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Pomposamente (ommemoraaá na Itália a bassaqem
15" anniversario da implantação do Fascismo
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- Um telegramma do gal. Franco ao"sr.
Mussolini

V IUr-PKItCUSSAO NA AUE
¦ ^ «* «» W ¦-¦ »¦
tal destaca
"^'««a vários
varlos trechos do dis
»n^A,mmr*msr"
''•
i <nI
dis I rativas
nativas do annivi.-rsario
anniversario do
.In fas
fnc. .„O GAL. FRANCO
"
MANHA
CONGRATU Mussolini recebeu um longo
«urso do Sr. Mussolini,
no da politica curopéa, cumpripronun cismo e referentes ao delicado
LA-SE COM O GOVERNO
BERLIM, 28 (S. E.) _ A im
expressivo telcgramma dò gal. inenta o
£Í*'.'i"
cilld0 Me, em Roma,
governo italiano pel»
oceacolonial
allemão.
por
problema
I
ITALIANO
prensa vespertina desta Capi não das
Franco, cm que o mesmo teceu
festividades commcmo
Bl-andc data. de hoje.
''mW'$-'i-.-ROMA,
—
28
'
(S. E.)
O sr. do varias considerações em tor¦
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Evaristo de Moraes, na Academia
Carioca de Letras
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MUSSOLINI
BOMA, 28 (S. E.) — A ItaUa,
.!i intenso enthusiasmo, ceie.¦rou, hoje, a passagem do 15/
..i.nivcrsario da implantação do
?__-*. Ismo,
Na "Stadinm Olympico" o Du
re falou a uma numerosíssima
«uKltiiIão, inclusive 10.000 cami>»ks pretas.
No seu discurso, que foi ralo.osamente applauclido, o sr. Mns
-ailnl referiu-se á reveindicação
ükmã, quanto às suas colônias.
ía__cndo os mais rasgados elo«ios á politica. do sr. Adolf Hi
(ler.

INNO

V

REDACÇÃO

FONE:
NUMERO

Confirmada

RIO, 29 (S. E.) — Transita
na Câmara Federal um reqruerimento que já conta com
numerosas assignaturas, sobre a prorogação dos trabaLhos
Legislativos até 4
do
* * *
Dezembro próximo.
LONDRES, 28 (S. E.) —
O embaixador soviético, sr.
Mayski, entregou, hoje,
a
Lord Plymouth,
presidente
do Comitê de Não-Intervenção, a notificação do governo russo declarando
que o
mesmo não mais comtribui
RIO, 29 (S. E.) — para a
rá com qualquier somma
pa- vaga do si-. Laudelino Freire,
ra as despesas com o contro
na Academia Brasileira de
le da Hespanha, retirandoLettras, foi eleito, hontem,
0
se, dess'arte, do referido Coconhecido eseriptor Oswaldo
té.
Oirico.

Oswaldo Oricoé c
novo immortal bra?
sileiro

I
I Garage

Paraná de Djalma e
Galli Ltda.

Gü mir

Kua Presidente Faria.
175 — Fone 1600.

-

Stalin o ditador vermelho
i

Circulo liar ne mni*
Secção de Escotismo
* * *
A partir do dia 1° de Novemh™ até o dia 5
do mesmo mez,
«^contra-se aberta
a matricula
l*wa os meninos dc 10 a
15 an•mw, filhos dos sócios,
parentes e
awifros dos mesmos,
que desejarem inST-ssar
no 1- Grupo de
Roteiros do C. M.
C.
Na Secretaria do
Clnb das «" 10 horas o
Capitão Emma"WI Moraes,
dará todas as expli
«^oes necessárias.
A Secção de Escotismo
do C.

RÜA IS DE NOVEMBRO. 81S

A Câmara Federal Regressou da Bafuhccionará até 4 hia, o sr. Medeiros
de Dezembro vinNetto
douro
a retirada da Rússia do Comitê de NãoIntervenção. — A notificação do governo soviético

POUPEM TEMPO
Mandem lavar e lubrificar o seu automóvel á
NOITE, na

m~mmm~mmmj

OFFICINAS.

«OIJRiriBA, SEXTA-FEIRA,
£9 DE ODTÜBKO DE 193:
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Srs. Automobilistas!

_J_1 ~

Secretario: Ernaní S. de Oliveira
E

1 M. O. acha
por bem transcrever o que dita o n" 30 do Regubemento Technico Sa União
de Escoteiros do Brasil.
"O menino
ingressa no movimento voluntariamente desde
que tenha bôa condueta,
não
sofra de moléstia infecto contagiosa e tenha autorisação escripta de seus paes ou responsaveis, pelos quaes sempre
que
possível deve ser levado ao grupo
no acto da admissão.

159$900

impencia -

revestiu-se a posse do sr. fiaul Pilla na
Presidência da Assembléa do R. Grande

1768

A hora que
P^SSOhíhb
HEITOR VAIJENTE.

A liora que passa é de profundas e serias
aprehensôes
Agitar-se a alma da nacionalidade como
alarmada
que
ao
toque de alerta na repressão ao assalto
que » fa^ia invasora
do sovietlsmo premeditova contra
a tranqüilidade e tradicional
harm_nia da família brazilelra. Servindo-se
da exaltação
do
.-•emento, desse momento de angustia
e confusão agiuvado pe_u
'yv^-ty...
mais descompassada de todas as campanhas,
-'.'...<-_iffi_£_.
¦•*s_íil
qual seja essa que
Por ah, se desdobra sem ai elevado cirica
o seu objectivo
que
«cver,a exigir, a execrável conjura
de Moscou, temerária e auda-, vinha deparando terreno amainado
para sua radicarão expansionista-.
Observando ps malificios ordinários
de uma situação tunmltuana, de um estado de cousas
que se vü<ha desviando do
bem caminho em detrimento
da ordem e da seguiiuiça
publica,
em julho; deste anno, condusidos
pelo, mais alevantado <Io«
r¦rtuitos lançávamos a idéa
consiUadora e feliz de um te^ein,
camuflau, que longe da.s competições
desaconselhadas pelo momento, fo^ levado .as urnas, em
de; ja„eiro pr»^ n,ul$
ambiente de concórdia e
pa_ que é Unto quanto a Xa&o «ig,
do devotamento dc seus filhos.
Medeiros Netto
Teríamos então, apontado a figura
inconfundível "de Gsw_*ldo ,Vranha,.typo padronisado de
homem
publico, como demento
RIO, 29 (S. E.) — Pelo capa- de continuar a obra
edificante que vem recommendando
avião da "Panair" regressou o sr. Getuho Varg__s á
consagração da gente brazileira
hontem de São Salvador, o
Ao nosso vêr esla.ria ahi
a solução almejada para o
prosr. Medeiros Netto, presiden eterna suecessorio.
K
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te do Senado Federal.

xxx

tiva do Estado. Saiudairam- CRISE NO GOVERNO PERUANO?
n'o os deputados Xavier Rocha e Camillo Martins CbsRIO, 29 (S. E.) — Noticias
ta, tendo o sr. Raul pilla
pro
ferido um discamso apropria precedentes de Lima dizem que
o gabinete peruano pediu hondo para omomento..
•tem demissão.
Aaeaiitam os informes que o
Presidente Benevides ainda não
Se pronunciou a respeito.

Morre no Rio um
velho político repuContrabando e mais
blicano
contrabando

RIO, 29 (S. E.) — Palieceu nesta Capital, o cel. Mel
chisedec Amado,
ex-presigioso político sergipano.
O extineto deixa 14 filhos,
entre os quaes os snra Gilberto, G-ildo e Genolino Ania
do.

6-3-4

RIO, 29 (S. E.)—Folelei'
to membro da Academia Carioca de Letras, o conhecido
cahiisIdico-ic^imiiHjilogista - ...
'.
notável escrlptor,
Evaristo
Moraes,

RIO, 29 (S. E.) —A policia apprehendeu hontem ..
3.000 kilos de café, contra"Estrada
bandeado, na
RioSão Paulo.

Rede de Viaçao Paraná-Santa Catharina

Novos aspectos entretanto
se nos deparam, nesse vasto o
movimentado scenario da rida nacional.
Auscultando-se as man.festações da vontade
popular, com as qua*, as nossas directnzes no jornalismo sempre
procuraram se identificar, nota-so
aceentuada tendência em torno da dilatado
do mandato pres,dencial da Kepubüca, no sentido
de permittir ao Sr. Gctuiio
Vargru. a execução completa de
sua vasta proçrammação poht,co- administrativa.
Os radicàes do convencionalismo
partidário, os obstinados Intransites da politica de facção,
querem ver na pratica desse plano, um attentado ao instituto
fundamental que rios rege.
E. assim pensando, certo acham elles,
mais natural staâo to„
interessante, contemplar-se a laceração
do paiz, contanto que se
mantenha cm sua intangribilidade
a lei, a ,ci (I„e e.les tanta ver
falseam quando entram em
jogo „s interesses personalistas Náo
-cmprehcndem elles ou não
querem comprehendcr, que as' leis
..ao se podem manter estáticas, impassíveis
deante da transformação porque passa a vida dos
povos, principalmente
«o
bra-U, pa* novo, em organisação,
onde os phenomenos de muteçao se suecedem deinstante a instante.
As conquistas liberaes
do direito, nao mais
permittem esse caracter drástico e inflexivel que se pretende emprestar
ás leis Compelidos por factores
de ordem sociológica, elles sã» forçados
a acompanhar os movimentes de acção e reacção
que se operam no ambiente onde os
seus effcitos se fazem sentir. Eis
porque nos alinhamos ao lado
dos que propendem para uma alteração
no testo constitucional,
de vez que, se faz necessária a
sua adaptação as circunstancias
ao momento.

AVISO AO PUBLICO
Cornimunicamosf ao publico que, a partir de Io de NoRaul Pilla
,,O Não é entrada .
vembro vindouro, entrarão em vigor as novas tarifas desQUANTO PAGARA'
xxx
V.
S.
PELA
CONFECÇÃO
DE
ta rede de viaçao, aprovadas pela «portariai n° 499, de 8 de
w« MODERNISSEttO
xxx
Porto Alegre, 29 (S. E.)
TERN O NA ALFAIATARIA DO
Outubro corrente, do Ministro da Viaçao e Obras Publicas,
"IMPERADOR DA MODA
Revestiu-se de maior impo- publicadas no "Diário Official" de 14 deste mesmo mezNão ha ambiente para a apresentação
fazendas incriveJ mente
de um terceiro cannencia a cerimonia da possre
Curityba, 23 de Outubro de 1937.
u.dato?
baratas ! do sr. Raul Pilla, na
- Altere-se «_ ici, façam-sc
ALEXANDRE GCTIERREZ
presiRua Marechal Floriano' 49
as modificações exigidas
deneia da Assembléa Legisla |
pelas
necessidades da hora
Superintendente.
que passa e mantenha-se o sr cíSo

Teria apparecido o filho de Lindenberg?
An_!'oriciades belgas preoecupadas com o curioio facto

BRUXELLAS, 281
As autori- uma creança no inj^E.)•«-es belgas estão terior do
paiz, que
^eoecupadas com àzem ser o filho do
* aparecimento de aviador Charles W

SEá .r-nte dM destinos da N^ ^»e «*• S5

povo bra__le.ro „„ exercício pleno e integnu
de sua soberania.

Hovament

nando a morte do /acto, o celebre az
denbergh, raptado allemão Richard norte~amerícano de em Sao Paulo o sr. Armando de Salles
Oliveira
em 1934, tragédia Hauptman.
clarou
nãoacredi_
sensadonah
wn | « . T , , tar nessa possibilique
ac,enW,cado do
o mondo, oceassiodade.
RIO, 29 (S. B.) __
No
avião da carreira,
seguiu
hontem para São Paulo,
o
sr. Armando de Salles
óliveira, candidato
a Presiden-

ÉS^aVf^am^sssB

»<--«__-«_-.. ss J«_-'.. _,„,„.

cla da Republica. Ao embarcar, o ex-governador paulista declarou cpuie regressará,
amanhã, sabbado. .

'imWmymilti

Ox., 365 — Fone, 686.
B. Presidente Faria, 107
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RESPQNgABmiDADE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
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Pod emos
nossa
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Os estudiosos cm assumptos agrícolas, no Brasil, cstão desenvolvendo
intensa
campanha em favor da mecanisação da lavoura nacional.
Não resta a menor duvida
ser a medida de grande utilidade, a qual traria os mais
grandiosos benefícios á nossa produção que, alem
de
augmentar, apresentaria melhor qualidade.
Estes que se oecupam
de
tão importante melHoramcnto na nossa industria agricola, dão como exemplo, a lavoura norte-americana, absohitamente
inecarnisadp.
apresentando documentação
fotográfica e as grandes van
tagens que os produtores tem

ciiânizdr a
IdV OUíâ ?
A. .«• Klas

recebido com tal empreendimento.
Mas, convenhamos, poue u
agricultor nacional mecanisar sua lavoura ?
Talvez bem poucos !
Os propagandistas de tão
feliz idéa esqueceram, porem
que os Estados Unidos possue
petróleo, a
principal
alavanca da lavoura mecunisada e, que a classe agricola brasileira
não possue
meios materiaes suficientes
para a acquisição desse precioso combustível, indispensavèl para impulsionar
os
tratores.
A tração animal não pode
mais ser utilizado com lur~
-; '

cros. porque, alem de antiquada é lenta e também dispendiosa.
Assim, surge mais uma vez
em nossa vida econômica a
situação angustios.a
dentro
da qual nos encontramos, cm
virtude da falta dc petróleo,
Ele, exclusivamente ele resolverá o problema e, por isto, não seria demais os nostechhicos desenvolverem, jui.
tamente com ia questão da
mecanisação da nossa lavoura, a campanha em prol do
naturalmente
petróleo que
resolverá tão importante meIhoramento, que já se torna
necessário não só para a nos
sa lavoura,
como também
para a nossa política'eenni»- I
mica, em geral.

———

Avilò

Syndicato dos Em
O Banco do Brasil comno
Coouro cm barra e amoeprou
pregados
dado a 17S721.
A Iib^íoi c°tad"a a
mercio de Curityba! GS891
e o dollar a 11S350

Convite i Exhortação -

Sob os auspícios da Associação Commercial do Paraná a Associação Curitybana dos Empregados no Commercio e Syndicato dos Empregados no
Commercio de Curityba
i causando no dia 30, ás 17 horas cm ponto (5 horas da
tarde) imponente sessão civica, na sede da Associação Commercial d<j Paraná, para commemorarem o dia do Empregada no Commercio, convidam V. S. para assistir essa solemnidade.
Devendo estar presente a essa sessão as altas autoridades Estadoaes e Federaes, se impõe o compareclmento de
todos aquelles que pertencem a classe, como demonstração
da confraternisação entre patrões e empregados.
Outrosim c opportuno consignar que, o feriado contedido pelos Podeics Públicos, tem por objectivo
proporc-ionar aos commerciante; que congreguem nesse dia,
em manifestaçi5es de classe e civica, e não para simples lazer.
Os senhores associados deverão estar na sede da Associação, ás 1G horas para recepcionar as autoridades.
Curitiba. 26 de Outubro dc 1937.

*»"»""~»»WPW_____M__«_M_»^__BMa^,..

I Syndicato dos Em-

prega» no

cio de Curityba

Á disciplilina traz a ordem e a paz, que
f permitem o progresso. A indisciplina
gera a desordem mental micróbio das
revoluções sociaes.
General Deschamps Cavalcanti.

