminar
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para a pratica
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Hft ::'<-^'sssssHissssl
coordena uma série de accões
sm fl
physicas homogêneas.e raclocinadas, que visam desenvolver a
energia do homem e ao mesmo
educai-o espirito.
Mas para que o esporte, em
qualquer dc suas modalidades,
attinja semelhante fim, é indispensável que seja praticado
ssi
IsrnifflfffTriTffllfP f^^mÉMvJTlIrfsBl
de accordo e á medida das possibilidades dè coda um.
E' ahi que apparece com txu O INDUSTRIAL SNBl CANBIDO MADER, DYNAMUCO PREcortejo de vWudes, a ficha me
SD3ENTE DO AXHLETIOO

"Correio
Para 6 Io collocado na grande prova mofocyclistica
do Paraná", a
"Gumpantíá
Brasil de Seguros Geraesw ófferecen uma apólice de accidentes,
no valor de 5ft contos de réis!

ou daquelle esporte.
Sentimo-nos, assim, satisfeiüssimes ao noticiar agora
que
a dynamica directoria do Clube
Athletico Paranaense, á frente
:ia qual se aolia a
figura de Can
ilido Mader, está tratando de in
trodnzh- - o
qne se .faz pei*
primeira vez em nosso Estado —
aquelle systema de. controle me
dico-etnortivo.
A iniciativa, portanto,
já partin de um de nossos
grandes
clubes E é preciso
que todos se
convençam que não é
jo tcchnt
co a unica necessidade
na direcção esportiva de uma
aggre"úaçao: o medico delia devefa«:r parte integiiante.
Mwdico e technico é forçoso
W£ trabalhem tem leonjunoto.
Sntre ambos haverá trocas do
déas e impressões acerca
d»
athleta, do seu
preparo physicn,
le suas "performances", dos
pri
meiros sifnaes de fadiga ou do
supertreinamento.
O technico isolado nfto
pode
em absoluto conduzir iam trfcinamento, sem
que o athlet» é*
kia sob ílscaUzação medica ert
briosa e orientada
periodleflmente. A iniciativa do Athíett
™ « digna, pois, dos mais calo"^opptensos,
.
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RIO, 11 (BAND)
—^Affirma-se nos
meios cebedistas
que o Peru* acaba
de desistir de patrocmar a realização do próximo
campeonato sul-,
americano de futebol, em Lima.
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Como se sabe ficou resolvido que
seria naquella cidade que se effectuaria esse certame em 1939. Agora, porem, com

a noticia de que o
Peru' abre mão
desse direito que
lhe tinha sido asse
gurado, adiantase que aC.B. D.

está disposta a tomar a si o encargo
dessa tarefa. Nesse sentido tem sido grande o traba
lho de Luiz Ara-

nha e seus companheiros. Tudo indi
ca assim que teremos esse torneio
continental, e m
nosso paiz. Um pa
lammawmwibmwammvmavm^vümwããwww

UM

j campeonato, tánBB—B to na parte financeira como na teredro da C. B. D. chnica. Esse mes»
esportista,
ainda nos infor- mos
suas
mou que possivel- pelas
palafaz
crer
mente será dele- yras,
qúe
será
.
effectuado
gada á Liga Paulista a incUmben- em São Paulo, ;es^
cia de organizar o se certame.

dfOO^fWio

será o que as esquadras do Britannia e Ferroviário
—farão
domina o
didos,
bastando portanto
Assim sendo, Veremos que
que o actual lider soffra um os bandos, que ce encontram
revez e um empate, para ai- em magnífica forma, comol
cançal-o na tabeliã.
têm demonstrado, nos mltl.
- X:
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Jwé, o excellente "forWarã » do Britannia
¦,

Dos dois encontros de domingo próximo, sem duvida
alguma, o que vem merecen
do maior attenção do nosso
publico, é o que será trai*do no grammado da Junak,
entre os esquadrões do Fer_"
a
rovlario e Britannia.
Para ambos, e principalmente para o aM-rubro, o
campeonato se apresenta
com boas perspectivas, mormente se conseguir triumphar frente ao poderoso con
juncto da Kstação. Terá en-^0m^m* -M
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Eleições no
Sofilü f. t.
Por nosso intermédio, são
convidados todos os associados do Savoia P. C. para,
na Assembléa Geral que terá
lugar no dia 14 do corrente,
ás 20 horas, na sede social
do club, á rua Éentó Vianna, suffragarem
os novos
Directores, que deverão gerir
os destinos do Club no perio
do de 1937 a 1938.

tão, o quadro
de" Elisico,
grandes e multas poss'Kni„
dades de vir se galoardaT,
com o magno titulo do primeiro turno.
O tricolor da"praça Éufrasio Correia, por sua vêz, tam
bem ainda não* se afastou
multo do primeiro posto.
Tem somente 3 pontos per-

ISIlffl^

1

rany, que dle ha vários annos
ingressou
no profissionalismo
paulista, tendo desde então deíendido as cores do Hespanha
3. C, de Santos.
E agora chega-nos a noticia
ntrq Taddeu mudou de clube, pas
sando-se para o Estudantes, um
Sos mais conhecidos grêmios dy
capital bandeirante*. Essa noticia a- lemos casualmente
no
"Diário de São
Paulo", e vamos transcrevei-a para melhor
orientar nossos leitores":
'""> frmhecido
arqueiro Taddeu, que na temporada passada
defendeu as cores do Hespanha

ESPORTE
JORNAL I

Wk-WmWa^m:M

De ordem do snr. Director Presidente Interino, levo
ae conhecimento dos srs. associados que, a contar do dia
exigidas em todas as festiviIo de Julho próximo, serão
dades espdrtivas e soclaes do clube, as CARTEIRAS DF
FAMÍLIAS DE SÓCIOS" que estão sendo fornecidas pela
a Secretaria, todos os dias úteis das 16 ás 18 horas, e as
quarta-feira das 20 ás 22 hor as, na sede Social do Clube
rito no nredio da AssocIp^o Commerc'al do Paraná — 2o
andar, Rua 15 de Novembro.
.¦-.-.-^
Para a acqulsição das referidas CARTEIRAS, faz-se
necessário a apresentação da Circular Já fornecida, bem
como de uma photoerntinia dp enrta twssoa da YamiÚa;-!;^'>Curityba, 17 de Maio de: ÍW
., . .FHANC'5n0 nART)OSO.
-'
' ¦ ¦¦ijíiê^r-miiee^^
f}(

— 1.500 metros. •No\1ssimos
-- .¦•-¦¦ -;v-..
. .:af
2.' catfcegoria — 1.000 metros

¦¦¦:-.
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Taddeu o excellente quiper Pa ranaense

2." catbegorla —7.50J)
¦9;°'

"
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l^icaúhegorla — 15.000 m
''¦¦
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F. c, como é do eonhècimeh
bo publico, havia deixado> o
olube do Maicuco iingjési^jsfit».
no Estudantes do S.^Paúlo (aí
tual c. A. Estudantes Pauüls
ta) clube que vinha darèndén»;
do apenas em jogos amistosos,
pote são possuía o respectivo
passe do ruibro-amaxeílo.;¦'[.
Hoje & noite, porém,tTád<íeti
entrou em entendimentos' coir
, os dirigentes do Hespanha, que
lho concederam o passe, ¦méo"ia^,
te a entrega de um conto de,
~.'7-r-r .-;;•¦¦:.',.;
réis. .
-.•'
j O Kstudantes, ao que íomoe '
informados, além da quantíada
i da ao Hespanha, deu inaisr con
to de réis ao arqueiro emlquiestão, como luvas do contracto
firmado". 'yP-¥0!

MAIS UM EXERCÍCIO
realisa hoje a teieccão de cest
boi. - Teremos novidades

VARSOVIA — O sr. Ângelo
Bolanaçhi, delegado da Greciá
ao Çomite ÒlymipioO InternaPara hoje, escalou a LioionaJ, que se reúne amanha na ga Athletica
Paranaense,
'
.
^s1»»
Ws capital polonesa, apresentará ,0 mais um exercício da selecI^HBKKít 1
"facho
que será trans ção que deverá disputar o
a&WÈi&RmWiÊ^ ¦ &&{¦ portado olympico",
ao JãpSo por oceasião. campeonato brasileiro de ces
âas Olympladas de 1940:.O-per: tobõl, a ter. lugar nos
primei
curso total será dè 19.360 kiio ros. dias de Juiho^próximo.
"próginostisàmos
I metros, dos quaes 1.2 W'. poi ter ; Desde
já,
yl
...
mWggB} '''am m
ra.. -;¦
fl
:ò fracasso- desse riovo.prepa
B^a» 7M WbamJBi
•;.; "'' xx x ';¦.':'}\-:\,;
ro,. si ¦ a; Liga Athlotiça hãó
RIO — InfoTmaç6es.< colhidas tiver tomado: as
prOviden:riÒ;;Hospltal Mtfníei--Couto/-.àe- ;çlas que se faziam- necéssa-,
¦slgfradò- para attender"ioi
accldaritackis doirarité' à prova de ciclos alcancem o fim
alme
domingo, na pista. r»o Gaveaí' as jado. Tudo nos
faz crer, po.
seguram que attingiu ft.tres'flfc, rém,
que mais uma vez, elle
numero de mortoR «70.6 dè fè" será realisado,,
miscelanèaridos, èm oonscquprjrfa dè (jüe- mente
... sem orientação,
úm, desastres de bondes,, atro- seni norma
... sem liada!... 1
PDBTOLOTI I pclarrténtos, etc.
'Os amadores
escalados,

'y-,
Murique parecem, sao:
cy, Ceccatto, tvver, Antenor,
Bróne, Charuto, Otto, Man1cine, Aleixo, Chico, Sòldáti e
Sniák. :--y.
Veremos agora; :à quem
"fivès",
caberá designar^.os
"encarregado
e quem estará
de orléntal-os, technicamen '
-te i ¦¦';• ;-':;'>:¦
UM CONSTA ...

os ámadores"dc) Coritiba não
se exercitarão, em virtude de
terem que treinar para
o
compromisso de quartá-fei„
rà próxima, em que enfrentarão o renovado "five" do
RfíVVAlíSISE-'¦¦¦¦.'
Teuto. Tivemos conhecimen muitiseimas
chegadas f
áo | to dessa noticia, por pessoas tes do campeãc
¦ ¦;•-

'¦»

"•".'."