Correio Aéreo

Dias de fechamento de malas aéreas
no Correio de Curityba:
6-feira: Sábado: -

Os nossos

¦
.¦

iy
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do governo, subordinado ao
Ministério do Trabalho, Industria e Commercio, uma
grave questão, qual a de certo corretor denunciai- determinada pessoa como estando
exercendo illegalmente a cor
xetagem, por ser estranha ao
quadro official, todo de nomeação do presidente da Re
publica e subordinado ás fiancas 'e impostos acima men
cionados Não nos preoceup?
saber se a denuncia ficou ou
não comprovada, .mas o affir
mar que está ella, no momento, sob o estudo do Ministerio do Trabalho. Preoc
cupa-nos sim o affirmar que
nas leis e regulamentos vigentes ficam incursos em ar
tigo do Código Penal todos
aqueles que exorbitarem, invadindo funeções que
lhes
são vedadas, Isto é,
todos
aquelles que exercerem a cor
retagem serrfos requisitos le-

____________

Navegação Entre o Brasi! e os % feios'í

Segundo despacho de Was
hington, as autoridades
da
A's Associações Comerciaes e
Commissão Marítima declaCentras de industria e Comercio
raram que a resposta ás sui
do Interior, e das Estados, no;:- |
do Brasil para a roo
gestões
"TRIBUNA
ficamos que- a
DO
no programma
de
COMERCIO•' receberá com agra peração
marinha mercante, servindo
Hontem foi comemorado o
CAMBIO OFFICIAL
do qualquer divulgação de or5o aniversário do "Syndica- Libra
5('S301 ! oom comercial que possa inte- á navegação entre o Brasil
"to
dos Empregados no Co- Dcllar
11S350 ressar o Paraná e a sua expaa- e os Estados Unidos, depmde em larga escala dos resul
mercio de Curityba". funda- Bélgica
1S910 são econômica.
tados de uma
investigação
do foslos srs. Henrique P.-.bra Franco
S330
em torno das rotas commerLaffite, Generoso Espíndola. Escudo
S510
ciaes mais importantes, rea
e Waldemar Jusk. E' a slla Peseta
lizada poi* um comitê indediretoria
actual
composta Argentina
3S400
dos srs: Alfredo Michaud —
pendente da referida commis
CAMBIO LIVRE
são, bem como da proposta
Presidente. Oscar Gaertner.
Cotações
fusão entre a Munson Line e
Henrique Libra .... . .
Vice-presidente.
87S81S
Laffite
Thezoureiro, e Pe- Dollar
a American Republc Line, de
17S721
dro Léssi — secretario. A no Italia
propriedade do Governo. A
.... ..
$910
vel associação conta mais de Paris
proposta brasileira foi inco».
..
$G01
CONVITE
800
associados..
Aos bons Hespanha
porada entre as suggestctes
amigos desse syndicato, nos- Allemanha
de ordem geral contidas no
3S500
'•memorandum''
sas congatulações.
que foi apre
Portugal
$795
»».»»»»» w ."-» - mmrwm Snü wwmfm vwüwi*
sentado á Commissão MariTenho a ho._._ de convidar
tima, ha cerca de dois metedes
os associadas e exmas.
zes. De então para cá, entre
Familias para tomarem parte
tanto, a Commissão já fez
nas cerimonias cívico commerchegar o "memorandum ai.
ciarias de amanhã 30 do coi-rcnconhecimento do Departate commemorativas aos "Dia do
de
mento de Estado, afim
Empregado no Commercio", a
seja sujeito a estudos.
que
se realisarem as 17 horas, na seAs novas negociações a resde da Associação Commercial cio
do plano de cooperapeito
Paraná.
cão marítima só serão levaAo mesmo tempo convidamos
.entretanto
effeito
das a
nossos presados consocios
para quando se conheça a solu|
a soirée dansante, em homenação do caso da Munson Line
gem a data, e ao seu 5" annivere da American Republíc. _~
sario de fundação, nos salões
ma vez aue ambas essas Com
"União
da
Syria Paranaense", a
fazem o serviço para
rue. 15 de Novembro. Servirá de panhia
a America do Sul. O -lano
ingresso a carteira syndical.
brasileiro abranger in conops
Curitiba, 28 de Outubro
le soes mutuaes
PARA o Sul até P. Alegre (Panair) H. 21 1937.
por parte dos
"
dois 'raízes e estaV.Wpr^a
S. Paulo e Rio (Aeroüoyd) H 13a maior parte da
Alfredo Alicl-iud — Presiden- que para
carga transportada entre o
PARA o Norte até Bahia (Panair) H. 21 te.
fose os E. unidos
—"———» _,..-»-.-._»-,-.»-.->Brasil
»»»»»w»'l»»»»»»»»»»l»v jmr
»i*rmiiw.,.l..i„.„...,

Os corretores de mercado
limitado
rias, em numero
nomeados
são
lei,
pelo
par
da
RepuU.i a,
presidente
prestam elevada fianç . que
depositam no Thesouro Nacional, pagam o imposto de
industria e profissão e, em
compensação tem a exclusivi
dade nas vendas e compras
dos produtos da terra e dos
nufacturados em industrias
dos derivados. Isto n.ão exis
te em sonho ou pelo arbítrio
de quem quer que seja. Tal
exclusividade nessas transac
ções lhes advêm da legislação vigente, expressa em leis
e decretos dos poderes constltuidos do paiz (Congresso
e presidente da Republica >.
E tanto é insophismavel essa
prerogativa dos corretores de
mercadori'-!, ique, fc-ecentemente, fo* 1 -antada perante a Jimtá dos
Corretores, ,
qüe é clep.i'tamento official,

omerci

sem utilizadas embarcações
brasileiras ou norte-americanas. Para
levar
avante
com maior presteza o estudo
da proposta, a
Commissão
Maiitima vem dando particu
lar attenção. desde ha aígirai tempo, ao estudo das ro
tas marítimas entre as costas orientaes e oceidentaes
das duas Américas. A decisão, fundada nesses estudos,
será pronunciada, ao que se
espera, até princípios de Outubro.

Associação Coritibana dos Emprega"
dos no Comercio
CONVITE
Do ordem do Snr. Presidente,
tenho o prazer de convidar todes os associados desta entidadc, para tomarem parte na ios
tividade civica em homenagem
ao "Dia do Empregado no Comercio" que se realisará no dia
30 do corrente, ás cinco horas
da tarde em ponto, nos salões
da Associação Commercial do
Paraná, seb cujos auspícios
é
icita esta solemnidade.
Tratando-se de uma cerimonia
pue pela sua importância, vae
Cfingr.egar empregados e patrões,
alem de expressar uma alta fraternisaeão de classe, esta Dir<v
''teria espera
que todos a ella
•¦empareçam.
Curitiba, 23 de Outubro dc
193';.
•'• é César Valleixo
Secre-

DO PARANÁ'

Intercâmbio Econômico AmericanoBrasileiro
Em sessão do Conselho Fe- safra entoe 14.000.000 e
deral de Commercio
Exte- 15.700.000 fardos, com uma
rior, o Sr. Barbosa Carenlro
possivel média de 15.200.00fl.
transmittiu üiteressantes ln- As condições atmosphericas
formações recebidas da Em- têm sido favoráveis naquelbaixada do Brasil em Was- le paiz. A' vista da Incerta
hington, a respeito da situa- estimativa official, oa comção de vários produetos nos pradores têm se limitado á
sos no mercado americano e acquisição para as suas nede alguns produetos ameri- cessidades ímmediatas. Espe
canos que sáo também nos ra-se
aü que a
colheita
sos, nos
mercadosmun- corresponder
as
grandes
diaes. Segundo essas intor quantidades
previstas e se o
inações, continua a venda do Governo não tomar medida»;
café brasileiro nos Estados reguladoras, que venham a
Unidos. A concorrência por perturbar os preços e as reparte de paizes mais proxi- lações entre os produetorefmos daquelle e a preparação americanos e os con_n_mJdoda mercadoria
obedecendo res extrangeiros, o mercado
aos requisitos dos importado americano de algodão' terá
res americanos, diz, a nossa um grande augmento, vindo
Embaixada, têm sido as prin com as exportações e o concipaesí razões dessa s.tiír.- sumo interno combinados, a
ção. Quanto ao algodão, in- restabelecer o seu
anterior
forrna a nossa
Embaixada I volume.
em Washington, após o decli j
nio dos preços durante o ulj O Paraná será grande no
timo anno a sahida tem au- I dia que suas communicações
gmentado nos Estados Uni- j ferroviárias atinjírem o Bio
dos, já agora em mais eleva- j Paraná em demanda do Pado nivel de preços. As ci- í raguay, dando-lhe um
porto,
fras publicadas coínfiirmam I franco no Atlântico.
essa assereão. Calcula-se a. I
"¦.O.VVy-gWPBWyyvgyi

avia do Barão de Saavedra Sobre
K7
os tiiaes ?y® mas ittononjicos
QI

O illustre banqueiro demonstra optimismo em suas declarações
Na homenagem que lhe foi
cpacltou o.s fazendeiros para
|
prestada pela Associação Com-) -útrajj fontes de substancia agri
mercial de Mineis Geraes. o bi- I crj'a
rão __ Saavedra,
director do
Em í-.ua opinião a solução do
Bancc Bôãvista, teve oceasião problema do café está em redu
de fazer ouvir sua abalisada opi z':: a producção a 15 milões dnião de technico. sobre cs pro- sacas que actualmente
prcSdublemas econômicos ooricèrnén- zimes.
tes ao Estado de Minas Geraes.
Assim diminuída, a safra enEm suas declarações, aliena i centrará, fácil collocação evitan
de inicio que as difficuldades dc-se sobras inúteis.
com que nos defrontamos
no
Continua o director do Banmemento, são as mais serias de ce Bôa vista, dizendo,
que o B»i
quantas já atravessamos.
sil c grande demais para se díiDiz, porem, que isto não deve xar abater
por um pe_sirni_m_
ser motivo para desanimo.
fóra de propósito.
Que com tenacidade e trabaVoltemos nossas atenções pr»
lho todos cs problemas serão re ra outras fontes
econômicas cosol vidos.
mo algodão, fructas produetos
Acerescenta que não bastam oleaginosos e tantos
outros.
as riquezas de matéria prima
'"-remos
Diz textualmente:
de que dispõem com abundan- deante de nós o
porvir, quando
cia o Estado de Minas Geraes. outros
povos tem apenas o pas
mas que é necessária que se cui sado".
de também dos capitães dos np
As palavras do .Ilustre homem
parelhamentos, dos transportes de negócios causaram
profunda
adquados afim de que estas rique impressão
nos meios finance:zas possam sei- devidamente cx ros, não
só de Minas, como de
pioradas.
todo o Brasil, pelo optirnismo
Referindo-se ao café, declaque encerram e pela solida, con
rou que é fora de duvida que a fiança
que desperta nos destistuação actual da lavoura é u- "cs eccncmicos
do nosso gra»ma das mais criticas.
de paiz.

ercaCIOS

gaes. Por isso é que nos eus
AGUARDENTE — Por pi- de 58 kilos
O especial es- lhor que as
pada-ias
não
ta crer que uma sociedade pa — De Paraty e Angra su
j
tá a 225$ e o "escarnudo"
usam, está a 58$000; a de 2.-'
privada, sem qualquer Índice biu a 300S. De Campos está 175Ç000.
I está a 54:$000. Ha, como se
de officialização. houvesse ti a 200$000.
I
,
BANHA — Por 60 kilos — Vê, um augmento
despropodo a idéa de crear "bolsas" e
ÁLCOOL — Por pipa — De Recomeçou a alta. A de porto
sitado qme impe
providende nomear corretores, ferin 40 grãos. Desceu a 350$000.
Alegre subiu a 2555 e a de cias. Houve baixa,
'do
mas o pão
os direitos dos legalmente
ALFAFA — Por kilo —i Sa Laguna subiu a 238S,
que' é o não baixou!
em funeções. Nunca é tan.
biu a melhor a $560..
typo que o varejo vende.
FARELLO — Por 53 kilos
porém, para que se recu'e de
AZEITE — Por lata de ki
BATATAS — Por kilo —
Subiu a 10$500, o melhor.
t—
um passo errado.
lo — 12SO0O. o melhor; 8$000, As mineiras e
paulistas suFEIJÃO — Por ,go kilos —
o inferior .
biram a $900 e as do
Rio O preto especial .raramente
PREÇOS CORRENTES
ALHOS — Nacionaes por Grande do Sul
a $900 tam- vendido no varejo
cota-se
100 cabeças — Variam
de bem. Ha batatas de 500 réis.
em baixa a 42$. O
preto
Segundo os dados officiaes 10$000 a 2$500.
! CARNE VERDE — Por kilo bom.
que é o regularmente
fornecidos pelai Junta de Cor
—
—
ARROZ
Por 60 kilos
| — 2'$400. a de Í.a
vendido está a 37$000.
retores, departamento offi- O japonez é o commument;
CEBOLAS — Por caixa —
LOMBO — Por kilo — Tem
|
ciai do Ministério do Traba- usado e está cotado em alta > As melhores
nacionaes estão cotações em baixa
a 2$900 pa
lho, são estes os preços exa- 8OS00O, o especial a 78$000, o a 58$ e
a inferiores a 48S000. »;a o especial e de
2$400 para
ctos dos gêneros abaixo men de lil qualidade e a72$000 e
CAFÉ' — Por kilo e tonra- o inferior.
(
cionados, para as vendas cm de 2.a
do — O typo7 está al6$500.
MANTEIGA — Por kilo —
grosso:
ASSUCAR — Refinado por
FARINHA — Por 50 kilos Operou-se
a alta. A superior
kilo — o extra está a 1$000, — A chamada Surtuhy está
está a 8$400 e a mferior a
|
ALGODÃO — Fibra
longa, o de 2.a, a 900 réis,, e o de a 3'í'$, mas a
que os armazéns 7S600. Cuidado com os
prepor 10 kilos — Baixou a • • ¦ 3, a 800 réis o branco chys- habitualmente vendem está ¦ços
do varejo, que estão ou35$500. Fibra media, nomi- tal cotou-se o melhor , ém a 36$000, em baixa.
1 sados e extors-vos.
nal. Fibra curta paulista, .. grande baixa, a 56$000.
FARINHA DE TRIGO — O
-vÍATTE.--.-%Il..
.12$000 a'
33S5000.
I
BACALHA'0 — Por caixa pâo — Por 44 küos — a me
barrica.

IÉ
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MILHO — Por 60 -kilos —
O vermelho (Cattete) subiu
a -2$; o amerello subiui ai
...
20$000 e o mesclado está a
19$200.
;
SAL —- Moido por 60 kilos
Do Norte
a 18$300 e de
Cabo Frio a réis 16$200.
TOUCINHO — Por kilo —
O melhor paulista está a ..
3$400 e o inferior, mineiro,
a 2$900.
|
VINHO —
Rio Grande
140$000.
VINAGRE
Nacional
nominal.