¦¦
..

¦¦:

¦.

•'-¦-•
.-.

,

.

'
i>

¦'' íw

'

;

'

iy.'r

4."
1.* catheeoriá — 1.000 metros
velocidade.
5.»
Senhoritas — 1.000 metros
(prova-extra)
C.» . .
Para menores — 1,500 metros. '
* "•'
7."
"
Novissimos — 4.600 metro».:

MfeaiEsIrtiiles

Já' se conhece mais
ou rigoroso ensaio em conjunc
menos a organização do qua- to.
dro rubro-negro que depois
de amanhã enfrentará a
equipa dos calções vei melhos
numa lueta de grande responsabilidade.
•jAssim
é que Ozorio níais I
uma vez será substituído por
Gilberto, sendo tambem qua
si certa a ausência de Raul
Rosa."
.
.,
E' hoje á tarde, na '\gua
Verde, o camoeão eniierrará
6eus preparativos cca um

de socros

Club Paranaense, sob o patroci
nio do Vello S. C, será aberto
com um magniíico programma
do qual constam 9 optimos pareos a saber:
1>
dros respectivamente, realiPara meninos até 9 annos —
sando-se esse jogo, no cam, 500 metros.

velocidade.

'
¦
,

OS PARANAENSES LA' FO'RÀ

0 ÃtMetíco reázará hoje á tarde oultí
mo ensaio

CARTEIRAS PARA FAMÍLIAS

mos encontros, se atirarão
com vontade atraz do triumO campeonato de cyclismo da
pho de domingo, que muita Cidade, que terá inicio no pro
significação terá na tabeliã. qlmo dia 13 na pista do Jockey

Boletim Official n° 18
O Conselho Director da F*
deração Paranaense de Des
po da Sociedade de Educação
portos, em sua reunião ordiFisica junak.
naria realizada á 9 de Junho
d) Determinando que as
de 1937, com a presença dos
partidas
preliminares sejam
diretores seguintes: Luiz Gui ao 2o quadro do Coritiba F. iniciadas ás 14 horas
em
'
marães, Presidente, Cap. Jo Clube por 3 a 1.
«
ás
ponto,
partidas
princ) Escalando para atuacelin de Souza Lopes Secrecipaes ás 15,30 em virtude
tario Geral, Murillo G. ^or- rem as partidas a serem rea dos dias curtos e invernososrela i° Secretario: SaUutia- lizadas no próximo Domins) Designando os seguinno Ramos 2° Secretario, Ani go, dia 13 do corrente, sn. tes membros
dessa commisbal Giorgio Tesoureiro Ge- tre os clubes Atlético Para- são
para os jogos de Domin
naense
e
sociedade de Edural, Osvaldo Vardanega t°
go próximo: Clube Atlético
Tesoureiro ,e Stamslau Nie. cação Fisica Junak, no car- Paranaense x
Junak. o sr.
go do primeiro, os srs. pe- Elidlo
j/veglqfwski, 2o tesoureiro.. dro
contin, e Clube Atle
Pereira do Nascimento tico
Resolveu:
Ferroviário x Britannia
Gonçalves, para os S. Clube,
Io Tomar conhecimento da e Moacyr
o sr. Joaquim No
¦
nota oficial sob n° 27, baixa l°s e a*s quadros respectiva
«ueira
Júnior.
da em 4 do corrente, pelo mente; è para atuarem as
f) Convidando o sr. Altlpartidas a serem realizadas no Borba,
sr. Presidente.
para comparecer
2» Aprovar a áta da Co- no mesmo dia, entre os clu.
perente essa commissão, no
beà
Atlético
Ferroviário
missão aejFqot-Ball, de 8
e dia 15 do corrente,
ás 20..'
dò corrente, éom as seguin- Britannia Çr «fejlje,: os. ar ,
:.:rrh',.:':rr-r^i\
JW.Ataide Santos e jçsé Facites resoluções:
a) Marcando 2 pontos aos ne, para os i°s e 2°s qua(Continua na 8.» Pagina)
1° e 2° quadros-ab Clul>e A- 3tt ' '^pwjww——
tlefico. Ferroviário,
por ter
vencido aos de iguaeg -ata.
gorias, do Savoia F. Clube,
pelos scores de 3 a l e 3 a
2, respectivamente.
b) Marcando 2 pontos aa
1° quadro do Coritiba F. C.
Quem nfio se lembra de Tad
por ter vencido ao 1° quadro do Palestra Itália, e 2 deu? Naturalmente todos de- LS"ir ^WfcB^gitagSBBHIBBMiBBi
pontos ao 2o quadro do Pa- vom estar recordados daquelle
•lestra Italia,
por ter vencido kesper do nosso extineto Gua-

Para iíi ffr a

CORITIBA FUTEBOL CLUBE

9 magníficos pareôs constarão do pr
gramma de abertura do campeonai
de cyclismo

Federação Para naense ÈDes
- portos -
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Faça Procli
Pano de borracha para hospitais ou camas de bebe,
SmamBÊ
metro . . . .7. .-.".- . • • • •
Licoreiros de cristal colorido,
Quatro esponjas de aço e
um sabonete Faixa p. lim777.7.7 . .
de metais,
sAA;.A: peza
Assucareiros de metal fi-

18S000
8SO0O
1$000

,ILW«§i&

DO

seu «Cobre», comtas peeliincSias: w^i:

Opaline enf estada ei chitão
maravilhoso, metro .... .
Camisas de jersey de lã com
fecho, a . . .. .
. . . . ..,
Golas finíssimas de seda para combinações, desde
Rendas de seda p. combinações, metro, desde .. . ..
Renda de Unho, duas pe-

Leiteiras de metal, muito
• • •
bonitas, a
Mantegueiras de metal com
vidro, a
Cadeiras para praias, desde
Renda de filé meio metro de
1 largura, metro
Colchas de renda, desde ..
Jogos de renda p. camas,
....
desde ...
Flanela creme, largura 1,50
•
metro
Mobílias para crianças laqueadas, a .......
Granitê p. toalhas, largura
de 1,40, em muitas cores,
metro •

3S000
2$800
ÍOSOOO
2S000
13S000
25S0OO

ÍOSOOO
3S00O
6S500

1S000
12S000
4S000
1S000
ISOOO

3S00Ü

nissimos

II de Junho 1937

PARANA'

Tecido Damasco p. moveis,
metro
Meias superiores de seda
animal, por
Correntes p. amarrar cachorro a 1S500 e
Cavalos grandes para crian.1
ças,
Sombrinhas, formidável sor
timento, desde . .
Guarda-chuvas para ho,
mens, desde
Linha para cozer, 3 carreteis, por ...
Macacões de mescla encorpada e brim azul pano forte
Cordão de seda, um dedo

5$J)0

7;ooo
2$000
2S00J

grossura todas as cores,
metro . .,1 v.-.- .. .1 ;.•..-,_-....¦ -. . .;-.;
Meadas de seda, muitas cô-

ISOOO

-.[.1 :.;.i. . ..:. ,.-.,

1S000

reS

. .

. .

..;..,,.

Agulhas de tricô, compri,•:. .... ...
das, par .......
Fio para colchas, novelo ..>
Escovas para roupa, desde r
Bolas de Pingue-pongue,
OoLUct

• •' 1 - j«t 1 •: • -

• •

• • .* • •>'

i • • *

Bolinhas de vidro, duas por
Azas para anjos, par desde
Pedra para arear fogões,

1S000
1S000
2S000
$500
$100
6S000

i

1S000

Pano listado para toldos de
lojas, mt.
Fazenda pára barraca, me-

3S000

Cauot

¦"•'¦»

•¦•(•••

••

2$000
Sinharinha, branca è de cor,

5S00O
ÍOSOOO
1S000
15SO0O

¦ P"Ç<*

• ¦

¦»,«

; • « -

• ¦•¦

•r •

¦

•

* »V •'[.• 1

Dez cordões para sapatos . .,
Ligas de borracha, artigo, fino, em caixas, para senhoras, par ..... ... ..... t • í
Calças de borracha para
•.,
crianças a
. .; . ..-,.