Por barril,
do
— Está a .. ..
— Por 86 litros
— o mercado é

XARQue __ Nacional, por
kilo — o melhor está a ....
3$100; o inferior a réis 2$800
o mineiro a 2$900. O do Fri
gorifico Blanco, de
ro, não foi cotado.
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(íspeclosIa personalida-Teve grande repercussão
tMataktdÉ = coronel Ázambuja
(Trechos de um e nsaio)
Licurgo Costa
Oreiu que nenhum aspecto da
¦M-vão do Sr. Getúlio Vargas
no ]»oder, desde a presidência
do Rio Grande do Sul até os
dias presentes é tão admirável
ramo o da sua política dc proterçáo á intclligcntia.
A republica havia sido1 ate cl
je nm tuncl tenebroso para o
homem de valor intellcctual.
Escriptorcs, jornalistas e arlistas constituíam aqui os exila
das do Poder.
dos
Nunca sobrou da mesa
de
uma
mandarins
gotta
&<**ms
riiriio para elles.
E a mediocridade acolhedora
cie Pedro II, conhecida mais pe
ia tradição, punha saudades na
evocação dos homens que o meoob prezo atirava á bohemia.
Éramos assim antes de 30.
xxx
O Sr. Getúlio Vargas é um
intellcctual que a politica baniu
do seu meio. Si elle não fosse
'
uma figura de excepção teria
fracassada como todos aquelles
rjuo no dizer de Keyserling aban
ritmam o seu "circulo natural de
¦icçâc'".

Seguramente porque é um lio
mem de subtil intelligencia. elle
tem prazer, sinão no convívio
com os intcllectuacs, difficil de
manter nos afazeres absorventes
da administração, pelo menos
wm a certeza de que vae de um
a um amparando-os com as pos
Mbilidades que lhes são dadas.
Já no Rio Grande o Palácio
i!o Governo não tinha portas pa
ra os escriptorcs e artistas da
teria.
No Governo da Republica numa occasião tormentosa da vida do paiz, o presidente Vargas
.iccentuou ainda mais aquelle ad
miravel aspecto da sua pereonalidade.
E' que o sentido da sua visão
politica o fez comprchender qué
vio os intellectuacs e os artlsIas oh construetores dos dcstinos culturaes de uma nação.
xxx
Unia vez um dos herdeiros Uo
velho Alves foi visitar o presi«lente. A certa altura indaga o
estadista gaúcho:
Como vae a Academia?
Vae bem, presidente. Alírnns acadêmicos é que vão mal.
Então o Sr. Getúlio Vargas

vem a saber que Humberto dc
Campos C Alberto de. Oliveira
gravemente enfermos estavam
materialmente desamparados.
Foi o bastante paia que o che
fe do Governo logo annotasse
aquelles nomes e no dia immediato ambos estivessem, sem que
o esperassem, livres das afflicções do dinheiro.
Humberto de Campos, que fó
ra politico da situação derrubada pelo movimento revolucionario chefiado pelo estadista gau
enviando-lhe
eho, mais tarde,
um dos seus livros, escreveu < s
"Ao
ta dedicatória expressiva:
senhor Getúlio Vargas que me
venceu duas vezes: uma pelas
armas outra pelo coração".
xxx
Cm detalhe pittoresco do senst: critico do Sr. Getúlio Vargas:
Recentemente, um joven romancista nordestino offerecculhe um dos seus livros, onde ha
devaneios em bosques verdejan
tes c onde o murmúrio dos rc£a
tes e o ruído distante de cachoeiras adoçavam o ar.
Era uma passagem edênica a
que o escriptor desejava pintar.
O presidente repassa os olhos
cm alguns trechos e commenta
para o official de gabinete:
— Esse rapaz não precisa tlizer que é do Norte. O paraíso
para um nortista deve ser um
logar cheio de arvores verdejan"
tes e de cachoeiras enormes...
xxx
Já antes de sua ascenção á
Rio
magistratura suprema do
Grande e da Republica o Sr.
Getúlio Vargas era um homem
que se interessava extraordinaí lamente pelas letras e pelas artes em geral.
Quando leader da bancada
gaúcha na Câmara Federal, a fu
turo chefe do Governo brasileiro
apresentou um projecto de lei
que foi approvado, passando a
ser conhecido por "Lei Getúlio
Vargas", amparando' os artistas
thealraes.
Essa grande classe não tinha
até então existência legal.
Dahi, por certo, a immensa sy;n
piathia que o presidente desfru
ta na scena brasileira.
Realmente, no theatro ligeiro,
(Continua na 7." Pagina)

HIO, 28 (ArgUS) — Teve lutensa réuertíuasfto nesta capital,
a entrevista do coronel Aznmbu
Jft Villa Novo. comniandante du
7." Região Militar, a um Jornal
dc Recife e aqui divulgada
polo
"O Povo",
na qüai aquelle illns
tre official declara que:

— "A maçonaria 6 como o
eommuntsmo. tuna arma tío «fio,
ntóiho. Estou convencido de qua
a i|iinsl totalidade dos maçons
brasileiros ignora que, sob a :a
"Egualdade, Pràternláide
pa de
e Humildade", a maçbnarih n'io

Correio nos Municípios

Cerro
Qualificação Eleitoral. Cerro Azul terá mais tle mil
eleitores
Encerrou-se, hontem, :!4
do corrente, a qualificação
eleitoral nesta zona, de açordo com as instruções baixadas pelo Superior
Tribunal
Eleitoral.
Principalmente nestes ulti
mos dias tem sido intensissi
mo o movimento no Cartório
Eleitoral, sob a presidência
do sr. Dr. Antônio Gome* Ju
nior, ilustre e digno Juiz Elei
toral, que muito tem se er;forçado para que a zona rie
sua jurisdição atinja numero elevado de eleitores.
.
E' 'de se registrar a azafama patriótica com que o srFrancisco Lemes Gonsalves.
correto e competente Escrivão Eleitoral, autu'a e enca
minha os processos coordenando-os nrdiem legal, para subirem incontinente
a
despacho e julgamento.
Por outro lado. os partidos
politicos Nacionalista D^ticcrático, e União D. Brasileira têm desenvolvido
grandes esforços para obterem o
máximo de qualificações, sen
do de notar-se a extraordinaria atividade dos senhores
Alceu Bassetti e Luiz Daros
pelo Nacionalista Demociatico, Alberto Bassetti ? Manoel Ângelo da Guarda pela
União Democrática.
Assim, qualificaram-se r.o
i dia 22 do corrente os senhores Salvador Machado, MiValente dos Santos.
guel
João Bassetti, Ducio Vicente
Pinto,
Lins, Brazilio Alves
Eloy Ribeiro de Lima. Rafael
Ribeiro de Lara, Manoel Bal
bino do Nascimento, Rita Lo
pies, Francisco Jeremia,-:- dos
Santos, Marcelino Henrique
José
Machado, Maximiano
da Silva, Teofilo Antônio ?in

to, odeto de Lourdes HeiKsddegger
degger, Eugenia
Ciola, Francisca Rar.-ha. Oli
via Leandro de Assis, Grego
rio Pereira de Christo, RuMaria
dolfo Grummt, Ana
de Carvalho e Manoel Fontoura.
Nos dias 23 e 24 mais os
senhores Antônio Teodoro Pt
dos
res, Adolfo Rodrigues
Santos, Madalena Albsmlras
Bassetti, Osminda BicheK
Euclides Cavalheiro de Mei•ra, João dos Santos Vaz, Pe
dro Luiz de Andrade, Honorio Taborda
Prestes, Josá
Margarida da Silva, João Ribeiro Ramos, Indalecio Alves
Cardoso, Santos Taborda Ribas, Arthur
Otávio
Ducio,
Coutinho, Idalina Melio de
Faria, Jorge Aicar Assad de
Suss _ Salvador Bueno Rodrigues.
"a
Apo's o encerramento
qualificação, foram-nos oferecidos por obséquios.! i;eiitileza do sr. Escrivão Eleitoral, os seguintes ciados sobre o movimento dos pvoces
sos eleitoraes pendentes do
seu Cartório:
Eleitores inscritos o té esta
data — 931- Inscrições pendentes de despacho, 69 — To
tal 1.000.
Eleitores qualificados e ain
da não inscritos:
Districtõ de Varzeão 96
Asstongui de Cima
25
'3
Cerro Azul

a entrevista
Villanova

passr, dc uma organização cies- zambuja Villanova, era maço».
foi feita com o dlnheitlnadn, exclusivamente, a bata- Kráo 33, e que pediu, certa ves. £*&&
d0, Judeus norte.ajneiicoiio-J.
ro -y^
lha: pelo .supremo Interesso do Insistentemente, a todos os fl^^
publicaçôC3
judaísmo: — a dominação do "'":: ""¦ 1UÍ'1:'M'!"' :"'"';"" ":' j
que
documentadas sobre isso,
mundo.
maçonaria, rognndo-lhcs, ainur., i|
i não 6 mais possível haver du
cjfu nunca admlttlssem que seus
vidas sobre o caso. Isso posto,
Devo declarar, ainda, qu? meu filhes, por sua vez, fizesse-n par
lançandose um golpe de vista pa
avô paterno, sr. Antônio de A- te delia.
ra o mappa sul-americano, vêA ignorância dos maçons, sose logo a importância capital que
bre os verdadeiros fins da ma- !
li ares.
teré para o judaísmo, c domínio
çonarla, explica-se pelo facto re
, Salve, Cerro Azul.
do Brasil. Dahi, toda a sua for
A PONTE SOBRE O RIO
qualquer grilo estar, termtnànte ça para conseguü-o. Até então,
mente prohibldo de saber o quu
PONTA GROSSA
a maçonaria era mantida em
Continua oferecendo seio se passa acima delle. Para me
reserva, porque o Komintem jul
perigo ao transito publico a lhor esclarecimento do assuwp
quo Prestes chegaria íacil
g<qou
ponto sobre o rio Ponta Gros to, vou. a seguir, reprodurir o mente ao
poder, com o golpe de
sa, que pelo seu estado rui- que escrevi ao meu eminente c?ie
novembro de 35. O fracasso dao
fe o amigo, general Gaspar Dunoso ameaça desabamento.
so golpe desesperou on judeus,
Tratando-se de uma ponte tro em 25 de agosto p. pa6s?,lançam mão dos ultimos rs
que
de Intenso movimento e
a do:
cursos, Inclusive o da maçona
"E,
para que v. ex. possa en
unica por onde trafegam os
ria, mesmo com o risco de iastender
bem certas coisas que pa
da
nossa
agrleuMuprodutos
o véo de filantropia fl
gar-se
*ra em carroças e cargueiros, recém, a primeira vista, incorrioocperativism, que aU5 hojo a
éra de se esperar que a O- prehensiveis, peço venia para -_x unvolve
perante tantos ingecretaria da Viação e Obras pôr. om poucas palavras, o por- nuos...
oue
cia
estreita
ligação
existe-n
Publicas atendesse aos Insls E por isso que um govertentes pedidos que retchada te entre o communismo o a m_ no «°"lestinc
nota, sem aticenaria.
Ambos lutam pela tíe- !
mente lhe tem sido feitos ;• nar com os motivos, a refccia
do
sonismo,
dessa
louca
los interessados pelos pioambição dos judeus que existe na pentina ressurreição e desuceres da politica situacionismais de dois mil annos, e <i"C sada atividade da maçonata.
consiste no dominio do iraiiid"-. ria no seu Eítado. Seu objeNo entanto, embora se activo está bem claro no or•firme que a planta e o orça- 5e pudesse haver duvidas à tal
gão
que fundou".
respeito, ellas seriam destruídas
mento estão delineados naFinalizando,
o coronel Aestes
livros
dois
os
que
ju<juela Secretaria de Estado, por
cletis tudo tem feito para des- zambuja villanova diz:
¦o. reconstrução
absolutamen— "Alem disso, a loja destruir: "Os protocolos dos Sate necessária da ponte perbies do Sião" e o seu magnífico ta capital expediu! um prós
manece esquecida, esperane documentado complemento — pecto politico a todas as lo
do-se, talvez, q«ue se efetive "As
forças secretas da Revolu- jas maçonicas do paiz, baso desabamento com sacrifício
çãc". Os judeus compraram e tante divulgado, no
qup.l
de algumas vidas, para, endestruíram numerosas edi,-õ<:s do m°stra-se aterrorizada com
tão, dar-se inicio a sua reprimeiro e lançaram mão de to as ameças contra a liberda
construcção.
dos os meios para fazel-o desaptíe- aparecidas ultimamente.
Antes que tenhamos de Ia
"extremisparecer, ccmo consta de suas i P*1*3 SUrto dos
mentar qualquer desastre e ultimas
mos",
edições. O segundo era
porém, atacando o Na
•perdas de vidas em circunspublicado pela "Livraria do Glo zismo, e Fascismo e o Integra
tâncias mais ou menos im- bo", em tradução e...
sumiu-se lismo. Nesse manifesto é con
pressionantes, fazemos des- das livrarias, constando-me que vocado todo mundo
para
tas colunas um fervoroso a- a "Globo" não
quer reedital-o... combater as teorias da direi
pelo aò sr. Manoel Ribas, Será verdade? E por que?
ta. Entretanto, por um esbenemérito e dinâmico Go-' Grande numero de maçona o Iquecimento .talvez, nem fa
vernador do Estado e ao seu é de boa fé, ignorando que a Ia no comunismo ... Tenho
operoso Secretario de Obras organização seja, antes de tudo, ¦consciência de haver
prestaPublicas, para que determi- judaica, sendo seus supremos che do um grande serviço
ao
•nem a construção imediata fes, em todos os tempos, meia
paiz, e, também aos próprios
da ponte em apreço, afastan duzia do judeus puros, sempre maçons brasileiros de bôa fé.
do, assim, um perigo que es- á espera de dominar o mundo, em haver concorrido, com to
tá ameaçando
a vida dos tudo fazendo para conseguil-o. das as minhas forças, paira o
nossos agricultores e travan- E' coisa sabida que o primeiro fechamento deses antros, cu
do a locomoção dos seus pro governo soviético compunha-se ja existência nada justifica,
dutos, com sensível prejuízo de 30 membros, dos quaes. 29 sendo, apenas, verdadeiras
eram judeus. A revolução boi- reservas do comunismo".
do comercio local.
•~=^
-**>
—'"•
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Soma total
11134
Cerro
Nestas condições,
Azul está aprestado para se I
apresentar nas próximas elei
j
ções, com mais de um milhei
ro de eleitores, o que, sem
d I ti
!,¦
duvida, constitue uma vito- ' UUiuIlILlIujMlMjJJLH-lIlLl
ria dos partidos militantes e
um esforço louvável e pátrio
tico do dr. Juiz Eleitoral e
seus dignos e corretos auxi-
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áe fino trato, aos noivos pe preiendem

montar seu lar com. dístíneção e econoAbrindo a janelia que dâ pa-.
ra o mundo, a realidade do p«
samento sociológico contempoi*aneo se nos depara com a sof
íregulcão do homem moderno
na procura do progresso e da
felicidade, e, entretanto,
pc>c«e
aíTirmar-se que o problema de
disciplina da humanidade devera constituir, antes de tudo, a
armaòira da synthese da idéa
universal.
Máo grado a fragilidade
.Ia
civilização materialista,
fique
xa todes os problemas em fórmulas econômicas, capazes, ape
ní>s, de dar apparencia de melhora mechanica és condições
dc vida collectiva,.o homem mo
tymo inclinou-ise exageirada""«ntc
para o conceito matériaiista úa felicidade.
E então
clama: — pã/j
e
""te pão! Mas, se
o pão é ne"«^rio, não é tudo
e nem e
0 essencial,
para fazel-o volt.ir
a» Paraizo.
Uma igualdade social machaufca produz, como
soe acontece
na Russia, tremenda
revolta na
<Jeisiguai<ja<ie natural'.'
Cuidar .unicamente das necesidades econômicas,
na ordem
"«aterial, e descurara.
as virtu'd« do
indivíduo, na ordem mo*|i conduziria
a
humanidade
* amanha ao flagello
da ausea

i

cia da personalidade.
O homem só é feliz quando o
sente; só quando propriamente
tem a consciência da vida e do
vííJw moral.
0;i homens, desarmados dos
sentimentos de religião e de mo
rai, revoltam-se constantemen¦te o vivem o incêndio da dis
cordia social.
A vida econômica, em seu con
•tinuo processo de transforma'homem con
çãc, pôde impor ao
temperaneo princípios de solidaiiedade econômica,"que devem, todavia, evoluir dentro da
moral, da ordem e do regime,
tendo em visita o metaolismo
incessantesocial, caldeiando
mais
mente as personalidades
singulares, que se nos antolham
dc impossível mechanização, pa
ra liberar e projectar um espirito philosophico.
E a maior liberdade, a unicv
honesliberdade que se pôde
temente offerecer ao indivíduo,
6 a da escolha livre de seu praprio destino na vida da «sociedade, de accordo com a disciplina do sua formação.
Ao Estado cumpre assim disciplinaol-o e coordenar os valo•res. E' que o homem, paira ser
útil, precisa preparo; para obter-se valor é necessário disciptüna.. .