1$000
ISOOO
21000
4S000

Praça Generoso Marques, ^6

j ^

I Veja isto e pense apenas na sna ECONOMIA I
1
e na segurança dos seus IfiOCIOS
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(Continuação da
-onlca e justa que venha, ao
ra«nootitro da Incontrastavcl
Com"
do
lado
»°
O.o q«« milit»
ao
jbotoIo que nunca se furtou
acaumedidas
das
jioatamcnto
ieU—«ras dos Interesses do erario publico, dentro dos princic dentro das
pios do equlõ-do
Instltucionà—
da arte
_ormas
4o bem governar.
Ao nosso ver a solução par»
a caso consiste na irame diata
suspensão do imposto de Llcença, qne em soa essência nada
—ais i sinão o próprio imposto
ia Industrias e Profissões com
a rotulagem disfarçada.
Estamos certos que assim prooodendo o sr. Manoel Ribas soluoiot—rá o impasse cem absolota equidade, livrando as cias.noa conservadoras do pagamento
odioso de um tributo evidentemente attentatorio dos preceitos
magnos do instituto constitu«tonai.
,
Ao governo pois o á nobro
Oc_missão recentemente nomea
da para derimir a questão, aqui
dei—mos o nosso ponto de visIn, como sugestão patriótica, ca. pr.;: de contornar satisfactoriamente o lamentável insidente.
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clismo brasileiro.
E ao nosso Estado caberá essa glo
ria como também
a opportunidade
de ver reunidos
num cotejo emocionante os mais
renomados azes
do motocyclismo
•nacional.

Instituto- :""**
(Continuação da 1.» Pagina)
4." — Moralisaoão do comercdo cito produto.
Afim de evitar que continue
a ccoif—ão que se pretende estabelecer, estamos autorizados a
informar que, o Exmo. Snr. Go
vernador do Estado, continua
emprestando todo o seu apoio
ao Instituto, reconhecendo que
é uma organisação que beneflcia, principalmente, o produtor
de herra mate, que ha muito
necessitava de um preço para o
seu produto.

apoiaria
a pretensão do ar-Eduque Otto ao
throno da Hesoanha
O filho do ultimo
imperador da Aus
tria casaria com
uma filha de Vic.tor Manoel III .

PARIS, 11 (C: P.) — A ac

Quanto a comentários sobre a
PRECISA DE
creação de armazens, podemos
assegurar que não serão estes
creados pois o Governo nãò con- Trocure: SILVIO COLLE.
sentirá.
R,. Pedro Ivo, 198 — Tel. 53.
Cx. Postal, 370

Teias de 1' ?

Dois coelhos de uma só cajadada ...
O carro da ínspectoria de Vehiculos
apanhou dois cyclistas
No cruzamento da Rua
Barão do Rio Branco com 15 .
de Novembro, hoje, pela ma
nhã, ás 10,30 horas, registrou
se um "embate" automobij
listico no qual tomaram parte 1 automovsl e duas bicycletas. O primeiro era o car
ro n°300S, da ínspectoria de
Vehioulos, e —fsegundas sofc
os números 2115 e 1456 e derígidas respectivamente. pelos. senhores Ladislau Saarbeque e Joaquim Paria.
Desobedecendo ao signal,
o carro em questão avançou
em dlrecção á praça Gêneroso Marques, quando então
apanhou á bicycleta 2115, atl
rando-a Juntamente com, o
seu conduetor por sobre a
do n° 1456. Passados os pri
meiros momentos, verificouse que desastres pessoais não
se reglstiràram, quanto á ma

teriaes somente a 2115 ficou
com a roda trazelra avariada
consideravelmente,
Qs proprietários das duas
bicycletas foram até á Ins«pectoria de vehiculos.
Mas, ao que parece, esta
não tomará conhecimento do
facto ...
I
Pudera !...

Oex-kaisergosade
excellente saúde
XXX

BRUXKUL-S, 11 (BAND)
— Foi desmentida a noticia
¦de que o ex-kalser esteja em
estado agonlsante.
Um communicado offlcial
procedente do castello de
Don Informa que o ex-imperadar da Allemanha gosa de
excellente saúde.
'

tual presença do archiduque
Otto, filho da ex-imperatrlz
Zita e pretendente ao throno da Áustria na frente de
Blscaya, confirma suas prehespatensões ao throno
nhol.
'
Seg—ido declarações íeitas por uma personalidade
em estreito contacto com a
antiga família real hespanhola, consta que essa candi
datura é apoiada pelo sr.
Mussolini, o qual tenciona.
va fazer com que fosse concedida ao archiduque Otto
a mão da prlnceza Maria de
Savoia, afim de collocar uma
prlnceza italiana no throno
da Hespànha.
"BvidentementèT o general
Franco, acerescentou a mes
ma personalidade, é o único
partidário sincero na Hespa
nha Nacionalista da restauração de Affonso XIII ou de
mm de seus descendentes. Os
demais chefes nacionalistas,
entre os quaes está o general
Queipo de Llano, riãó se oppõem á idéa da restauração,
embora sejam"contrários á
volta da familla do ultimo
soberano ao throno hespanhol. Na falta de outro descendente directo de Carlos
de Bourbon, com excepção
de Affonso _II, deitaram
as vistas para uma família
estrangeira. Recusámos acre
ditar que a ex-imperatriz Zi
ta e seus filhos, que desde
a morte do imperador Carlos
vivem da generosidade de Af
fonso XHI se elevem contra
legítimos,
cs descendentes
mas a gratidão não parece
Ber privilegio' dos grandes.
Certos hespanhóes encaram
com benevolência a insta".ração da familla dos Habsno Ihrono
burgos-Farma,
hespanhol, tanto mais qoian
to a Itália fascista, cujo paguerra
pel importante na
actual é sobejamente conhecldo. anima essa via1'.

BIIIl

O centro preferido de diversões é
sempre o Casíno
Estância das
Mercês
E' porque é, já se
sabe o que é

0 comg-êrcio
(Conclusão da 1.' Pagina)
çxp—-tação brasileira para a Be
publica Argentina, gabemos qne
ao matte argentino precisa ser
addicicnada a herva brasileira
de
para seus fins industi—es
artigo
de consumo. A herva
matto é, na Argentina, uma bebida popular e o Brasil um gran de produetor desse artigo, qne
tem uma importância capital na
intercâmbio commercia1 dos dote
paizes, não pode deixar de ter
lido com interesse comprehensivel o decreto qne eleva essa
taxa.
Muitas têm sido as negociações diplomáticas estai—tecidas
entre os dois paizes para ,nm
entendimento cordcal acerca da
rwd—ção, industria e commercio da herva matte. Considerando o que representam as conferengias economicas para o cn-

_ 0 SONHO DE
OURO

que já esta vendendo os bilhetes
dos 250:0005000
do formidável pia
no de São João
Commentario
não é necessário.
Praça Generoso
Marques n.* 12.
FONE 1557
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Policia do Estado, relativamente a deliberação constan
te do item 7o, do Boletim Ofi
ciai n° 17, de 2 do corrente
e a Portaria n° 4, do sr. Dr.
Delegado Auxiliar de Policia
do Estado, com referencia
ao policiamento dos campos
de foot-ball.
6o Dar publicidade ao movimento financeiro de jogo
Savoia x Ferroviário; — Ren
da Bruta: — 712f00Q •_ De*
pesas — 487*100 — Liquido
para os Clubes 224$900, e do
jogo Palestra Itália x Coritl
ba F. clube: Renda Bruta:
1:339$000 — Despesas
6*-$000 — Liquido para os
clubes 710$OQO.
Secretaria da Federação
Paranaense,
de Desportos,
em 9 de Junho de 1937.
Ja) cap. Jocelin de Souza Lopes.
, Secre tario Geral.

3o Designar para represen
tar o Conselho Director no
jogo a realizar-se no proxlmo dia 13, entre os clubes
Atlético Paranaense e Socedade de Educação Física Junak, o sr. Murilo Gomes Cor
rea, digo, o sr. Cap. Jose_
Hn da Silva Lopes, e o no
jogo entre os clubes Atletico Ferroviário e Britannia
S. Club, o sr. Murfllo Gomes Correia."
4o Escalar' para jogarem
no próximo dia 20 do corrente, em proseguimento do
campeonato de 1637, os clul>es: Palestra Itália x 6avoia
F. Clube, no campo da Soe
de Educ. Fisíca "Junak,
e
Coritiba F. Clube x Clube
Athletico Paranaense e Bocie
dio Belíolt Duarte. "'
v 5? Entrar em entendlmen
to.com o sr. dr. chefe de

^^£^_sg_^_s_^s^_^ mmm&gg***Água Ahu»
P__i: 1515 e 1944 - ÉMPit
ifmumík h. oliva

caminha mento das relaçóes com
mor—ies entre as nações sulamericanas, c a significação que
paderáo ter no desenvolvimento
da sua riqueza comi—im, resta
saber si esse acereseimo de tributaoão,
constituindo embora
um acto de soberania do governo argentino, que nos cumpre
acatar, entra na harmonia que
so procurou estabelecer nesse
campo de activldaães. Porque é
lndubitavel que a nova taxa exerceri uma influencia directe
sobro os preços dessa mercadoria, não podendo, por isso,' deixar Ia interessar bastante as relaçõcs coznme—ia es argentinobrasileiras,
mui—
amistosas,
muito cortezes, náo ha duvida,
mas economicamente desequilibrada. E uma vez que falamos
neste desiqullibrio é bom, mais
uma vez, tornar publico os doficits que o Brasil tem tido no
seu balanço mercantil com a Ar
trentina nos últimos quatro annos (1933-3G), em libras ouro:
1.712.524, 1.487.315, 1.915.783 O
3.351.721.
Positivamente, ha ainda mui.
to a faz".r para o equilib-fo eco
nomice do Brasil com os paizes
sul-americanos...