Gs alicerces de nossa felicidade não podem deixar de estar sob a ordem, a edkioaçâo e o
trabalho.
O problema central da felicidade é, portanto, organização
e trabalho.
Devemos prestigiar as institui
ções, pela ordem; a ordem, pela
organização; a organização, pe
lc trabalho; o trabalho, pelo
progresso da pátria: Progresso é
a felicidade material perfeita.
E quem diz pátria, diz povo.
O homem, a sociedade e o
governo são facteres de coopedo
ração no estabelecimento
progresso cie n felicidade. Integrades e comprchendidos attingem sempre resultados apreciaveis. no tempo e no espaço.
E porque o Estado deve repre
da
sentar a substancia pura
idéa moral, sendo, como é, um
organismo moral por excellencia, deve expressar-se em programma de governo e de administração, a que deve estar fortemente apposto; e, assim, póde impor ao cidadão por seu
lado, a necessária disciplina.
Tudo depende de organização,
a começar pela poiirJca;
Uma nação tem.vida ibhga e
um ou outro governo, embe-a
pessime, pouco pôde «retardar a

marcha do progresso de uma
nacionalidade, se á"gente estuda. se organiza e trabalha. Dahi
o lifao: — o povo tem o goveínc que merece.
Na democracia, com sua forcapacidade de renomidavel
vaçâo, onde o povo escolhe e ele
<sp seu governo, este rifão traverdadeira,
que
duz máxima
contém lição utilissima, quaaiclo
convenientemente aproveitada.
Destruir é um crime; educar
deve ser o maior dever da politica.
Nes postas de governo, ou iôra delles, .trabalhemos pelo futuro da pátria, com espirito de
estabilidade
conservação; pela
das instituições em prol de nos
sos descendentes; pela ordem,
em beneficio do progresso e da
organização.
E' preciso politica de progran*
ma, de sadia e larga visão nacional.
Com partidos fortes em proo
©ramimas de administração,
governo pôde exercer controle
sobre a machina da sociedade,
do sorte a assegurar-lhe o bom
êxito de seu funecionamento.
Com politica de programma,
faremos a disciplina do homem,
a defesa do regime e a grande-!
za do paiz.
MOZART DA GAMA

mia, suggeriraos uma visita ao

tm - ffl

li

m

k' Avenida João
Pessoa, n° 85, onde
se encontram os
mais beilos e variaVendas a dinheiro dos especimeos da
e pelo Systema
Crediário.

industria de moveis

paranaenses.
PREÇOS ABAIXO DO CUSTO REAL
Dormitórios finos desde 690$fi00. Sala de jantar desde
L Grupos estofados desde 290S 000 e muitos moveis finíssimos a preço de reclame.
|E

st.
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O «PSayer» p

Em sua ediçfto de ante-hantem, publicou o "Correio de São
Paulo" a seg-unltc noticia,
que
diz respeito ao conhecido futebolista paranaense Douglas:
A despeito do mau tempo, rea
Uzou-so hontem, á noite,
no
Parque Antarctica, o exercício n0

ense

PARANÁ'
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provo
extreará amanhã

cturno dos profissionaes do
S tjo O tapete verde dos palestrinos
Paulo F. C. Elevado numero -.Ia
> r.ú encontrava um tanto molha
adeptos tricolores, nn éspectafl- |
de, o que difficultou sobremancl
va de assistir á estréa dos
joga ra r. exldblçao doa rapazes trol
dores paranaenses, reoènteni.cn
nados por Feóla. Metano assim,
te contractados pelo clube de
o ensaio decorreu animado, ten
King, comi>arcceu ao campo da do os
Jogadores se empregado
avenida Água Branca.
com geral enthusiasmo.

A estráa dos novos elementos,
que era o acontecimento
de
maior realce do "aprompto" nocturno, íoi coroada de pleno exi
to. Douglas e Jayme tiveram op
timo desempenho. O irmão ae
King oecupou a meta do quadro
secundário e teve occasião de

'jR','

enamente
contra a Portugueza

fazer excellentes intervenções. I
Douglas treinou meio tempo no
"onze" secundário
c o restante
ao lado dc Junqueirlnlia na ala
esquerda. Sua actuação correspondeu, pois, apesar da natural falta de amblentação, combinou esplendidamente com
o

Oirecção de ASTOLFO Dl PINO
é FRANCISCO CARDOSO

Ili Ifm^ *Ükmfí

»

^_tCÜ 1 i»0 Jl.
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tAmmuemmmmmmMmt a—J I DOUGLAS, QUE EXTREAKA* AMANHA NO S. PAULO I
José, Ceccato, Carnieri, Cecilio, Pivô. Cinco
melã^quer
penta esquerda. E' rápido no DOUGLAS ESTREARA' CONdas do alto valor, que fariam suecesso em'
qualquer quarir0 controle ca esphera, passa mag
TRA A PORTUGUEZA
do Rio ou de São Paulo. E' extraordinária a fartura de nificaments e
possue regular po
Terminado o ensaio, ouvimos
•cracks" no
"tiros",
futebol da cidade !
tencia nos
a offensiva rapidamente o tenente Prarphy
'
tricclcr aliás, formada
* * *
por Mi- lio, director esportivo cio
Sao
Os esportistas da cidade receberam com indescriptivel nistrinho. Carioca, Milani,
Dou Paulc. S. s. nc-s adiantou
qu,»
a
noticia que publicamos hontem sobre ;| vinda do glas e Junqueirlnha,
jubilo
porteu-s: ¦> meia-e?<iuarrtn r>-ranaense fará
Palestra Itália, de São Paulo, á nossa
cptimamente.
Capital. Hontem
sua estréa sa^tMB proxií
mesmo a diicctoria do alvi-verde curitybano, a
quem counfc.ne L*om a fortugusza.
be a iniciativa, marcou as datas de 12-1G-19 de
Dezembro
para os jogos da temporada palestrina.
Por fallar no pelotão de Dulla. é elle o lider
do torneio
paulista, com treis
pontos perdidos.
Seguem o Corinthians, com 5
p. p., a Portugueza com
~.
O Estudante com !). „ Santos com 10, e o Juventus
com
igual numero de pontos perdidos.

* * *

Infelizmente, têm fracassado uma a uma
as tentativas de pacificação do esporte
paranaense.
E' bonv lembrar 'que, si até o fim do anno
a mesma não
se der, teremos que passar
pelo vexame de um inquérito.
q»e a Confederação de Desportos mandará
proceder em
todos os Estados em que houver dissídio.
ík - d_t

áç

Domingo teremos sessão "pão duro"
no campo da
Água Verde. Jogarão os
qnadros secnndarios <o principa
F°R?'ln,AVKL ÜO ™NT° CORITI
BANO NO .FOGO DE DOMIN- do Palestra e do Savoia,
m J^LAGR™TE
e em partida ante-preliminar
GO
UL1I.HO. - JOÃOSINHO CORRE PARA ABRAÇAR JrIZ
as
ZATTINHÕ
VENDO-SE Nü equipe^ do Palmeira F. C e do
FCNDO A BOLA QUE VENCEU A "MAGESTADE
Grêmio Esportivo São PauDO ARCO".
lo — Rio Grande.

, D

ESPORTE
[Ho Dominio do Tmwf
JORNAL
xxx
NOVA YORK — vaiter Neusel
I
deverá combater,
em Berlim, i
cem o pugilista Max Schmellig.
"
Zoina
50
O cheque foi aprazado para
"
Caboré II
51
o próximo mès de Janeiro.
As entradas já foram postas
:i.*> Parco — 1.G00 Metros —
a venda, tendo sido adquiridas,
Dotação 800SOOO e 160S000
logo nos primeiros dias, todas
as localidades próximas do nhAríete
53 kilos que.
"
Cabcré
53
xxx
Rapina
.. 51 "
PORTO ALEGRE —
Anta"
Hiera
55
hentem, quarta feira, o "player"
"
Máripoza
Escobar embarcou num avão es
47
pecial com o snr. Júlio de A!4.'- Parco —1.200 Metros —
meida, rumo ao Rio de Janeiri,
Dotação 7005000 e 140$0O0
para ingressar no Fkimlriense;
I

Um lote selecto competirá no Ciassico "Governador Manoel Ribas I»
Os afficionados do "esporte
dos reis" terão depois de amanhã o ensejo de assistir
um
"mceting" deveras attrahente.
Ccmo prova
principal desta
reunião,
apparecè o Clássico
"Governador Manoel Ribas", na
distancia de 1.800"metros e com
a dotação de 5:00OS0O0 ao vence
dor.
Film, JequitSnhonha, Firmeza,
Recurso e Citatá é o pequeno,
mas selecto lote que competirá
na carreira mais "gorda" do an
no.
Toda a turma se encontra em
excepclonaes condições, dahi o
interesse com que vem sendo
esperada tão sensacional corrida.
Está assim formado o program
ma da tarde turfistica numero
13 da temporada.

- '-.':

! Parco - 1.000 Metros —
Dotação >OOÇO0O e 50ÇOOO
Meia Lua
51 kiloo
"
Mara via
50
Hclios
55
!'
"
Bar-le-Duc 54
2." Parco — 1.000 Metros —
Dotação G00Ç000 e 1205000
Favonio 46 kilo.*
"
Smoking 48
"
Lyra
48

')
i

1
1
(
i
i

'

Helios

Bar-le-Duc

47

45

"

Depois de amanhã será cumprida a rodada numero 5 do re
turno do torneio da cidade, com
a realização de uma única partiüte: Savcia x Palestra.
Em torno desse embate, gran
de 6 sem duvida a eSpectàtivn
de nessos esportistas, não só por
quedes adversários — e prlsicipalmento o Savfcia — est»Vd periteitainente classificados, mas áin
da peio facto cte &&&_. ¦ ;;, •

ambos velha rivalidade, o
quo
empresta um cunho de maio:
significação á lueta.
FOCALIZANDO O PALESTRA
O Palestra é — não nos can- I
çamai de repetir — uma verdadeira fabrica de- jogadores.
Ain
cia lia pouco peredu dois
de
-¦eus melhores atacantes
— Gar
n:xé c Cecilio — e já reorgamzpÍ! síia linha de frente, em op

Nos treinos, os emeo atacar
tes palestrinos revelaram notave! entendimento, o que deixe u
a convicção de uma conda «a.
cerrecta na apresentação dc dómitigo.

\\mWSmV •^^^M-i \WÊÊm-maÊm\\\
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OS "PERIQUITOS" TREINAM
HOJE
No campo do Batei, os palestrinc-j serão submetüdos hcj,; ao
ultimo ensaio.
CECCATO. zagueiro

iá foi experiment ada com
suecesso
na estrada da Gra ciosa. - O
possasite carro está sofír end© os últimos
numa oi ima da côtíside z re
O Paraná,

que foi brilhai»temente representado
por J.
Magalhães no grande raid
automobilístico MontevidéuKio dc Janeiro, terá o sen
eme na lista dos estados
e
paizes eoncurrentes a outra
grande prova da mesma, natureza, qne será o
próximo
raid "Buenos Ayres-Kio de
".
Janeiro
Dest-i, vez, serão nossos representantes os arrojados
"volantes"
Armando Baldo
c Flavio Probst, doris motoristiw conhecidissimos
cm
nossas estradas por sua coragem c extraordinária
habilidade no manejo do "gniden".

.. 52 kilos
..54 "
..54 "
. 52 "
..54 "

DE REGRESSO 0 SR. 0. CHINASSO
De sua viagem a são Paulo e
Rio de Janeiro.regrcssou lhontem o destacado esportista
paranaense snr. Domingos Chi
«asso, vice-presidente de nosso Palestra Itália.

«

s

Savoia x Palestra, o cartaz de domingo na Água Verde

5." Parco — 1.700 Metros
Dotação 1:000$000 e 20O$0OO
Republicano 51 kilos
"
Gcyano
48
"
Garibaide
53
"
Haras
48
G." Pareô — 1.800 Metros
Dotação !-i:0OOSO0O c liOOOÇOOi!
- Clássico "Governador Manoel Ribas"
Citatá
Recurso ... .
Jequltinhonha
Firmeza ....
Firme

REVISTã

ariâ une
nne
te
X

Bellita
50 kilo;
"
Máripoza
49
"
Vingativo 54
"

n

EM

O "Leão da Água Verde'! *n
cluindo as partidas amistosas,
celheu quatro victorias nas
quatro vezes em que interviu uitimamente.
Está o quadro "aivo" com suas I
linhas ajustadas, c com capaci|
dade para derrubar qualquer de ¦
nesses conjunetes.
NO PRIMEIRO TURNO
No primeiro turno, a victoria
sorriu ao Palestra pela contagem "apertada" de 3 a 2.

Durante sua estadia na Paniicéa, o referido esportista conclulu as "demareches" para i
aguardada temporada do campeão paulista em nossa capital.
A barata "PARANÁ"'

na officina em que está se:ído reparada

DE CURITYBA A ANXONINA EM 54 MINUTOS!
Consoante tivemos opportunidado de noticiar em edi
ções anteriores, os referidos

corredores, fazendo a primei
ra experiência com a b.aivta "Paraná", «obriram •
psvcutso Curityba-AntoBhMi
nó tempo admirável de 51
minutos!
A reportagem de "Oorreio do Paraná** esteve
hontem na officina en
que está sendo
conv»nientemente adaptada a
barata Lincoin
que terá
a denominação de "Paraná".
Lá encontramos os cor
«dores Armando Balde
'
e Flavio Probst,
que sob
os
oUiaa-es de
muitos
•wiosos, examinavam
o.
motor.
Amjbos «aliariam
ao.
"Correio
do Paraná" com
grande optimlsmo, elocriando muito a potência
(Conclusão «i 5.' Pagina

--.~- .
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«Reentrée»
êIéís
FariõS
i
í
i
Nõjogo flmistdSQ
Üiro
Que o Ferroviário Disputará Domingo Vindouro em Paranaguá
.....mimtn»j.w.»i«....mm....i;,-,i,„„-„„i
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Renda Fabulosa... Ary

A Liga de Football do Rio de
janeiro não quiz atender as cir
cumstanclas especiae.s e imperlosas que estavam a exigir o
adiamento do jogo Portugueza x
Bangu'.
Veiu provar, com isto, que ho
je em dia, o football exume:-cializado não respeita nem o
tempo.
O-s jogadores foram compslll
dos a ir para o local, sob um
aguaceiro tremendo.
O arbitro e os bandeirinhas çl
raram os sapatos desempenhan

O QUADRO DOS CALÇOES-N EGRO ENTRA EM CAMPO Vli STINDO MACACÕES

j
j
J
'

do suas funeções em traje-, d"
banho e com dlfficuldiule, conseguindo, entretanto, evitar o a
fogamento. .
A renda fot estupenda17SG00!
E g, julgar-se pelo estado do
tempo, era de se prever que nem
isso fosse obtido.
Em todo o caso, sempre lia
uns "crentes" que vão ver foot
bali até debaixo d'guà...
A Liga faz questão de dizer
quo a ronda íoi de 138 mil reis,
mas a informação que todos os
jornaes receberam foi de que a
renda foi de hsgoo.

©1*9 ©IlílliB €k
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"PLAYER"
O VALOROSO
DO FERROVIÁRIO NAO JOGARA' DOMINGO
Todos devem estar lembrá-los
quo, nas vésperas do jogo ciuo o
Ferroviário disputou com o «áo
Paulo P. C, não se sr.bl-i amda se Avy jogaria ou não.
E' que o admirado "piayer'"
estava resentido de mim »».;':_!¦-.
contusão, que se a.jrravou por
occasião do ultimo treino que o
"colcrado" realizou
para eniien
tar o tricolor paulista.

SÃO PAULO — Regressou, fia
dias, de B. Ayres. onde esteve
a serviços profissionaes
o dr.
Eurico De Martino secretario do
-:':- JX.XXX--:-^
f—--7,:~"_-'•¦'
", -'¦ ¦'/,.¦
Palestra.
í
;¦"/$:¦'¦ AX-^y/' . ;,,i
¦¦;•"''¦;¦
".'. '
-v> V. :
(-¦-¦'-. :'?¦¦¦;¦?'.}
' ,.-..• ". '¦¦-*'.':¦;'
O veterano paredro áívi-vèi- ¦'¦¦' ¦ ¦'- ' ' '. JPife"
de deu naquella capital os primeiros passos para uma tempo
rada do campeão local na Argentina, .sob a iniciativa do Ri
Coritiba 1 x Athletico 2
vor Pia te.
Jogos realisados — 26
A noticia foi recebida com
Ganhos pelo Coritiba — s
Ganhos pelo Athletico — 8 grandes simpatias nos meios r,a
lestrinos.
Empatados — 10.
"i^ít-.
rz&vurmm
Goals a favor do Coritiba: 1
50.
Goals a favor do Athle-.i
co 44.

-—¦—' afravéz dos números —----»
. 8 VICTORIAS PARA CADA BANDO, DEPOIS DE 14 ANNOS!
Apetsar de já ser decorrida quasi uma semana do tra
diccional prelio do certamen
official da cidade — Athletico x Coritiba, ainda bastante commentada vem sendo a grande lueta pelos nossos esportistas.
Nenhum outro match em
nossas canchas merece
tamanha e tão continua attenção de nosso publico, como
o disputado pelas duas gran
des aggremiações da cidade,
¦i-e quando estão para
se
enfrentar, atraem as vistas
tte toda a nossa população.
26 JOGOS EM 14 ANNOS
ttesde que surgiu o Clube
Athletico Paranaense,
em
1924, pela fusão dos velhos
ctabes
— Internacional
c
America, já disputou com o
Coritiba, nada snenos de 26

jogos de campeonato. i
Coritiba 1 x Athletico 0
Damos abaixo, a titulo de !
Coritiba 1 x Athletico 1
curiosidade, a relação com- 1932
I
pleta desses embates:
Coritiba (i x Athletico 1
1924
Coritiba 5 x Athletico 2
Coritiba ü x Athletico II
! 1933
1925
Coritiba 1 x Athletico 2
;
Coritiba 3 Athletico :{
Coritiba 2 x Athletico 1
Coritiba 1 x Athletico 1
! 1934
1926
Coritiba 3 x Athletico 1
Coritiba 2 x Athletico 2
1927
Coritiba 2 x Athletico 2
Coritiba 1 x Athletico 2
1928
Coritiba 1 x Athletico 2
Coritiba 2 x Athletico 2
1929
Coritiba 4 x Athletico 1
Coritiba 3 x Athletico 3
1939
São Paulo. 29 (S. E.J — Quan
Coritiba 1 x Athletico 2
do hontem o "Diário da Noite"
Coritiba 2 x Athletico 3
teve opportunidade de falar com
1931
o dr. Rapael Parisi, a respeito
de Luizinho. o presidente do Pa
lestra, desmentindo categóricamente os boatos que circulavam,
disse que dentro de poucos dias,
deveria haver algo que confirmasse suas palavras.
Hoje mesmo se soube que o
Palestra, nada tendo contra Lui
zinho, offerece.u-lhe a reforma
do contracto, nas mesmas condições anteriores.
TREINOS.
Como se sabe, o contracto ac
PINTO FICARA» NA RESER
VA E ENTRARARA' PARA SU tual terminará em fins de doBSTITUIR ERNANI. SI ESTE zembre, e agindo por essa forNAO CORRLEpPONDER A'S ma, cs palestrinos deixam trans
NECESSIDADES DO CONJUN parecer que preferem que Luioro.
zinho permaneça no club.

Coritiba
Coritiba
1935
Coritiba
1936
Coritiba
Coritiba
1937
Coritiba

1 x Athletico ''.
1 x Athletico I
3 x Athletico 2
1 x Athletico 1.
0 x Athletico 1
2 x Athletico 1

0 Rodoviário excur
* .sionará
domingo á|
Palmeira

0 alvi-verde quer reformar o contracto de seu veterano

ii»e «mm.

Tiro ao alvo

Taça Mariza Virmond

áo quadro palestrino que enfrentará
domingo o Savoia
PODEMOS NOTICIAR HOJE
COM ABSOLUTA SEGURANCA QUE o CENTER- HALP DO
QUADRO PALESTRINO QÜE
ENFRENTARA' DOMINGO O
SAVOIA
SERÁERNANI E
NAO B5SAC PINTO, COMO HA
VTAMOS DIWULGADO.
E' QUE O PALESTRA NÃO
QUER
FAZER
EXPHRJEN^AS EM PARTIDAS DÉT CAM
PEONATO, EMBORA
O NOvO "PLAYER"
TENHA
APPROVADO PLENAMENTE
NOS

BUENOS AYRES — Quando
hippcdromo
era disputada no
de La Plata, domingo -ultimo,
a primeira corrida o jockey Eu
gênio Rubio foi victima de um
accidente espectacular.

a égua
Rubio que montava
"Chamaca", cahiu em
plena car
reira. sotffrendo fractura- do era
neo, lesões em varias partes do
corpo e ferimento grave no ros
to.

Liga Curitybana de Futebol CaMa*UMCADO

OFFICIAL
N.» 10
° Conselho Administrativo
da
L%a Curitybana
de"Futebol, em
"sunifio realizana
a 27 de Outu"^ corrente,
resolveu:
• — Tomar
conhecimento da
°ta Official
w 9, baixada pelo
• Presidente,
em data de 22 do
corrente;
¦:' ~~ -Approvar
os jogos ae
. ^Peonato realizados
domingo
""«sacto,
marcando dois pontos
e M Primeiro Quad,JeSUntí0
™*
do caub Atweüco
ParaPW terem vencido ãs
pri
nielra e
^Bmida equipes do Oo «tiba p.
õ Por 3 a 2 e 2 a 1,'
I'espeoti-¦vaniente;
3." __
Escalar" para
Ho dUa
¦*? Jogarem
7 d No«>mbro
próximo
viiw„,_
"* * Olifte
Athletico Pam-

1

pra, os srs. Otto Samuel Mader,
pelo Conselho Administrativo, e
Moacyr Gonçalves, pelo CattóeJho Technico;
6." — Conceder licença para
os clubes Athletico Paranaense
e C. A. Ferroviário disputarem
ffi(|
partidas amistosas em Antonina
e Paranaguá, respectivamente,
com adversários que serão deslgnados pelas entidades daquelIas localidades, domingo, dia 31
naense, e Britannia 8 O. X O. do corrente;
7." — Convocar o Ootuselho de
A. Ferroviário;
—
Rodolpho
Julgamentos
paxá uma ireuni&o
Escalar os srs.
4."
Bscholz Sobrinho e Plavio Mari quarta-feira, dia 3 de Novemnoni para dirigirem, respectiva- bro próximo, afim de dar anda
naeote, os jogos do proxlmo do- mento a processos que estão dcrningo entre 03 primeiros e sé- pendentes de solução.
Curityba, 27 de Outubro de
gundos quadros do Savoia P. C.
1937.
o. Palestra Itália
Itaciano Marcondes — Secre
5." — Designar para lepresen
tarem esta Liga, nos jogos cu- tario Geral.

A Liga Suburbana, em sua reu
nião de hontem á noite, cone;deu licença ao Esporte Clube Ro
doyiario para excursionar domin
go á cidade de Iraty, afim de
disputar uma partida amistosa
com o G-remio do mesmo nome.
Segundo soubemos, o quadro da
Capital seguirá reforçado
por

Mesmo assim, Ary jogou, e
foi, sem favor aígu.n a maior
figura, cm campo.
Desde então o já consopado
"piayer" Jião voltou mais
a cam
! po, nem para treinar, estando
'
subinettido a severo tratamento.
Desde então o já consagrado
o quadro que dofiüigo excursionàrá a Paranaguá para jogaicom o Rio Branco.

LUIZINHO — O FAMOSO AT A1CANTE PALESTRINO

Coníonne vimos
noticiando
15,30 Graciosa Country
amplamente, realisar-se-á
nos
15,30 Athletico Independente
próximos dias 30 e 31 do correu
16,15 Circulo Militar
te no stand da S. E. P. Junaii,
16.15 Coritiba P. C.
a disputa da taça "Mariza VirDomingo, 31, concurrentes n° 2:
mond" offerecida pelo distinc- Horas Clube
to esportista Dr. Virmond de
8
Athletico Paranaense
Lima. Terça-feira ultima a Liga
8
Caca e Pesca
Paranaense de Tiro procedeu o
8,40 Soe. Allema
sorteio para o horário e disposi
8,40 Soe. E. P. Junak
ção que deverão ter os atiradores
9,20 Graciosa Country
componentes das equipes, verifi
9,20 Independente
cando-se o seguinte imiltado:
10 Circulo Militar
Sabbado, 30. Comcuirentes n°
10
Coritiba P. O.
1:
Domingo, 31, concurrentes n» 3:
Horas Clube
10,30 Athletico Paranaense
14 Athletico Paranaense
10,30 Caça ç Pesca
14 Caça e Pesca.
11
Soe. Allema
14,45 Soe. Alterna.
11 Soe. E. F. Junak
14,45 Soe. H. F. Junak
11,30 Graciosa Country
w www WWW.
11,30 Athletico Independente
12 Circulo Militar
12
Coritiba F. C.
A's 13 horas será Iniciada a vs
riíicação dos alvos para a cias
sificaç&o das equipes e d06 atiradares individualmente. A L.
P. T. nfio tem poupado esforços para a perfeita elaboração
do programma a ser observado
o que por certo emprestará ao
certamen um brilho eocepcioiial.
Todas as equipes insoriptas têm
levado a effeito rigorosce tieinos, sendo que os clubs A. Intira três partidas de campeona dependente e Graciosa, com suas
•turmas de "novatos" estão cauto:
sando aprehensão aos "velhos",
.Palmeira - s&o
Fttuflo-iffio- devido aos resultados que vem
Grande. obtendo em seus últimos exerciPalestra x Savioa (2«j qua- cios. Segundo nossa previsão,
dros") salvo alguma surpresa, aa eqttí
Palestra x Saivioa (fa qua- pes do Ctoculo Militar, Club A(Continua na tf Pagina)
dros)

Mais Uma Partida
enriquecendo o cartaz da próxima roda da. — Palmeira e
São Paulo - Rio Grande farão a antipre liminar do jogo
Palestra e Savoia
O mundo esportivo da cidade tida de seu campeonato, a ser
terá domingo rtm programma disputada entre o Palmeira F.
de atracçâo, com três partidas C. e o Grêmio Esportivo São Pau
que constituem o cartaz do cam lo-Rio Grande, seja incluído co
mo ante-preliminar do inatoh
po da Agua Verde.
E' que a Liga Suburbana en- Palestra x Savoia.
trou em entendimentos com a
Liga Curitybana de Futebol, es
De modo que, que arufoir domin
tando jfi. assentado que a par- go ao campo do Athletico, osjis
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Com tanques, aviação, granadas e metralhadoras!
Não é mais liquidação — é o suicídio de mercadorias!
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Colchas para solteiro, desde
43)500
Calças de brim, desde
5$000
Guarda po's, desde
10S000
Pijamas de pelúcia
135000
Camisas com fecho ri-ri ..
5$000
Camisas de brim kaki, desde
8$000
Franjas com bolas, para cortinas
$800
Camisas finas de tricoline, desde 10$000
Camisetas p| homem, manga curta
2Ç000
Brim belga esponja com salpicos,
ultima moda, metro dc 12$ por ..
(i$500
TreÍ3 carreteis de linha
1$000
Goma arábica em vidro com pincel
1S000
Toucas e sapatos de malha
1$000
Colheres dc sopa, 5 por
1ÇO0O
Morim, peça, desde
8$000
Borrachas escolares, 20 por
1Ç000
Calças de borracha para senhoras
9Ç000
Rouge, baton, esmalte p|unhas a
1$000
Toalhas para barbeiro, cada
1SO00
Toalhas para banho, desde
4$000
Brim pardo para bordar, metro ..
1Ç200
Anil perfumado, em saquinhos, 10
1
por
1Ç000
Sagrav, o famoso renovador
de
moveis, lata
l$OO0
Anil em tijolos, 15 por
1$000
Goiabada em lata, cada
$800 I
Morim de muitas cores,
peça 20
|
jard20ÇOOO |

I Seda lamé, metro
4$000 Canivetes dc aço, cada
Filo' para mosquiteiro, metro
10$000 Calçadciras, cada
"...
Pelúcia grossa, metro
1$200 Cachimbos de 1$900 e
Cobertores grandes, cinzentos
4$000 Dados a $400, $600 e
Cobertores para casal
6$000 Torneiras para barril, cada
Etamine xadrez, largura 1,30, para
Bolas de vidro 20 por
stores, metro
3$000 Dez novellos para cerzir meias ..
Cinco dúzias de botões de coco..
1$000 Vinte grampos para roupa
| Doze dúzias botões cinza para paArame para pendurar roupa, rolo
letot, saldo
4$000 Fio electrico coberto, metro
Camisas para esporte, desde ....
1$500 Lápis de pau n° 2, dez por
jogo de vispora
2$000 Penas de escrever, 15 por
da a 3$000
4$000 Naftalina, tres bolas por
Elástico para braço, par
$300 Cordão para sapato, 10 pares
Espelhos de bolso, cada
$300 Saboneteiras e porta escovas
Espelosdebol h... t.... rama....
Batedeiras de ovos
Estatuetas de biscuit, cada
$500 Sabonete Eucalol, caixa
Chave de parafuso, cada
$500 Sabonete Limol cada
Colchetes de pressão, 5 dúzias
1$000 Lenços e fumo para luto, cada....
Algodão enfestado para lençóes de
Toalhas hygienicas, seis por
casal, peça com 10 metros
3G$000 Lenços, treis por
Algodão alvejado, linho Jacarandá,
Relógios pulseira, cada
I
peça com 10 metros
14$000 I Satytneté Negu, treis poi
Graxa para carroças, lata
1$000 Sabonete Eucalipto, cada
Pratos de papelão, desde 10 por
1S000 Óleo para o cabello, perfumado ..
Abridores de latas, cada
1S000 Bananinhas para o cabello
Mil palitos por
1S000 Pudim Astoria, pacote
Sabão de coco em barra, cada
1S000 Amassador de feijão
Po' de arroz Coty e Floramy
5S0O0 I Estojos escolares
5 pacotes algodão de pharmacia ..
1$000 j Agulhas p| tricot, compridas,
par.