TROA 0 VULCÃO!
Calculado em pinhentos o numero
de mortos
.LONDREg, h (c. p.) _
Commuhicam de Kokopo
(Nova Guiné) que se reg_traram novas erupções vulcanicas na região de Rabaul.
Segundo as primeiras notl,-cias ali recebidas seria de
600 o numero de mortos.

THEATRO HOJE
Sessão Corrida Á* 7,30. — O BIFE E M BELÉM - Compl. Nac. UFA JORN AL N. 6. — JAR DIM
EM FESTAS -Des. Gol

lím simples "flinf as vezes na sua doce irniocescia, é o ponto de partida de u ma tragédia violenta
Um romance forte, bello e emocionantis simo! ANABELLA, a inesquecivel herói na da "A Batalha e
Victor Francer, a grande revelação, no film espectacular, que alcançou grande successo!

_¦ í

-Hi»

Adaptação feita por Maneeif h' iehrier da obra Veiffes D^mes, 0 Tribunal Militar julgando
ò comman_aBte Carlaix - Do cruzador "Abba' - Causa os momentos impress ionantes deste film.
DOMIftGO - NO PALÁCIO Magala Scfa eièr m opereta de Lehan "EVA."
____-.:
WA15 NO PALÁCIO-0 mais brharo1 film até agora visto "0 REI DOS CCNDENAD0S
BE - ímm RKqmbiica

DOMINGO NO

Mil

Sessão Única ás 7,45
COMPLEMENTO NACIONAL
WA JORNAL N* 4

Sessão Única as 7,45"~¦ jPreços 1$5Q()
A ARTE NAS IGREJAS MINEIRAS "Ò AVENTUREI^
Sessão Única ás 8 horas .
COMPASSO DA BATUTA - Short
[
RO^' com Victor
,! ...';'....,. ... Musical.
COMPLEMENTO NACIONAL
I
Francem o; "Mensageiro da Virtgan
Máry EHis e Walter Pigdeon..
Com
çán — com Richard film da Coloumbia com Ma ry Brian.
e Russel Hardie
A COROAÇÃO DO REI GEORGE V Dix.
OCavaHe^^^
A CATASTROPHE DO HINDENUm movimentado farvvest côiri Bill
X X %
BURG.
^:jü-.i:
DOMINGO NO BROAbVVAY
DIA 15 NO PALACIO
Marshal e Gertrudes Michael
Slançhe Mon teli >
Ò REI DOS CONEMNADOS, com
u
,r „._ ._
r- Com W. C. Fielda e Rochelle Hudsotf Cònrad Vaidti
Ricnard Dix e Margarett Gál lám

Cavalheiro Invisível Com Bil Cody
;
Cara de Esphinge

Com Mary

Brian

BROADWAY-

BOJE—REX-HOJE

/ A Dama Fatídica

Cara de Esphinge ,

Dinheiro Prohibido

^Chealer Morris

A Volta de Chandu'

Armadilha Perfumada

Â Mão que Aperta ;?

A Filha do Saltimbanco

•5.* e-6* episódios

13* e 4* episódios.
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Não Êyra

"Revista

O estudo das materiacr primas nacionaes

Alimentar"

Festa de Sanito Antonio em Ca
bresteantes
Acaha de sair no Rio de Ja
Funociona no Rio de Janeiro
noite — hora dos duendes
Domingo próximo, será reali
Meia
"lunch". E neirò á "Revista
Foi
durante
Alimentar" sob a direcção do Engenheiro E.
"Cabresfaeantès"
um
aparições
e
das
sada no lugar
Dos fantasmas,
municipio de Morretes, na fa como sempre acontece em todos sob a direcção do chimicò in L. da Fonseca Costa, o Institu
Hora >em que la própria ¦ Natureza
"lunchs" do imundo,
o ele- dustrial Jayme Sta. Rosa, tendo to Nacional de Tecimologia com
zanda do Sr. Max Hause, a tra os
Parece mergulhada em negras tentações
1865 — Sob ás ordens
'
mento
feminino
n
dicionr.l festa em louvor ao glo
predominava a como redactor principal o chi- a finalidade de estudar as mado alm. Barroso a esqua
simples vista. Luiz Arata — .fa- mico N. Maravalhas e como ge terrías primas nacionaes.
Hora triste hora iugubre
riosò Santo Antônio-.
o
dra brasileira trava
rente o pharmaceutico Arauto.
RBipartição súboi-âinada ao Mi
Hora que leva a maldição dos tempos
Dada
a grande animação que inoso .actor argentino — enconcombate naval do Ria'¦reina em
trava-se
Aguiar.
jnisterio
sentado
entre
do Trabalho, Industria
Hora em que os fortes e òs fracos
ellas.
torno
dessa festivida
chuelo.
Estes últimos tempos, a ques-' e Commercio, o Instituto Nocio
Sentem-se invadidos pelo terror do momento.
religiosa e á vista do pro- Mci-cedes Simone — a bella can
|do
m'~m-~'mtmi-^~~-^ttm\li'
tora de tangos — que tambem tÃ0 alimentar assumiu uma im- nal de Tecimologia é uma in_.i
m
graimma que está sendo capri
<•
_,
rwrhni-A.o
"dhosamente
__*_•__._-:_-_____
nvix_n.iii«^.j_ _-.•'
_______¦_. .,..,'
constitüia
E") tulcfio
uma do grupo, a da- portancia extraordinária.
Gritos. Quei su mes. Lamentai
,
scientiíica que compreorganisado pelo srs.
ANNIVERSARIO
por isso, auspicioso o facto de hendu as segumtes secções teE* o que se ouve então
Festeiros e Nóveneiros — é de do momento pergunta-lhe:
— Diga-me uma coisa. sr. já possuir o Brasil uma publica ahhicas: Secçfio de Metallnigia,
Vultos que passam no espaço
DE CASAMENTO se esperar que o dia 13 seja
Arata.
Çáo dedicada & alimenteçfio.
Seoçâo de Combustíveis; 8(xEnvoltos na escuridão
candignamente comanemorádo.
O
A "Revista Alimentar" destí-! j çfio de Materiaes de Oonstraca
XV
srta. quiser, _
qne
Festeiros: Sr. Manoel Rdbas
replicou galantemente o sympo- na-so principalmente ás indus- çSo; Secçáo de Physica Tecftno.
Oh» Deus... Onde vossa grandeza
Passa hoje o segundo anniver o Exma. Senhora: Sr. Pedro
trias de alimentação, como or- Icglca e Medidas Physdcasí
tloo actor.
Nesta enorme, sombria amplidão
Sec
sario de venturoso consórcio do jSanson e Exma. Senhora; Sr.
Porque
teclmicO. Mas é ao mesmo çfio de Chimica Teohnoloelca;
gfio
Ao bater a mela noite
é
você
tão
Alfredo
Tramujás
e
Exma.
Se
gentil,
ar. Rodolpiio Strobel, do alto
'bempo uma
tão interessante,
publicação noticiosa Secçfio de Matérias Primas Ve.
Tudo é triste. .Triste é meu coração
tão attento
oommercio desta praça, e de sua nhora; Dr. Manoel da Rocha
e de doutrina, levando ao conhe
com
nôs
as
mulheres,
MARIO BANDEIRA ROCHA
getaes e Animaes; Secção dfe _»_
mestas ,reu
exma.
consorte d. Meroedes Eustur e Exima. Senhora; Coito
cimraito do povo, por intennedio dustrlaa de Fermentação.
niões
tão
sem
importância»'
nel
Glaser
Rübeiito
ao
e Exma. Se
Egg Strobel.
Pa?_o «ne quando representas a d<! verdadeiras autoridades, as
Tem sido notável a contribuiO dlstinoto casal, por certo, nhora; Sr. Antonio Polydoro e
meade, freqüentemente ridícula idláas e os ensinamentos da mo çfio dos technicos do I. N. T. £
Eama.
Senhora;
Sr,,,
Francisco
receberá hoje innumeros cumindustria brasileira. Entre mui.
Petruy e Exata. Í3enhora; Sr. riza a mulher, especialmente a derna sciencia da nutrição.
primei-tos do seu vasto circulo
Narciso
FAZEM ANNOS HOJE:
O primeiro numero da "Re- tos outros trabalhos relalaados
bm-g-ueia?
João
Geraldi
e Exma. Senhora;
de relações.
E... que posso fazer? — res- vista Alimentar" traz excellen nesse instituto de pesquizas teSr. Gumercii-do Kruger e Exma
Aaha-se
festas
lar
ven
em
o
AS EXMAS- SNRAS:
pondeu tranqulllamente Arata. to collaboraçSo de teohnicos, co chnolcgicas, podem ser citados
senhora.
turoso do sr. Hildebrando Men
*. *
Na
rida ó p_n_.it.ido mentir, ao mo Oswuldo Carvalho e Silva. os escudas sobre misturas de ai
Nóveneiros: Dia 5 — Sr. Elias
, D.* Maria Cobb, esposa do sr. dcmça e de sua exma. consorAnatol ZUberfcrein, Ruben
P*1890
Dahèr
Des cool-gazolina, caavões do sul, ro
Qne «a arte, não.
e Exma. senhora; dia S í
te d. Mairlene Mendonça, cam
Hermenegildo Cobb.
fartes, Moacyr silva, e
Sr. Humberto Polydoro
*¦«*_«
inteires!*•*¦*•
chás cüeigesnas, kieselguhr <pro
e
d. Haidir Pereira Munhoz, es o advento de _m'encantadar m-3
santos trabalhos sobre -.dleoB
! -!uoto paira auxiUar a fütraçfio e
.___na.
e
Dia
7
Sr.
senhora:
nino que na pia baptisanal reco
| Sociedades
posa do sr. Raul Munhoz.
srraxaa, mel em confeitaria, leite, oom muitos
Antonio Coelho e Filhos; dia i '
outros fins indnsd. Amélia Coelho, esposa do berá o nome de Narciso.
j
carnes e derivados,
lEnl-cc Rocüa-Guimarã-d
Sr Dante de Paula e Berna.
paniflcaçâo,
matéria prima pa
pyrita,
Finalmente
st. Alfredo Coelho.
amanha
reallgar- cerveja, vinhos, matte,
'{triaes)
. Eff-ctuou-se hontem, ás 6 1'2 Senhora;
etc.
ra a industria de ácido sulfurl
dia 9 — Sr. César Al so-á a formidável "Soirée
Registando o apparecimento'
horas da manhã, na residência
Cai*. *
©o. rutilo, cal, areias, oleoe v*
.pendre. e E&cma. Senhora; dia
Pira", doGrcmlo Bouqnet
do nervo orgâo de Imprensa,
do deputado Acyr Guimarães, o
-getaes, especialmente óleo
tf? * *T*
—
Sr. Jofio Lourenço Malu
10
dei
de no
Em nossas edicções anteriores, «amos aqui
enlaea matrimonial do dr. Josó
_ons_gnados os nos gueira de Iguape, resinas de
oelli e Exma. Senhora; dia IX noticiamos,
ja
AS SENHORITAS:
com abundância de «» votos «fe
Rocha do Amaral conceituado
rkfe longa. Aliás tobá, trarpocá, e
Sr. José Petruy e exma.
(co
jutahycica
detaHw^,
o que v;ae ser a formi o êxito da «Rerista
eú^U-co conterrâneo com a seAllmènt-j.. pa;es do Brasil), fibras, especial
Senhora; dia 12 Sr. Adalberto «áavel "Bolréa"
Foram levadas á pia baptis- nhorinha
caipira, proano **á desde JA aweçmwio:
Arah Guimarães filha, VUlanòva
e
exma.
'¦'Ma
¦mal
è ^ toetíte papoula deSfio Franetosenhora.
da Igreja do Bom Jesus, as do saudoso
Cecilia, filha do sr. Attilio
pçlo symffmthico
Grêmio tada pela mesma
general T-ieodorico
As pessoas, que par gentUera,
organlaaçSo cc, so)*, com muitas appHcaç6es.
seguintes
areanças:
Bouquet, sabbado
Btfltèri.
Guimarães e da exma. viuva d.
próximo, nos sm.desde-1932 vem editeedo
desejarem affertar prendas eai
r. na industria, madeiras.
Nãnri, filho do sr. Ricieri Jo- Esbella
Maria, filha do or. Antônio
amplos salcSès da Sociedade Th. ew-arm-nte
Guimarães.
«Rèri-ta, de Chi- Vários lndustriaes do
a
beneficio
.da
Igreja,
sé Albertl e de d." Adelaide Al
pal« mápoderão en lia.
Berdemutta.
¦mica Industrial*.
Serviram de padrinhos
por tregal-as nas seguintes residen
*&» 'empregando em -sufcs faluri
__u_rita, filha do sr. Eduardb bertl.. Foram rpadrinhos: ò sr. parte do .noivo, no
A
festa
om
questSo, que está
civil o dr ¦cias: Nesta Capital:
Ao Sr. Al sendo organizada
ças matérias primas genuínaJoão Albertl e d.* Miqúelina B.
de Oliveira e Lima.
Alexandre Gutierre», dr. Tlct-T
oom todo o
mente brasileiras que foram es—
Traçmjas
.fredo
Ram, Lame carinho
lüna; filha dó sr. Luiz Santl Albertl;
Perreljado Amaral e.as ejemas. nha
pela. directoria db sym,
Lins
tudadas
ri»
no Instituto . Nàcio__ír
áse;
Aò
Se. Braaüi^ Pathico
Hainz, filho do sr. Kurt Frite aras.
JBOaX,.filha dó sr. Henrique
gre-hio, nada faltar*.
Etelvina oosta Amaral e Moraes —
de
Tedhno-ogla.
Praça
General
00010 a InduiOsoSlnecker e de d.* Eugenia Sin- Estella
Daia.
Desde o "quemA-o", bebida
Guimarães.
te
rio n* 193; Ao Sr. Dr. Manoel
tria moderna nfio jwde prescinnecker. Foram padrinhos: osr.
«itain.. do nosso caboclo, ao
_p
No religioso, deputado Munhoz R. KuBter —
pi
dir da collabaraçáo da (áaimica
Rua Iguassu' n* nhSo.
Bridh Tiburtins e d.* AdWina da
Rctíha, representado pelo dr. 1790.
x _ _
e das sdepcias, atfina, oocapre~Netto
Tiburtins;
Ben!i? Mún-ió-lia Rocíia
Em
hende-se a lmpcrtaneia do I.
Morrete.:
Aos
Snr,.
An
^i0!^"
Antônio, filho do. sr. Oaaçi^i-; e d.
^S^
«08. SENHORES:
Albina Macedo Guimarães, tonio
M deSteCft'
N. T. na vida Industrial do Bi»
Polydoro, Humberto Poly
ro Staniavvica e de d.vfrülia.
tlt^
^
br;, Bento Munhoz da Rocha a doro;
"^^^
Agonio Coelho e _twro
sil.
_S Dentre
SffiS
Stankowicz. Foram padrinhos:' exma.
Nlcolau Coelho
estes, assignalaremoe:
sra. Delourdes Rocha Zai Sanson —
(Anhaya).
o sr. Aldo Hey e d. Antanietta
*«_ma
Francisco Rittz
~——J3_aa
,'na.
i
perdia para a phantasia fe
¦'
Hey;
:,:
' >!
werker, um animado Baile,
Bernardo Costa
minina mais graciosa, e um
Por parte da noiva, no reliai
que
João Altevir, filho da exma.
Dario José dos Santos
I finete de gravata, tambem com terá inicio ás 21 horas.
gloso, dr. Renato Ticoulat e sra.
era. d* Isolina da Silva. Foi
Para o Baile em apreço,
Gustavo Kriks
íi-presentadoe pelo sr. Cantos
que
J perola> á phantasia mais excen
madrinha, a exma. sra. .• Beno Freire
será
Dailly Luz Wambier.
r.brilhantado por um dos
ta-ica, masculina.
e sra. e o sr. Homero Fer
--i---.
.dieta Bastos;
Ary Ricardo
reira do Amaral e a exma.
Desde jâ, acham-se expostos mais reno-nados conjuneto. da
viu
Procnre: SILVIO COLLE.
Marlette Maria, filha do sr. va
Salvfo Nobrega
em unia das victrines da "Mal Capital, já está senáb feita far
d. Maria Leocadia Munhoz B. Pedro
Ivo, 198 — Tel 55.
AlTonso Madios Sbalquelro e
Wenceslau Zick.
san manche", os premios em ta distribuição de convites en
de da Rocha representada
pela sra.
Cx. Postal, 37»
Cecilia Sbalquelro. Foram
tre os sócios e sympathisantes
pa Paullna Rocha Ribeiro.
questão.
drinhos: o sr. Annibal do
do
Savoia F. c, os
A directoria do Grêmio Bou
Couto j No civil, deputado Acyr Qulquaes pode
o d.* Maria Luiza do Couto.
râo
procural-os na sede desse
quet pede, por nosso intermédio,
.rnarães e sra. Andyra Guima
Prêmios
cffere:'do? pe o
A.-MENINA:
Club, diariamente das 20
avisar aos Interessados,
rães Souza e sr. José Slesu
ás 22 Serviço de Fomento da Proe
que ser
hoims,
á rua Bento Vianna.
virão de ingressos á "Soirée" os
sra. Nazira Surugi Guimarães.
ducção Vegetal dó Ministério
Arlette, filha do sr. Alcides
¦«.«.Twg,
talões de Junho da Sociedade
«nrttvtw
da Agricultura: '
Santos Ribas e de d. Assumpçfio
Certo poeta, suppando-se um Thalia e Grêmio Bouquet.
Sociedade Beneficente 14 de
Lotes de milho duro — l«Esta
R. Ribas.
innovador, foi mostrai- os seus decisão será rigorosamente
Janeiro
prêmio,
1 semeadeira simobser
versos a Hteraclito Graça.
Amanhã, em 06 salões da So- pies; 2"
.
vada pela commlssfio de
1 arado Z 5.
prêmio,
porta.
Mandem BECAUTCHUTAR
Pilho, você
x x
As dansas terão inicio és 22 ciedade Handwerker, a sociequer o meu con
Lotes de milho mole — Pre
«»s vossos pneus, na CASA selho? —
opinou o grammati- horas, ao som de um esplendido dade acima fará realizar um
ma mio único, 1 semeadeira sim
O MENINO:
co. — Pendure a lyra ao sal- conjuneto musical.
gestoso baile, com inicio ás 3,45 pies.
gueiro; não faça mais vereos.
horas da noite. O "Jazs-Band
Lotes de tuberculos allmen
Wilson Almeida
O poeta rebellou-se:
ticios,
Aurora" regerá as dansas.
«ue serão servidos com RA10 prêmio, 1 sulcador
xxx
Transconre hoje mais um anE' por
PIDEZ — CORTE2IA e GASyracuse 105; 2o prêmio, 1
que você nfio enten
niversario natalicio do intellide d'lsso. Os meus versos são
HANTIA.
arado Z 5.
Bloco Recreativo Savoia —
Grêmio Juvenil
"novos". ,
gente menino Wilson, filho do
Lotes de raízes alimentaBaile no Handwerker
MATRIZ
Os sócios deste sympathico gre
sr. Dayid P. Almeida.
— Novos? — fez Heraclyto Gra
Em homenagem aos novos a- mio vem aguardando com gran cias — prêmio unfco, 1 ara
Rua João Theodoro, CT
ça. — E* engano seu.
madores do Savoia, os rapazes de interesse o seu baile de inau- do z 5.
Lotes de linho — Premte
E implacável:
PAULOBEBAM
S.
qua oompôein o Bloco Recreati- gu ração.
_nlco,
Desde menino eu puco ,<U- vo Savoia farão rçalisar no., dia
----AL
l arado Z 5
As dansas serão regidas por
Ra* Barão do Rio Branco ser que asneira è. cousa ve- líhdoxçBTentei sabbado, nps.aia
Lotes
de legumlnosas aH-r"
um estupendo (Jazz-Band", te
A MAIS PURA K CBTSrr*
mentidas — lo prêmio, 1 se158 — CURITYBA.
Eia 1
I pios saiões da Socl-dade Hah<l- rão inicio ás 22 horas.
ME-