1$000
1$000
4$000
l$20fl
1$000
15000

| Agulhas para mach. Singer, 5 por
j Agulhas talagarça, cada
Azcitadciras de machina
j
Sabonete de alcatrão e sulfuroso
j Agulhas de crochet, 5 por
Argolas para saccos de roupas, par
2$000
Extra-fort 4 peças
1$000 Peixes de celluloide
1$000 Opala, xadrez, brim, etamine, mt
$500 Novelos de barbante para crochè
1$000 Palha de aço, 4 por
1$000 | Palha tle aço para assoalho
$100 Sapolio, cinco por
1Ç00O Pedras para fogão n° 1, ?, e
1$000 Cadeados com 2 chaves
1Ç0OO Abotoaduras para punhos, 3
•i sr.no Pinças de metal, cada pares
Babeiros superiores, cada
1Ç200
15000 Escovas para cosinha
2$000 Escovas para unhas
35000 Escovas para roupa a 3$000
15000 Escovas para dentes a 2S500, 2? e
1$00(P Talheres de alpaca, par
1S0O0 Talheres finos para sobremeza,
par
1$000 Bandeijas a 1$000
25000 Copos e canecos de aluminio
15000 Sombrinhas desde 10$000 e
15000 Ligas de luxo, em borracha,
par
15000 Ligas americanas para homens..
1S000 Tricote de luxo para kimonos
..

l$00fl
$100

isooo
1S000
l$O00
1$000
1*000
15000
1S003
1|000
15000
$730
1$000

:$ooo
15000
1ÇO0O
15000
2$000
1S000
15000
25000

isooo
25000
2S000
$500
1$000
SSOOO
2S00O
1S000
2$500

E indo é assim! Ninguém sahe sem comprar!!! Todos, iodos
nanam
Praça Generoso Marques, 26
Edifício Tacla.
r
a unica no varejo e a primeira no ataca- do. Propriedade de PAULO
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REFRIGERADORES HOTPOINT SÃO OS MELHORES!!!

i

Esta criança pode tomar o seu leite, sem
perigo; pois, a sua mamãe o conserva
mun REFRIGERADOR "HOTPOINT",
que ella comprou na CASA DO TIO
PAULO!!!

X
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b*« - Lanternas de ferro batido - Globos - Castiçaes - Rádios
GeneralHectric - Bicicletas para mmm
Motoacletas da marca mundial "Gritzner» - Machinas de escrever "Halda
Norden" - a5 Z 3&
PREÇOS BARATOS!!! VENDAS A VISTA E EM PRESTAÇÕES!!
Cada Venda Um Brindesinh©!

CASA
'
¦'•

¦

Ui

TIO PAULO

Avenida João Pessoa dMI
Telefone: 4-2-2
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Aspectos daPersonalidade do Presiden te Getulio Vargas

Tristeza é doença

Oo facto,
facto. o presidente
l)o
i." Pairtna)
iiicsiii.ni,. ;,6 ura
„m
é
r.i
homem
que cultiva carinhosa,i|( . .... .m narlicular,
«.vistas
mente a arte do esquecer que e
dc SO pai» e
^llr-MO,
afinai um modo de transigir. Kl
°*„ rtòrt—
evidente Ie nunca foi como aqueile pa. «pmn.-c.eon*
ri-'
. caricatura do Sr. dro o deputado pernambucano
ain"»i
quo afflrma quo perdoa porque
lullo V(WÍ<«*
cspcclalis c sacerdotu mas não esquece por
adores
hi |n,snl0
do papel quo c político o um político nun
|U interprctaçSo
ca deve esquecer o mal que lhe
jilijicl-11
os fizeram.
invariavelmente
,ablK*o
O Sr. Gilberto Amado, «um
al-iade.
,
brilhante
estudo que publicou da
X
X X
do
personalidade
do estadista gaupresidente
v. „dvcrsarios
costumam dizer cho, faz o seguinte reparo, que
Vargas
tolio
seu go- vem a propósito no correr desD1„ dos males do
tas considerações:
tolerância.
dc
excesso
é o

dquirao seu Lar...
A Villa Formosa
E' um bairro moderno e confortavel que está sendo construido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PARANA'.
Estão sendo construídos já
quinze lindos bangalôs, que
serão vendidos e para entrega em poucos meses, em comodas prestações.
UM PLANO MARAVILHOSO:
m quinze anos: prestações mensais de
121S800
m dez anos: prestações
mensais de
152S100
cinco anos: prestações mensaes de 249S100

Assine já o seu compromisso
para as primeiras co^strucções.
)s nossos planos de venda beneficiam a todos
DR. ARIAM PESSOA
AIS INFORMAÇÕES
Ma Carteira de Empréstimos
da Caixa Econômica Federal
do Paraná, - Curityba.

TRANSFUSAi

*J
Não tem havido durante o 0 nem tão rancorosos que eu mio
Pode-se dizer que, pela regra,
Governo Provisório, ou agora no possa ir pouco a pouco tmnsfor *'tristeza
6 doença".
período constitucional, a figura maniln-os cm amigos".
No estudo nnornml ha sempre
tão notória em certas phases da
Não sei se isso será um det.i motivo
para encarar a vida com
vida republicana ilo "amigo Uo lhe verdadeiro dos colloquios en
alegria c optiinismo.
Presidente".
tre Ludwig e o tranquillo es
O.s tristes devem, pois, faaor
Isso é verdade mas não o 6 me tadista gaúcho. Todavia, nlnum auto-examo para descobrir
nos que o Sr. Getulio Vargas guern quo o conheça c o observe
r. razão do desanimo o combaobriga a todos os que so appro poderá achar
Unico fortlficanto no mundo com 8 elementos tônicos:
que o pensamento tcl-o.
xiinam dellc a tornarem-se seus enunciado naquella oceasião es
Phosphoros, Cálcio, ArsenJato, Vanadato, etc.
Quando não obtiverem íeaul
amigos.
teja cm desacaordo eom o modo tado, torna-se
CUIDADO COM A TUBERCULOSE
necessário recorh
O presidente não faz conver- dc ser do senhor Getulio
OS FALLTOOS, DEPAUPERADOS
Var- ter »» nm medico, que verificará
gir j>ara uma ou duas pessoas gas".
EXGOTTADOS, ANÊMICOS.
sa a tristeza e a depressão ner
cm particular o seu potencial de
MÃES
vos» correm por conta de alguQUE CRIAM, MAGROS*
amizade mas como que o dilue
CRE ANCAS RACIHTICAS,
ma doença ou de simples altena immcnsidadc dc pessoas que
Melhor que o óleo de Fígado
ração do chimismo humoraa.
delle se approximam.
de Bacalhau.
Neste ultimo caso
bastará,
Dahi, com certeza, ser elle um
muitas vezes, modificar ã alimen
Receberão o effeito da trans-.
homem que poderá ter adversatação e usar um medicamento
fusão do sangue e a tonificarios mas não tem inimigos.
de base phosphorica para resção geral do organismo,
E não me parece que se possa
tabelecer-se.
com o
levar isso á conta de uma quali
Simples desequilíbrio dn glydade negativa,..
cernia ou do metabolismo dos
xxx
assucares causa desordens ner
Quando Emil Ludwig passou
vosas que podem resultar, tampelo Rio fez duas ou tres visitas
bem, por falta
de clementes
ao Sr. Getulio Vargas.
phosphorados no organismo.
Numa das suas palestras o ia
W^>—k ~m mmmWmMP*9W9mmW
A medicina actual tem recur
moso escriptor allemão indagou
sas para ambos os casos.
EDITAL
selo e não precisam ser ja«nnpa<
se o presidente, que havia cheEm se tratando de deficienDe ordem do
Sr. Inspector filiadas de requerimento, acresfiado uma revolução nacional,
cia de phosphoro, a medida é Regional do Trabalho, neste Es- bendo
que devem ser apresenta,derrubando uma situação que vi
Vende-se uma blcycieta fácil e consiste em algumas
in- tado, e pelo presente edital, cha das pessoalmente, afim de evitar
"HERCTILES"
marca
que fora dictador durante qua
com- jecções de Tonofosfan, que con mo a atenção de todas os indi- confusão, em duas vias,
(modeto
nha do fim do outro século e pletamente nova
por preço correm para que o paciente a- viduos. empresas, associações, oficial á venda nas livrarias),
j
^ tro annos, tinha muitos inimi- de oceasião.
presente animadores resultados, sindicatos, companhias e firmas sendo que a segunda via seci
Vèr e tratar » Rua 13 de Ictro nas primeiras vinte
gos.
e qua- comerciais e industriais, que ex imediatamente restituida á parPerecia natural ao admirável l^aio 843.
tro horas.
piorem qualquer ramo de comer te. depois de confrontada cem
historiador do Nilo que um hocio ou industria, inclusive con- a primeira. Nas observações d»
mem que. mudara completamcncessões dos Governos Federal, ve ser citado o numero
da carte o fixo nolilieo do paiz tivesEstadual ou Municipal, para o teira profissional de cada emsc pelo menos como
inimigos
'Continuação cia 5"
pagina»
deixando a disposição dos cencur disposto no artigo 32 do Regu pregado.
edientos aquelles a quem desálo thletico
lamento a que se refere o Dee Graciosa, serão os de rentes o seu
As firmas que não têm aãstand de tiro.
jára do poder.
tentore.s das treis primeiros loga
creto numero 20.291, de 12 de pregados devem se utilisar
CORREIO
dn
ESPORTIVO esta
— Tenho, sim responde
man res, A. S. F. Junak tem
sido rá presente a çsta competição agosto dc 1931 (Lei dos 2j3), que mesmo modelo oficial e declarassamente o Sr. Getulio Vargas —
cbjecto dos maiores encomios pe afim de colher
estabelece o praso de 1.» de se- nas duas vias: "Nâo tem emsobre a mesma
mas elles não são tão numeroso- lo seu
tembro a 31 de Outubro de cada pregados ".
gesto altamente esportivo. um;*, ampla reportagem.
ano para a apresentação da reAos infratores será aplicada, a.
lação nominal de empregadas.
multa de 1:000$000 a 10:000$0(»r
Tais relações devem ser assi- conforme preceitua o artigo K*
nadas pelo chefe da firma, di- do aludido Decreto.
retor ou presidente da empresa
Inspetoria Regional do Itas.ou estabelecimento, com decla- balho, em Curitiba, 20 dc agoa
ração expressa de que conferem to de 1937.
com a folha de pagamento do res
res j Julio Rocha Xavier — A«Ktpectivo pessoal. São isentas de] liar de 1." classe.

DO

SANGUE

(MARAVILHOSO

Com 2 vidros augmenta o peso
3 kilos

WSmWb

SÊM.

Inspectoria Regional do Trabalho

iL*****, *gof

Vende-ise

bo alvo

ROO©L,PM® SOUZÃ&CÍÃ~'"
RUA MAYRINK VEIGA, 28. 2 TELE GR. "ROJOSO"
RIO

DE

JANEIRO

Serviço regular d e cargas com vap or rápido. Entre
t Kio - Santos - Paranaguá - Anto nina.
RÁPIDO VAPOR "VÉSPER"
SAHIDA RIO

tua ....

11

UIAS

26

....

CHEG. SANTOS , SAHIDA SANTOS

CHEG-

PARANAGUÁ

14

17

"I

u

AWTONINA
15

CIRCO THEATRO SUL AMERICANO
Armado á Praça Ouvidor Pardinho

M

Para fretes e mais informações com
o agente geral
em Paranaguá e Antonina: LUIZ G
A. VALENTE.

S6

actos

(Campo da Cima*

A voz do Sangue

AMANHA — A FORMIDAVE L ALTA
COMEDIA EM
DOMINGO — MATINE-E
A'S 3 HORAS

H

GARGA DA BRIGADA LIGEiR„ _
ELlren^
na cidade para evitar aglomerações nos

filando

---

estefilmesta

guichets as entradas para esse sensacional celluloide acham-se a venda na bilheteria
deste theatro a partir das 4 horas da tar de.

1-Cfi Breadway- i|
Única ás 7,45

HOJE

-CIRCO THEATRO-

ROIMANO

HOJE.

)Mdi ^ssão
Mais um formidável e sensacional espectaculo
NAC*ONAL
'EMA
mk DAS
ARVORES - Short Co- 2" PARTE: Subirá á scena a mais custosa e empolgan-

Alegria Solta

l"y Bol*nd
e Jack Benny

A Donzella de Salem

1c"esqueciveis interpretes
»bada
de "O Lyrio Dourado
v*í*storiaYi ^ Claudefc Colb&rb « Ffod Mac Mur110 ^
grande *>*&&<> Qne desencad-son u
mort« dirigida
*y*
pelo genial prajüc Lloyd.

Roubada a Tempo

HOJE — Cine Republica — HOJE
Sessão Corrida ás 7,45
COMPL. NACIONAL
BOMBEIRO DO BICO DOURADO -

te das peças apresentadas por esta companhia: CLEO
PATRA. Um espectaculo que deslumbra e empolga o
UNHAS E DENTES
Perigos
nunca antes filmados. Os
espectador.
trues os ardis empregados por Frank
Buck, para capturar vivas, feras para os Jardins Zoológicos da America.
CANTEMOS OUTRA VEZ
Com Boby Breen o garoto que assomPALACi - DOMINGO - BROADWAY
brou o mundo com a sua voz de tenor
Mais um maravilhoso poema de Eov -

Segunda Esposa

HJJE - CINÈREX - HOJE"

^•eNÍâotrLá8 8 horas
^ L^«•trudeSegunda Esposa
Michael
João Ninguém
m

sage of ferecido a admiração do publi-

Uma producção magnlifca e que merece ser assistida pec
todos.

co curitybano:
Dick Povvell e Marion Da viés em:

i

Jomingo, Broadway

Corações Divididos

Ross Alezander, Patrícia Ellis e Nyle
Talboi, num drama desenrolado na

^as -n^--«oridas
j5*0.*"17» brasileiro com sce-

Obra de Titans
mmum

3*nwl;
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Indicador do «Correio dó Paraná»

ISÈ

Médicos
»B.