1G_

203

S.

Sexta-feira

Anniversarios

Nascimentos

Casamentos

Baptiaados

V***? Cstancfa
d«s Mercês

© o ponto de roaniâo obrigatório
da sociedade
Curitybana

SEMANA DA SEMENTE
Relação dos premios

PRECISA DE

Manilhas?

Empreza Japonesa
Âutomobilistas
de Pesca
"Á
RENASCENTE"
Diariamente gran

Água Ahu'

-

Âneetfotàs ífisforicas

¦

de quant .dade de
peixe fresco.
Entrega-se a domicilio.
Telephone 1139.
Praça Zacharias, 8.

THEATRO A¥EWDA

HOJE — A»S 1 e -HORAS— Sessão Corrida — HOJB
O0MP____*____Tro NACIONAL ~ -WIV-__-AL JORNAL
0«OM_^__iM-_NTO NACIONAL — JORNAL UNIVERSAL —
Beportagns i
O ClRCTriiTOfDA GÁVEA — _H»rt_gm completa
Em
segunda ;é_hb.ão oi, _m^etóldntotesuí>er film da
;•!
Nova Universal; qiueiíianto eixito aíòan(*4q^ontem na sue
"premlere**:
.::
.

CINE «ODEON

CINE IMPERIAL
HOJB — A'S 7,30 — Sessão Corrida — HOJE
ÇX_-__?I-_m_ENTO NACIONAL

iwii-uarotm news — cidades do M-Di_mi-U_>x>

Anna Karenin.
O romance empolgante e lmmortal do Insigne escriptor
russo Leon^lstoi, brilhantemente.transportado
pára a
tela. pela Metro Goldwyn, coin a. interpretação da divina.Crefe Garbo eFrederlck.Jíarch.

HOJE A'S 7,30 — Sessão UOTOA — HOJE.
OX>»CP__E_\___NTO NACIONAL
O CIRGUITO DA GÁVEA — Reportagem completa
UMA. LADRA ENCANTADORA— Super film da Mietro,
com a bella Myrna Loy.
NUNQA E' TARDE DEMAIS ~ Áyentúràs s«cp»eígháes,
com o maior artlsta-athleta do cinema Richard Talmadge'
NUNCA E' TARDE DEMAIS — Um mundo de sensal
ções fortíssimas, num grande film de aventuras, qua é a
maior creação do famoso artista, athleta Richard
Talmàdge.
O OAVA__LEIRa PHANTASMA -- 1», 2», 8» e 40 Wjíisõ-.
tílos,-desta srele eléctrlsante, com Buck Jones.
ADEUS, MULHERES !
A mais brilhante das creações da fascinadora
joan csra
wfors, com Robert Montgomery, Pranchot
Tone rtiJ.
film da Metro Goldwyn Mayer
*^

meadeira simples; 2o prêmio,
1 arado z 5.
Lotes de legumlnosas pam
adubaçâií verde — Premi©
ónlco, 1 arado z 5.
Lotes de sementes oleogl*<**« — 1° prêmio,1 eultlyador j. Deere n° 6; 2 premio, 1 arado z.5.
Lotes de canna de assucar
<— R«nlo.'ttBicò, 1 sulcador
Syracuse ÍÒ5.
Lotes de algodSo 1» pr_.»lo, 1 pulverisador «Holder»; 2» prêmio, 1 arado z 5.

Um drama ylbrán%que se passa nós.luj-uosos saiões
da aristocracia amerlcaifâ, comVV-v^rd;AJ-or-df constan
ee1 C^mmlngs, Reginald Der_nyi.isáÜy Elíérs,
'
Um bello super fUm da Metro,
Siípér film da Nova; Uníyersaf.
que coristitue um magnlilco
dlvertinlento, còm Myna Loy.
'
AGUARDEM. O PBGW-lAMMÁTOR-VtroÃVEL^^m PROXI- AVENIDA — CIA '30: o màioir acontecimento do anno 1
MÃ SESSÃO TOPÚLÁiT.de>-PElRA, dia 16 nõ Bà^RIAL ' Realiza-se no prlncipaj theatro da cidade o
primeiro çon
* - D°MDra0: MaJa um •«« ^ eléctrlsante
a^SÉSNIDA — DIA 2i; A ínais estupenda atracção db mo- certo.
SAYAQ -~ Estrella ain>laüdid-_-ima dâ
sen
^-..BIDir
'GÊMEAS,
"
'
"v
Ma ..EOTHX3SÇ ,a;_í-faí ífe
'
fSr
mento! AS 5. IRMâES
--"DIONEi.
AVENIDA-r-JNJj
de Novembro-n» 257
dJf
17^-Mltró
apresentará um e-pej-taPupilas do Üeí; m _nJ_ífe-»y^^
precisaento ^sensação sem eíjUal •comi.»POR_A ÀUI>IOiSC»P-A
_e de 4 agentes capazes _
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se desarmem em primeiro lu

va desarmada".
de nossa reputação.
O problema religioso foi tam deroso de a bençam
á rios.,
o
armamen
Accentuou
.
Ha apenas, um meio effici- bem abordado
que
"Nós nos tornamos
pelo "Fuch- ' sa obra e não permitte
descon to não visa aggressões e dis ente de repelúr os judeus boi
que
• rer"
fiados- declarou o -chance.- se ter: lido, ha dias, a decla- chevistas: "é
j os nossos inimigos a .des.feril-os quantruam".
ler a 100.000 ouvintes reu- ração de um estadista inglez do
elles atacarem".
RATHSBONE, II. (C. P.) | O orador criticou as
nidos nesta cidade
demoocde que a Inglaterra só podepor
— Falando no Congresso Na j
"theatrcs de
caslão da reunião,do pspii- ria servir
çracias,
greves
mundial se
a
cional Socialista do Distric. e
do nazista dos districtos do fosse armada.paz "Na
j perturbações sociaes", eex
minha
to,
o chanceller Hitler decla clamou: . "Oá
leste da Baviera,,
bolchevistàs
;
"Nenhuma
_m_.s_.se opinião", concluiu o sr... Hirou:
potência in • são miseráveis assaltantes".
as outras nações desejam a- tler, "elle
deve sustentar que
terna ou externa poderá im- I-—— -««-««—___________,
.fastar essa nossa desconfian o mesmo principio" se applipedir que o nosso movimença, poderão fazel-o facilmen ca & Allemanha.
I
to prosiga o seu caminho.
te, dando p exemplo de se de " A Allemanha
não tolerará
Pergunta7se
á Allemanha
sarmarem".
insultos
porque ella não se desarma.
Tratando da questão, de
Beiterp<u o pacifismo da
E' que o Reich perdeu a con
i saber se a Allemanha
XXX
poda- nação allemã,- declarando:
fiança. Agora é preciso que
manter seu armamento, o "Os milhões
de habitantes da
,rá
os
outros dêm o primeiro
——
R
I
O,
11
P
C
.
sr. Hitler disse: — «/_ Alie- Allemanha
.
desejam traba^ O
Director
passo. Ha. alguns annos' o !
da
Golomanha será-:capaz-de usar lhar em
paz; Elles não que- ' nia Correccional de Dois Reich çstava desarmado e as
os seus capacetes de aço
rem
combater".
E elevando Rios officiou ao
tanto tempo quanto os por
presidente outras potências
go
ou- a- ¦ yoz, accrescentou:
— do Tribunal de Segurança sar os "benefícios podiam
desse detros; quando vier o tempo de "Mas
a Allemanha não tolera suggerindo
seja concedi sarmamento. Não percebetirál-os a Allemanha os tií-a,. rá
insulto ou aggressão.' Se da medalha que
de honra ao pre ram, entretanto, está situa„
rá, mas disposta a colloc^lT alguém
pensa que pôde atiso politico Carlos Wan- ção.
i ^pç-'"" "'K<^M^.
os de novo", observou irprar bombas sobre os nossos ber Lindei-,
Agora
se
a
acha
Allemanha
nanicamente que em. muitas
se
que
que
navios, nós lhe mostraremos
quelle estabelecimento aguar arma todas abriram os opartes do estrangeiro se dis
não estamos por isso". dando
actualmente que o desarma- que
julgamento, como ac- lhos".
"Li em
jornaes estrangeiros cusado de- participação no
Alludindo ao problema remento sreia uma felicidade,
re- 1Ê0 __».,____. I '*mÈ
que o bombardeio de Alme- movimento communista de ligioso, o sr.
accrescentando: "Elles
Hitler declarou
já ria prejudicou a nossa repu- 1935, em Natal,
por ter, com que não toleraria lutas reli/nnderiam possuir ess_, felici tação. Quero dizer o se
risco da própria vida, se ati giosas no
e accentuou:
I dade ha muito tempo. PIzpguinte: iim' povo que se as- rado ao mar. salvanHò um "Não foi paiz
Deus
mosjhe
semeou
"^
quem
propostas
e, além sócia a criminosos notórios soldado
,
que ia"" perecendo I a divisão nesse domínio; fodisso, a Allemanha se acha- não
.
foflf
'*¦
se pode arvorar èm juiz afogado.
'
ram os homens, qo Todo PoPo- Wy**Ê&í% '
3
I
gar,

i

Ias, accrescenta o "ftielirèr", a Alieusanha não se desarmará antes das oufras nações

*

,S

w*J

RECIFE, 11 (C. P.) — "Le
leu" não chegou a ser, pro| priamente, uma figura popular, em todo o Recife. Erao, todavia, nos populosos airabaldes de Capunga e Ma.
gdalena, onde, porque a sua
mania chamasse a attenção
geral, todos o viam" com certa piedade, mesclada de sym
pathiâe indulgência.
Chamava-se elle Diogo do
CHANCELLER hitler
Brasil/mas-, ninguém; o _óRÊÕENSBURG, 11 (c. P.) — "A Allemanha
nheceu nunca senão por "Le
se armou
"Leleu", tão só
leu".
um no
as
outras nações se
porque
mezinho
curto como o seu
armaram", declarou o chan
celler Hitler em uma gran- (destino anonymo, rudemeride reunião nesta cidade, ac- te cortado, em trágicas cir_,
crescentando, comtudo, que cunstancias, na sua pequenez e na sua mesmice.
não. provocará a
guerra
"nem hoje,
Simples e espirituoso, a renem
amanhã,
flectir,
no rosto, flaccido, a
nem depois de amanhã".
marcha
lenta dos anos e os
Affirmou o sr. HMer que
o desarmamento não está fó estigmas do alcoolismo. "Lera de questão contanto que. leu" nunca incommodou nin
"o
processo seja alterado des guem, porque lhe subissem á
ta vaz'. isto é, que, ao con- cabeça as bebidas baratas in
trario do que aconteceu da geridas pelas tavernas mooutra vez, as demais nações destas de seu arrabaldes. Mal
começava a sentir-se "toca„
' BAHIA,
li (C P.) _
do",
acudia-lhe a mania: e
•Quando
visitavam o vapor
era
incontinenti, met
correr,
francez "Campa..a", vindo
tido num velho fardamento
do sul e com destino ao Ha"os
inexpressivo, para
Quatro
We> as autoridades da PoliCantos, na Capunga, onde se
cia Marítima foram _c____ti.
cruzam as ruas Joaquim Na
ficadas da fuga ffe bordo,
buco e Pernambucanas,
.
para
Por occasião da partida do
cumprir o se ufadario de ins
Ri°, de um clandestino,
que,
pector de vehiculos... que
P°r ser clandestino, havia si
não o era ...
*> transportado do vapor
Os seus gestos, determina"Alsina",
ainda no Rio de ' ^i^_Sá___|_____«_____|_í____«!ffi:
dos
pela inconsciencia da em
Janeiro. Tendo
fugitivo
q
briaguez,
não perdiam certo
deixado em mãos
do com[ ar de autoridade, de preci_,
missario de bordo
o seu pas
i são. Conta-se, mesmo, que,
«aporte e demais
documenem mais de uma occasião,
™s. ficou sabendo
tratar-se
as
suas bruscas indicaçõe1
ti0 cidadão
portuguez. Adolchegaram a evitar collisões
Marcelllno, de. cor
entre vehiculos, que bem popreJ*o
* e natural dè Uma
colônia
deriam
ter tido funestas con
e África,
no começo
que,
seqüências.
Nesses momeneste anno, exercera
"Leléu" já não era o
a protos,
«ssao de "darSêrem Daphilosopho amável da rua,
*ai" (e, em 1934,
estlvera em
folgazão e jovial. Fazia-se.
como copeiro na Be
enérgico e" compenetrado,
pegado
«eficencia
portugueza de
perdido, rio seu sorihp .tiúrnil^^tos, em
S^o-Paulo.
de,
braços alongando-se lia^
° conrmissarlo
do «Camra aqui, para ali, synthetico, í
Pana... pehsá
__-arcellno
rispido, autoritário ...
nt°u a fuga, qUfi
jogando-se
ao
_t
GENERAL
FRANCO
ar, alcançando
a terra en
Passe !
tre as """"*cü
maiores airucuiaaaes.
difficuldades.
GIBRALTAR, 11 (C, P.)
Entre !
.„0 ^uér modo, ò dénsarl -— Sabe-se de fonte digna de
Siga! '
ex'c°Pelro,
Espere !
que deveria credito que o financista hesr0™6
panhol-, sr, juan March, auFaz uma semana,"apenas,
., ^u clandestinamente no torizbü o general Francisco que esse realisador anonymo
Frarícoi-a gastarmais 300 mi de seu próprio ideal viu.o
esterlinas, quanto.era èlle ialho eiii.fcraa1,ha"Se nova«iénto rio Ihêes de libras
til.r.üm automóvel, em dis«^ notificado Policia Mari- subscrlptas' no' exterior.'
S"'^^a
esse -facto,
O sr.. March partiu desta parada, não qtiiz obedecer ao
mí!Smo' a>os se"s coi cidade, com destino á Hes- signal
1*^
do pobre maníaco, pa
sabtendo
ra
toda a gloria da vichegado
pariria,.
qüèih
^^«^.ParaMaévibado de Roma. í.
da estaria na vaidade de po

0 preso politico sal
vou a vida de um
soldado

der orientar o trafego publico, de fazer cessar, a um sim
pies aceno, a febre de velocidade das ruas tumultuarias, de mandar parar, com
um gesto, apenas, todos os
carros que passavam, indifferentes á sua
pobreza e á
sua desgraça ... Revoltado
ante aquell^ .traijsgjc^s^o..
"Leleu"
quiz fazer-se qbedecer. Quiz impor a sua auto^ridade; E, como úm.v.louco,

CASA-SE STALIN
PELA 3" VEZ
A nova esposa do
Tzar vermelho é

STALIN

ao ver ruir, de súbito, todo o
edifício do seu sonho de mui
tos annos jogou" o pobre cor
po frágil, alquebrado pelas
privações e pelo álcool, dean
te do.carro, transgressor__...
A soena foi rápida, fulminante. Estava escripto, nas
immutaveis linhas do destino_...que._ sob ,üm automóvel
morreria aquelle que na vida tivera, apenas, a yã còbiça de ser p'senhor do trafè-

•

go, de fazer parar ou correr
os automóveis, de dominar,
PARIS, 11 (C. P.) — O
com os seus. acenos, o. delírio correspondente do "Paris
de. velocidade, dos homens Soir" em VarsovTã, informa
que não andam a pé .;,.
que. o. dictador Mossif Stalin
Essa a historia do pobre da U. R. R. S. está em pre
maníaco, gue repousa, desde parat .vos para casar-se
pela
'
hontem,; no cemitério de San terceira yez.
"esposando
to Amaro. ;Diogç <_p Brasil.) A próxima
dieta
..Não, "Le. eu», apenag 'y_e- ;dqr: russp será a sra. ilrene
.teu'"-.: um.nome curto v.çpmo Seyroia, chefe de uma sub:o seu destino onde não ça- divisão do Departamento de
beria um sonho tão-grande, i Industrias: Pesadas.