:: Consultas Médicas Gratuitas ::
Os adeptos da medicina vegetal que pretendam fazer a cura tle suas doenças por meio das plantas/ podem
consegui-lo seguindo as indicações e os conselhos do "GUIA TERAPÊUTICO" do Laboratório Vegetal "CATEDRAL".

CERQUElRA LIMA
—

Oltoica Medica Cirúrgica
Rspeolnlmcnte Crianças. Con¦altas: Das 9 112 ás 11 c das i'õ
és n (Altos da Pharmacia Inumhváonnl). Residência: Rua
Jase Loureiro, 320 — TelephoBC 4-9-3.

!

DR.

ANTÔNIO M.

Aíim de atender
tinto clinico que
cursos da flora,
quinta-feira das
Monsenhor Celso

Doutorado pela Faculdade _o
GABINETE ELECTRO DENRecenteMedicina da Bahia.
TARIO DO CIRURGIÃO
mente chegado á esta Capi-ai.
DENTISTA
Doenças internas dc Creanças e
Senhoras. Therapia do Rachltismo, Escrofulose, Dermatorrs
pelos RAIOS ULTRA VIOLEEspecialidade:
coroas, ponTAS.
tes, dentaduras.
Tratamento moderno da AsRua Aquidaban, 67
thma Bronchinl,
Puruncólooe,
Consultas: das 8 ás 11 e
Rtoeumatismo, Doenças do Utede 1 ás 6.
ro, Ovario, etc. Pelas
Ondcis
Cortas e Ultra-Curtas Cui-a radical da Gonorrhéa e suas complicações.
Tratamento das Hemorrhoides
«*m operação.
Cirurgião Dentista
Syphilis e Doenças Venereas.
Cansnltorio: Praça
Generoso
Marques n.° 20. Edificio Ti- Rua Barão de Guarau'na,
do. S-las
1-2-3-4 — Phone cruzamento com Travessa
Brasileira — (Juvevê)
n> 1994.
Consultas: Das 8 ár, 11 e das
Consultas: Das 9-11,30 e
14 ás 17 horas.
das 13-18 horas
Residência: — Rua DesembarBddor Motta n.° 2131. Phone n°
666. Attende chamados á noite.

J. CampelBi Filho

Glauco Pereira
Borba

Clinica Odontolo-

gica de Albano X.
Iwersen

3B. JORGE MEYER FILHO
Oon pratica de 7 annos nos
hospitaes de Muencher e Nuxectocrg (AllemanhaK Moléstias
de senhoras. Partos, vias minariaa, operações, Raios X — raios
_Usa-violetas . — Diathermia.
•JSwrtaxnento electrico. Consultas
_a sua Casa de Saudte rua São
FiMicisco. Residência: R. Commanda/dor Macedo n.° 447.

u-

esses freqüentes casos, quando se trate de doentes adeptos da medicina vegetal, um disvem dedicando sua atividade
profissional á cura das moléstias pelos maravilhosos reresolveu prestar ao publico algu mas horas • de assistência medica gratuita ás segundas e
13 ás 16 horas — O referido clinico atenderá gratuitamente em seu Consultório á Rua
n° 47 — em frente á Cia. Força e Luz.

Alfaiates

Dentistas

VELLOSO

Sempre novidades em casemiras nacionaes e extrangeis[l20 legítimosras- Brins
(Inglez) e etc
Rua Mal. Floriano Peixoto n° 24.

Grande Queima
de Calçados

Attenção!

Empreza Japoneza de Pesca
Diariamente grande quantidade
de peixe fresco.
i Entrega-se a domicilio
Praça Zacharias, 8. Telephone 1139.

Bindo

Sonho de Ouro
i
PRAÇA

GENEROSO MARQUÊS, 12
Fone: 1557.
End. Telegraphico: Condor.
Caixa Postal: 177"O Ninho da
Sorte"

Faça hoje mesmo o seu seguro ...
Amanhã talvez seja tarde ...
BRASIL CIA. DE SEGUROS GERAES
FOGO,' ACCIDENTES de trabalho, marítimo,
CIDENTES PES50AES E
AUTOMÓVEIS

DR. CARLOS HELLER

Agentes: Muggiati & Muggiati

Oom pratica nos hospitaes AlSt
Krankenhaus,
gemeines
Georg. Hamburgo — St. Louis,
Porte, Wiener, AUgem, Krank<:nhaus e Vienna.
Medico Adj. da Santa Casa
de Misericórdia. Ex-Chefe de
Clinica Gynecologica da Faculdade de Medicina do Paraná.
Diathermia — Raios Ultra Vio
tetos (Kunstl. Hohensonne) —

RUA 15; N°! 623 — FONE: 1028.

Apparelhos digestivo e circuíatorio — Rins, Partos e molestía_ dle Senhoras — Syphilis e
doenças venereas em geral. Residencia — Ala. Augusto Stelfeld, 264. Telephone, 254. Constdtorlo — Rua Aquidaban n.«
j
350. Telephone, 913.
DR. DANTE ROMANO'
Pratlcíi nos hospitaes de Berlim
Ex-interno do Hospital Evangeiloo e da Santa Casa de MiO snr. Kilowatt, seu criado electrico e
«iricordia do Rio de Janeiro.
amigo da garotada, mais uma vez a protege,
Professor de Operações da Facultlade de Medicina. Syphilis,
illuminando bem para que os meninos,
Vias urinarias e clinica de Senhoras. Diatermia, Raios Ultraquando rasgarem as calças, não tenham que
Freqüência.
e Alta
Violetas
interromper, por muito tempo, os seus
Consnlfario: Praça Tiradentes
brinquedos...
«.• 654. (Altos da Pharmacia
Praça VOMPANHIA FORÇA E LUZ DO PARANÁ».— PHONE 4-0-0 I
Minerva). Residência:

Escriptorio: Rua 15 de NoI
vembro, 257 — 2o andar.

Empresa RodoviaGuttierrez, Paula
ria Alliança
e Munhoz
Viage commodarnente e com

Empreza de
Transporte Pedro

15

Construcções Civis

Fone 1941

Srs. Commercianfes

X
8-

dr. Generoso Marquês nu 156 — Phone 1938

Casa Esporte

Clinica Medico Cirúrgica do
DR. BENEDICTO AMORIM

¦¦¦¦

Praça

segurança.
Chutelras,
Tênis branco e
marrão, Loirinha com salto Procure as confortáveis Limousines desta Empre.sae outros typos, quasi de graViagens diárias para Joinça, está LIQUIDANDO a
ville em 5 horas.
55S000
Preço de passagem
Rua 15 de Novembro 523
¦—
Rua 15
393
Fone 2010 e 2020.

Lâmpada Sollux e Elecbrolyse.
Consultório — Avenida João
Pessoa n° 64. Altos da Pharma
da Avenida. Consultas de 10-12
e de 4-5. Telephone, 875. ResiCommendador
dencia — Rua
Araújo n° 070. Telephone, 424.

y

Agencia Macedo

Confeitaria Perola
Rua

Estão sendo rçvizados Mais
alguns (lias e já poderemos
apresenta-los, a V S

Cirurgião Dentista Diplomado pela Faculdade de MediOptimamente apparelhada,
cina do Paraná
está apta a fazer vossa muConsultas: das 8-11, 30 e das
dança, com todas as~garan"CORREIO DO PARANÁ"',
13 ás 17,30 horas.
o
tias e segurança.
Rua Alfredo BuíTren, 47 (an- órgão do Commercio, vos ofPraça Tiradentes n° 12.
tlga Travessa da Universi- ferece esta pagina.
Phone: 251
dade)
..25 vezes por mez ã 15$000-

DR. VICTOR DO AMARAL
FILHO
Docente livre da Faculdade de
Medicina do Paraná. Chefe de
c__c_ da Maternidade. Operaçõee — Moléstias das Senhoras
— Partos — Diathermia medica
e cdrurgica. Consultas — Altos
da Pharmacia Galeno, rua Mal.
JbToriano n.° 110 — das 15 ás 17
bocas. Phone 6-0-7.

y

Chegaram os ra- Barbosa & Giglio
dios Admirai

máximos
profissionaes
da thesoura.

de Novembro
Fone0 1202

Optimos

Red. Administração c 0t.
ficinas 11. 15 de Nov. Clj
Fone 634 — C. Postal -Hj
End. Tclcg. CORREIO

sandwiches

Máximo asseio
Bebidas finas e empregados
attenciosos.

O ponto predilecto do apeEngenheiro Architecto
ritivo. Bebidas finas.
Projectos em geral. Rua Jo
Doces, empadas etc.
sé Loureiro, 756.
Caixa Postal, 395 TelephoRua 15 de Novembro, 124
ne, 939.
Fone 1402.

Confeiteiro
Precisa-se de um com urger.cia. Tratar à rua Riachuelo n.'

é zelar pela própria saúde.

Espiritas Videntes
<

Champagne Leder

<

Exija de seu fornecedor

Agentes Muggiati & Muggiati
Rua 15 de Novembro, 623. Fone: 1028
_-^»»t«.Éii«a...«».«»_â»Mii«»««T«.....>^.«„_T

/referiram o leite
granja

MÉDICOS
DR. ÁLVARO PINTO
Clinica em geral — Doenças
de crianças. Consultório: Rua
Marechal Floriano Peixoto —
794 — Telephone 449.
Horário: 10 ás 11 e 4 ás 6.
Residência — Rua André de
Barros, 909 — Telephone: n.°
1465.

DR.

ISAACSON

Prof. da Faculdade de Medicina do Paraná. Moléstias das
senhoras. Operações.
Partos.
Tuberculose. Moléstias do appa^
relho respiratório. Diathermia.
Raios Ultra-Violetas. Consultas:
Rua 15 de Novembro n° 257 —
Palácio do Commercio — 2." an
DR. PEREIRA DA CUNHA
Clinica Medica de Adultos dar. Das 11-12 e 2-4 horas. TeConsultório — Altos da Phar- lephone 289. Residência. — Rua
macia Minerva das 9 ás 11 e das 7 de Setembro n° 3774, esquina
Figueira. Ba14 ás 16. Residência — Rua da Rua Bruno
tel. Telephone n° 289.
Buenos Aires n° 316.

i
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xxx
EXPEDIENTE
_ssignatura:>
Brasil:
Annual õojooj
Semestral 30&QM
Extrangeiro:
Annual looçooo
xxx
A direccão nS.o se responsabilisa por com-eitos
emittidos cm artigos assignados.
xxx
A redacção não acccilt
collaboração extra nha,
pois mantém um corpo dc
collaboradores perniíinen.
tes.

Posto de serviço
Rutz
Lavagens, lubrificações, cot
certos de emergência, a;«
quer hora do dia e da __
Faça .uma visita ao Psct
de Serviço Rutz. e irá M
pre.
Praça Ozorio 275 — fW
858.

Está doente? Quer saber o que tem? Mande nome,
edade, profissão, residência, |enveloppe sellado, para resposta. CAIXA POSTAL N° 2578. — RIO-

MONJOLO

xxx

WALTER PARA'

Sorveteria Damasco

Confeitaria Esmeralda
Francisco Pinnow

Preferir o Leite da
, Granja Santa
Thereza

IODO?

451

DE JOSÉ' ALLE
Praça Tiradentes n° 512, enENGENHEIROS CIVIS
frente ao ponto do bond.
I
Fone: 772
Rua Dr. Muricy, 519 — 2o Sorvetes deliciosos — Bebidas finas- Máximo asseio.
andar. — Fone: 1344.

MATTE

AC-

DALIO ZIPpr\
Advogado
Escriptorio: Palácio .|0
ç
mercio — Rua 15 de Novewi
n.° 257 - Fone 459. R_jI(3
Rua Marechal Deodoro 822
f,
nes 1375 e 1212.
Expt^ã
Das 16 ás 17 horas.

Baars

Engenheiros

i Diversos

Levandoski e
Muzzillo
Os

DR. OSCAR MARTINS
GqJ
Rua 15 de Novembro,
94,1
brado) Fone 9-9-s òurtW:

da

Santa Thereza
não tem fermentação porqr
é tirado e vendido pela manhã e á tarde.

Moveis quasi novo!
Por motivo de viagem, *
de-se todo o mobiliário. f»°
moderno, de uma pequena cas
de familia de tratamento parf
çc de oceasião. Respostas»*1
te jornal, indicando o local o*
pôde ser procurado, ás iniri*
E. C.

Oportunidade
Lotes em prestações
Juvevê e Bacachiery.
Entraida e mensalW
desde 50$000.
Tratar: Travessa Notí»*
Bacaohery Tel Portão 551'

OS GRANDES LUCROS
do petróleo só cabem aos que subscrevem ações enquanto
o petróleo não jorrar. Depois de aberto o prlrnlero poço
produtivo, as ações sobem vertiginosamente e o negocio se
torna como outro qualquer.
Nada mais claro. Os beneficiados com as fantásticas
valorizações das ações são os acionistas de primeira hora,
os que subscrevem antes de jorrar petróleo. A mesma ação
que estes adquirem por 100$000 custará contos de reis aos
que vierem mais tarae, depois do petróleo jorrar.

Á Companhia Mato-grossense de
Petróleo
tem elementos para tornar-se uma das maiores companhias de petróleo do mundo, dessas que fazem a grandeza
de um Paiz e enriquecem os seus acionistas com a tremexida valorização das ações.

Procure informações na Sucursal em
Curityba. - Palácio do Comercio
2T andar - Fone: 1.941.