BAILARINO EM
MKAR, C0PEIR0
andara, agora, Adolp.

Juan fflarch aaforizm o gem. franco a

"^_J\

1 ¦_J E"1 uma casa de femílja ,^J^*jJA P°uca luz, pouca saúde,
'1N>
muitos pares de óculos...
ÍV^ uaviá...

¦*2^^*fjíl
C\ L__J

muito traste quebrad°-••

ptàriiiã!«30((|
milhões

*' _afew
St
l**üÊA

^^S]

ceS^0

lemedÍ° & Cab°"
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CiÂ^FÕRÇÀ È LÜZDõIKrANA'
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A greve dos com'
Capitai

-Nas
fés
Cd
Nos
Um facto inédito para a nossa
!_Z_!_ l/\l_>C
Ac botequins também
(535__E_Hi
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Madrd

MADRID, 11 (BAND) — Esta
cidade, cuja situação, em virtu
de dos suocessivos ataques de
que tem sido victima, é de extrema angustia, acaba de sofXrer um dos mais violentos bom
bardeios desbes últimos meaes.
De 30 em 30 seguncios, as baterias rebeldes lançaram sobru
a capital um numero superior a
mil obuses.' Vários prédios foram attingidcs, desmoronando se, emquanto numerosas-victímas tombaram. O pânico estabeleoju-se entre os habitantes.

niDdlucdüd!
0mn<-PnQ_fl_

JíKfNICIADA A GRANDE OF
FENS1VA SOBRE BnJJA'0 —
VINTE MIL H07.33NS SERÃO
SACRIFICADOS

, 0 Açougue Rosa" visitado por um
larapio.

Noa primeiros minutos de, enquanto com a outra mão
hoje, ó açougue "Rosa" foi' appontava uma arma contra
rictima de audacioso Iara- a casal que dormia tranquillamente. Km meio á essa
Á' meia hora de hoje, um operação, a senhora do sr.
ladrão, arrombando a porta Eduardo acordou, dando o ado estabelleclmento em quês larme e pondo em fuga o latão penetrou no mesmo. M, rapio.
!
coma nada encontrasse, dlApezar de tenaa perseguirigio-se ao quarto do propríe cão levada a effeito pelo sr.
tario. Acercando-se da ca-' Eduardo, este não consegulo
I;
beceira do casal e encontran pegar o larapio que levou o
do a calça do sr. Eduardo dinheiro.
I
Tasgueram, proprietário do
Communicado o facto á
açougue, retirava de um dos Policia, esta entrou em acbolsos a quantia de 5S0$00O, tividade.
Gr»

Não ha duvida alguma.
Curityba está sendo olhada
com insistência pela Deusa
da sorte.
Ha cerca de des dias noticiamos o pagamento de um
prêmio de 200:000$ W), da lo
teria Federal, vendido pela
Casa Brazil.
E agora, mais dois premios um de 100:üüu$00'. da

"gangslíPrisao de
ters" em Brooklin
i

XXX

P A SSADFIR

Federal e outro de 40:00C$0C0
premiados e vendidos pela
afamada Casa Brasil.
Hontem o proprietário daquella casa, assistido pelo di
rector da Loteria do Paraná
sr. Braufio V. Urna repreS2ntantes da imprensa e va
rios convidados pageu
40:000$000, que coube ao biltoste n° 13313.
O felizardo náo quiz declinar seu nome. Autorizou ao
Banco Allemão Transatianti
cõ que recebesse "a bolada"
Desinoumbindo-se dessa mis
6ão aquella casa de credito
designou um seu reprísen"a
tãntie afim de receber
grana" .í..

FREÇOS NUNCA VISTOS.

MELHORBS TECIDOS: — BETLA PADRONAGEM.
^
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Os comniercianté8 em frente ao
Quartel General
. Os commerciantes da capitai fiz/éfam greve !...
Curityba assistio um facto
inédito, dentro de 15 minutos todas as casas commerciaes fecharam suas portas.
Apesar da pequena duração
do movimento grevista nossa reportagem colheu alguns
dados para a presente repor
tagem.
' i: ; : I
CA-3'fl
NOB
Todos os Cafés da nossa
principal artéria regorgitaTám, palestras animadas em
torno das mezas. Assumptos
vários; Sucessão Presiden-

ciai, Guerra da Hespànha, a
victoria de Pinfacuda, majoração de impostos etc, etc,Quatorze horas... ouvemse os primeiros ecos das pe
sadas portas de aço, ao descerem, é o inicio da greve- O
proprietário do café acercase das mesas e gentilmente
explica: — Os snrs. tenham
paciência, mas nós também
adherimos... E os cafés despejam verdadeiras multidões
nas calçadas da rua 15.
Acercamo-nos dos grupos
e ouvimos retalhos de phra«*:•
:
I" I
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'fCÁMBRASIL"¥ENDEOE PAGOU A SORTE
GRANDE DO PARANÁ' 13313
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AFAMADAS MARCAS: SERVICE BOND. — CRUZli IRO — COSMOS — BOUCLE'
VISITEM A NOSSA EXPOSIÇÃO

• e

Guelmann

Salomão

RUA

84 DE MAIO 44 —- FONE «-8
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ÍÍÔVA YORK. 11 (BAND*
— Em Brooklin, a policia levou a effeito movimentada
captura de um grupo de
*gangstera", após intenso ti
rotelo em plenas ruas dó
bairro pobre, desla cidade, re
sultando grande numero de
, mortos.
ricaram ferida» mato de
uma centena de pessoas
alheias ao facto

»¦»«¦ www»»'» «»¦»»<¦>¦» i«» »»»»»*¦» Cw~pg«j

GRANDE SORTIMENTO- -

7' áfe_fci^_MI_l__!jra__ai—_i _^^_J_CT_ft^5.-L

A CASA BRASIL... A LIDER DAS CA
SAS LOTERICAS
Distribuindo dinheiro a rodo

BURGOS, 11 (BAND) — O ge
neral D'Avila reiniciou a offensiva contra Bilbao, sendo que o
combate será procedido por ter
ra, mar e ar, em movimentos
conjutvados. O ataque apresenta, assim, características de decisivo, acreditando que para mais
de 20.000 homens 6ejam sacrifl
catíos.

Sto
Assa
Audacioso
"
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Ao emissário do Banco Allemão Tran satlantico foi pago
hontem o bilhete 13313, sorte grande da Loteria do
bilhete vendido e pago peParaná da ultima extracção,
"CASA
BRASIL"
Ia consagrada

I i|||1 IRlcb j*p pwiimif»3 pi
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CORREIO DO PARANÁ'"
powsue o mais completo serviço tclegraphlc* do pais e
ão extraneeiro, mantendo
em suas âes j»rinas, yariadissima miateria noticiosa.

... Até os cafés?...
listo é que não estava no
jprogramma ...
B agora para onde vamos?
Um senhor toma de um
cigarro/quer acendel-o lembra-se que não tem phoanão.
phoro, o amigo também
dirige-se
alvitre,
o
Àcceita
ao primeiro café afim de
o
phosphoro...
adquirir
mas... uma decepção... e«tava fechada a porta...
NAS LOJAS
Uma das nossas principaee
lojas de modas da rua 15 ?»tá apinhada, ellégantes s«nhorinhas que iam em bi»ca das ultimas novidadef. - •
a como nos cafés o p»prietario ao soar da ultSM*\
.bsdallada das 14 horaa d&i—•
ge-se as suas freguesas:
•Aa senhoras queiram d«>*
culpar, vamos iniciar a gr*?e... um aooh! de desapotftamento de todas.
OS BOTEQUINS TSStBBU».
Desesseis horas da tardoi
Uma preta pernóstica dirig*"pro_se ao botequin mais
mo... vae fazer o seu apro"~sv
vislonamento. Encontra
bate...
porta, fechada...
vem attendel-a o proprletsrio: o que deseja ? f
— Quero comprar
'
Não bode eu também
«fais" greve ....
XXX
E assim numa formidável
demonstração de solidarieda
de o commercio, do pequeno
retãlhista ao mais abastado
atacadista, cerrou suas portas.
E com isto a nossa principai artéria viveu um dos seus
mais festivos dias, ú'amul
tidão a percorria.
Até que após algumas hòras as casas
commerciaen
reabriram suas' portas, e toda'aquella multidão invadio
os cafés e continuavam as
conversas, os"asümptos, sempré os mesmos: A suecessão
presidencial, Guerra da Hes^
panha,victoria dePintacuda
e aíndá ... a majoração d*
*
impostos ...
r

Todos áo Casin©
Estância das

Mercês

im

,.

m-
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Si VS. ainda não adquiriu um foilhè.te. desse sorteio; escolha logo onume^
ro de s| agrado, não perca tempo.