M
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O retumbante .suecesso do "Dia
do Garoto"
Realisou-se domingo na sele
FAZEM ANNOS HOJE:
CA. PARANAENSE
do
Graciosa Country Club, com
302 S. Feliciano 83
Festejando a victarla que al
maior
brilhantismo 6 "Dia do
Lua nova a 2
As exmas senhoras:
cançou Domingo ultimo sobia
nfio
que
existe
Garoto",
como vinha sendo amD. Sarnelia Silva, esposa
jt(l verdade
o seu clássica rival — Coritiba b\
bem contada do sr. Antonio Silva.
C. — a sociedade rubro-áiegra piamente anunciado.
M |,0 mentira
tempo, nu
No torneio dos Grandes íod. Paulina Teixeira, esp:>eu lia algum
promovera, amanhã uma linda
da histo
faltar
ram os seguintes os vencedores,
"soirée",
.tronlca, ao
sa do sr. Eduardo Teixeiraseus
que dedicara aos
recebendo todos prêmios pelas
i [solda e de Tristáo.
d. Leocadia de Souza Fm1880 — E' inaug. a nainnumeros admiradores.
',diase«ui..te
ao «ia publica- to Gomes, esposa do
suas
brilhantes collocações:
"CURITYBANOvegação no R. das Ve..BAILE DO
sr. Maeu o recebi, rio
Em golf — Os Srs. Bias Gomm
artigo,
lhas.
Gomes.
REPÓRTER
il.lll„,lln
a um flnissic Smith.
d. Maria Mendes da SilAmanha os amplos salões da
rt.vl" «' collado
estas
Tiro — O Dr. Epaminondas Ri
carta, com
dc
veira, esposa do sr. iMaioel
Sociedade Handwerker se abvi
pipel
¦s.riptas á guisa dc
beiro,
Octavio
da
rão para hellès se realizar o mo
Silveira.
arras
NOIVADOS
i mentira cla r.viTennis — 1." logar — Dupla
d. Carolina Tatoorda RInumental baile que o "Curityba
BDwnUui" "Não
6 dc admiMuffone
e Wollèmann; 3." logar
bas, esposa do sr. Ary lias.
l amorosa
Na Lapa, com a senhorita no-Roporter" promover,!.
— Dupla Menzel e Luzignani.
I_ol<l:i era niullicr...
Iniciando-sc ás 21 horas, as
xxx
Emma Maurer,
contracto..
a opinião do
Durante o almoço irealisou-se
dansas serão cadenciadas por
AS SENHORITAS:
jtspelto muito
casamento
nesta
cidade,
o
dizer
atrevo
a
a
me
parte artística tomando parte
[Crido (nfio
moço José Sirka, do alto com doi.s estupendos conjunetos mu
não
artística
tomando parte as seida) missivista. Mas
Snrta. Clóris Fonseca
sicaes.
mercio madeireiro.
crianças:
gutntcs
deixar de responder-lhe,
PALESTRA
data
A
Em ponta Grossa, coir i
ASSUMGÜY
qu. hoje defíluo asliistoWanda Castro — Um ensaio
«sentando uma velha
Patrocinado pela agremiação
signaia a passagem de mais a gentil e
senhoriprendada
die
rumba.
Idêntica, e _uc talvez seja j ^
natalicio da ta Manita Hoffmann Feriei- acima, terá logar amanhã, em
Azialé Teixeira — DeclamaSj I nr.uiDAoe IN
decida do leitor que deu!
^rsario
os
salões da Sociedade Cruzeiro
ra, dilecta filha do sr. Mação.
'¦ Fonseca, distinçta
professo- noel Ferreira e de sua exma. do Sul, um magestoso baile, com
Mitzi Munhoz — Sapateado.
^entendidas. E, nesta, a per- ra normalista,
memorativo
seu
da
do
passagSn
fino ornamen consorte d. Suzana
Fo.íFernando Busse — Canto.
nawm principal é um homei.i, to da-nossa
alta sociedadt, mann Ferreira, ajustou nup- 7". anniversarió de fundação.
O.s pequenos artistas foram
ainda mais um monge,
Um magnifico "Jazz-Band"
e,
filha
dilecta
do sr. Her- cias o distincto jovem Mario
muito
applaudidos em seiis nuiodava um frade em viagem, culano
Fonseca e de sua Jorge, filho do sr. José Jcr- impulsionará as dansas.
____. _____ •_¦_.__¦ __•____ -• '_____'"•;•¦___:lí ]_, ¦•¦... v__v.»
meros, sendo cada um "agraíarupu de um burrico, dor.¦
:
x
x
exma.
consorte
e
de
sua
d.
Placedi- gej
exma. esposa d.
ciado" cem uma lembrança ao
ilando m> sol, quando deu da
na Fonseca.
Anna Jorge, residentes em
Graciosa pela sua artística, colironlro :i uni pobre que, perseMaria Hauer
Jacarézinho.
laboiação na festa do Garoto.
NO VIDRO E REMÉDIO,
_i_, corria a se esconder atras
Passa hoje a data geneNa mesma cidade, con.
seguida foi erganisado ujrandes pedras do caminlio.
IVÍAS
NO CORPO É SAÚDE /''
:
thliaca da senhorinha Maria a gracil senhorita Helinha,
CRUZADA NACIONAL DE
IEm
ma Pclonaise das Creanças que'
iffiram logo, na curva da cs(
EDUCAÇÃO
de filha dilecta do cel. Fidencio
; perseguidores, numa ími Hauer, fino ornamento
marcharam ao som da Orches- )
"set" social,
tnsmo do seu cliente do que este próprio. Cou
nosso
da
PROGRAMA
Silveira
e
sua
exma.
e
filha
esE
ao
de
m
perguntaram
tra dos Foliões.
pó.
suite o seu médico e ouça-lbe os conselhos.
—
do
commerciante
"Sportsman"
Dia
28 ás 10 1J2 horas
Pa
desta pra- posa d. Helia Pinheiro da Sil
homem si não vira pasO
Harry Bias i
va, contractou casamento o lestra uo Quartel do 15." Bata Gcmiv. círigiu admiravelmente
ça sr Francisco Hauer.
r por nlli o fugitivo.
,—-¦——"' -.,_., , nnHHiHuni »»»wuji»a
Dinorah, filha do sr correcto jovem Ayrton Pa- lliáo de Caçadores; 14 horas — o
0 fra.de reíiectiu: — Mentir
Jf
cordão da creançada que rece- |
Jacyntho
checo do Nascimento, alto Palestra no Gymnasio Paranacn beu da Directoria do Cfub mSilva.
peccado, mas denunciar era
Auta, filha do sr. João funecionario dos Correio.; r. so; 20 horas — Conferência ac numeres balões de borracha, bo
lidade. E a resposta veiu. ver
rolegraphos daquella cidade. microphone da P. R. B.-2 CA Ias de tennis, lindamente colori
deirn, bendósã e subtil, quan de Paula.
Rachel, irmã do
hora do A. B. C.).
_ monge, cruzando os braços
cias pela Casa Luhm, pacotes de
profesDia 29 — Pela manhã — Visi balas e deliciosos tabletes de Cho
enliando as mãos dentro' das sor Raul Menssing, telentosa
|
Na alimentação de vossos filhos, empregai, sem
i
ta v, A. P. I.e Directoria Gemi cela tu. gentilmente offerecidcs
;as do iuirel, respondeu dn Musicista.
(
receio, o leite da Granja Santa Therezal.
Ailda, filha do sr.
orate:
1 de Educação; ás 9 horas — P-. pela firma Sijrillo. Castro &
CarAs vaccas alem de sadias e bem alimentadas são
los Guimarães
Por anui não passou...
Enlace Wolter -— Engelhaidt , lestra no Liceu Rio Branco; a.s Cia.
desleitadas com o mais rigoroso asseio.
Renilda, filha do sr.
Voltaram os perseguidores po ,
Terminada essa parada
cla
Effecbuou-se hontem, nes- i 14 horas — Palestra na Escola
O.s
O leite da Granja Santa Thereza, destaca-se
caminho de onde vin/aam. j car Mendes Silva.
peCreançada e após a distribuição
ta Capital, o enlacs matr;- Normal da Capital.
Ia grande quantidade de gordura
hifi c fugitivo do esccuderi.ja. i
Rosa, filha do sr. Anto monial
que contem.
—
Dia
30
Palestra
números
no
de
o
sorteio
d.e
Quarto'.
paira
cia
sita-;
graciosa
O leite da Granja Santa Thereza é tirado duas
Ohri. ilii pela mentira, ps' nio de Oliveira Martins
Joanna Wolter, elemento úti I do 9." R. A. M.; ás 15 horas — Prêmios, foram reunidas todas as
vezes ao dia: pela manhã e
1 — Alair,
pela tarde.
fillia do sr Vai- relevo em nossa sociedade . Palestra na Universidade do Pa Shirley Temple, no Salão Vev~
O leite que se tira pela manhã é vendido
Eo monge, suavemente:
"Se- de, ende uma commissão
todo
more de Andrade.
raná
o
encerramento
da
filha do sr. Ricardo VVoijulga
pela manhã.
"píira
tu não menti, filho! Usei ape
mana
A.
dere,
achava-se
do
B.
X X X
C".
a
ter
presente
e
de
sua
digna
esposa d.
O leite que se tira á tarde, é vendido todo
¦dum subentendido. E, ao
dipet»
NOTA — Sendo possível o Dr. árdua tarefa de escolher a venMai ia VVolter. com o d _tintarde, evitando-se assim o systema
"I»r
aqui", referia-me aa OS SENHORES:
pernicioso de se
Gustavo Armbust em companhia cedera.
cto
sr.
Eduardo
Engelhardt
adicionar
o
leite
tirado á tarde ao da manhã,
leriw das minhas mangas...
para
Faziam parte do Conselho jui
Netto, filho do casal Eduar- dos membros da Directoria da
se o vender já em estado de fermentação,
o que oriDr. Sylvio Linhares
RIBEIRO NETO.
Cruzada
no Paraná, visitará al- gaõor os sirs. Major Seco, Cadó Engelhardt — d. Elsa Engina os males da infância e a grande mortandade
Dr. Laiuro Fabricio de
¦pitão Armando Menezes","Dr. C.
guns Municípios do Estado.
«ITA. DELOÜRDÈS MANde creanças nesta Capital.
gelhardt.
Mello
Serviram
SUR.
As crianças alimentadas com
como tesfcemu- PRO' IGREJA DE CHRISTO- O. Bossemeyer e SrT Pereira.
Eduardo R. Teixeira
o leite da Granja
Tendo havido empate na esco
Transcorre na data
ilhas
do
noivo,
Santa Thereza. criam-se fortes e destacam-se
no
por
parte
de hoLourival de Souza
REI
das
lha
da
Shirley
Temple
foi
e:i° .cnethliaco da
civil o sr. Gustavo Apetz e
demais pela notável robustez.
Em o próximo dia 7 do No- tão nomeado mais um
prendada
Alipio José do Nascidejuiz
lrta Dclourdes
exma. esposa e no religioso o
Depositários: LEITERIA AYA e
Mansur, ex- mento
vembro terá lugar no Passeio signação essa que recahiu na
CAPE' PARA
«sivo ornamento
sT.
TODOS.
Bruno
Adam
digníssimo
da nossa
Publico uma magnífica kermes- pessea do Dr. Antônio Portes.
Leopoldo Fleny
weaade e dilecta
Gerente da Standard Brands
filha do Manoel P. do Nascimento
*A^^^^__n»>„___ir se, cujo produeto revertera em
Ficou então vencedora para _____
of Brasil Inc; e poí parte da
Simã(l Mansur,
conceicie
favor
Rei.
Igreja
da
Christc
jj_s_
Transcorre hoje o natali- noiva, no
Shirley
Temple do Country
B«io Mmmerciante
civil o sr. Hylton
desta cio do sr. Manoel Pedro
Para auxiliar essas obras ;<. di- Club,, e madrinha da Picina das
do Benede e sua exma. esposa p
ra?a> c da saudosa
snra. d.. Nascimento,
para Creanças, a linda menina Regi- mios — Um lindo dominó e um umas cem creanças,
gna commissão appela
do no religioso
presidente
de toda* aa
«harina .iorge
o sr. Afonso todos
Manaur.
Marinheiro de Feltro.
os
corações
gênero- na de Souza Amazonas.
idades.
Casino Ouritytoano e figtuira
fortadora
e
exma.
sua
esposa.
Hauer
de peregrinai. de destaque
4." — Corrida de Cavalinhos:
sos
cjue
ccxncorO Country Club offereceu a
queiram
nos meios soPoi campeão o atlileta em for
• * *
U*1 «'«'« sempre amável
e ciaes
rer com pi-endas e bolas para sua linda Sirley pela pessoa de Para meninos e meninas:
moção, o menino Álvaro Lute
paranaenses.
«Mente, a distinçta
Vencedores — Renato Muggiat Junqueira,
as diversas barraquinhas da K^r seu presidente Ivo Leão, uma pe
natalirecebendo como pnw«ta ha sabido
XXX
to*
messe. As prendas poderão ser quena lembrança que consistiu ti; Ditte Ptnnow; Lili Fernaii mio uma linda
Cel. Affonso Sá Gama
granar
caixa de bomseleeto circulo
de relaRealizou-se ante-hanrtem, enviadas desde hoje até o dia também em uma mimosa Shlr- des; Emy Camargo; Sila Goncal bons.
oes.
ás 7 horas da manhã, o se- 30 do corrente e os bolos no dia ley Temple porém... de fel- ves. Prêmios — Um cavalinho
As meninas também fizeram
lr«*cidas.
•
para cada creança.
portanto,
serão
do inditpso snr. 6 'de novembro, ás seguintes se- tro.
pultamento
de demonstrar suas apt.
questão
'^citações
Belkis Marizze
Foi organisado então um lan ciões .para
Seguiram-se, após pequeno in
que l.ojc terCel. Affonso Sá Gama, fal- nhoras: d. Elisa Meissner á Ave
o athlqUsmo mas raAoha-se engalanado o lar lecido
opportunidade
nida Batei, 1625; d. MercyJes tervalc, cs jogos com os seguin go cabo de Guerra, ficando de clamaram
em Rio Negro.
de redevido ás comuJ* Ias
que
*r
ventiiroso
do sr. Hygino Vic
suas amizades, ás
um lado as meninas e de outro
O coche fúnebre sahiu da Rocha á rua dr. Pedrosa, 513; tes resultaõds:
ções do terreno, saltos de capator Potier e de sua exma.
1." — Concurso de Encher ba o» meninos. Não se sahe si par tinhes, etc, fosse a
rua Aquidaban, numero 160, d. Elfrida G. Duarte á praça
distancia
^offercceráumchácom
*.*<?*¦. cm
Medeiros
a aprazível esposa d. Delba
o Cemitério Municipal. Carlos Gomes, 22; d. Elvira Ma lões de borracha: — Para me- gentileza ou... falta de "mu- reduzida.
para
'Potier.
CJa dos seus
com o nascimento da
nheca" os meninas perceram a ¦. Foi
O
finado era viuvo da cedo á rua Saldanha Marinho, ninos e meninas.
estabelecido um perctsr_e
queridos
sua linda filhinha Belkis Mp,
'tores.
Vencedor — Gunard Piiuiow- contenda e não quizerath ixjpe- de 80 metros saindo vencedOk.B,
exma. sra. d. Maria B. da 586; d, Margarda Caillet dos
I ^abens
rizze.
j a me<nina Jahyr
Prêmio — Um jogo completo th' a competição.
iGama e pae dos srs. Affon- Santos á rua presidente Paria,
Joelas. Oo_.»
* * *
de
vispora.
so Gama Júnior, casado com 41 e d. Jovina de Oliveira Ka
As meninas, porém, maiitiviv pwjmio í-ecebeu uma mimosa cai
2." — Corrida de Bananas: Pa ram-se prontas a firmar mais xa de Bombons.
d. Maria Bauer; dr. Fábio ram á ma Còmmendador A.uu
ra
meninos: .,'
43.
casado
Terminada as provas de co.-Albuquerque
Gama,
jo,
uma vez o prestigio feminino, en,
,0 Colet,
or Estadual da
— Claus;Pirmo\v.
Vencedor
ridas
da
Andersen
realisou-se o Sorteio doa
CaAlzira
necessário.
í
com
d.
fosse
so
tel avisa
aos interessado?
Prêmio — Uni estojo com lapi
Recebeu hontem a,s águas Gama; d. Maria Sibilla da
ApóK mn pequeno intervalo numeres distribuídos durante a
seira.
' Ontut,Wte o corrente m_z lustraes do baptismp a me- Gama Moreira casada com o
realisou-se a corrida raza de 100 Polcnaise.
r°. está cobrando
Faça o seu "lunch" na Lei— Concurso de Caretas —
3."
nina
fillia
A bela de foot-ball coube a*>
José,
sr
e
NeMaria
do
sr.
Moreira
Hermes
metros
o
para meninos, levada a
trJi«estre
c'a TAXA SANI- Edgard Lacerda o de sua sio Albuquerque da Gama, teria Haya, com o leite da Par?, meninos e .meninas:
no Campo de Golí, To- menino Eduardo Busse o" o at»
effeito
|
|
RIA frente
Vence dores — Renato Mocelin maram parte nessa competição parèlhq de chá á menina
ao ano
exma. esposa d. Irene Lace?- casado com d. Josephina Ra granja
Hná
e Maria Thereza Valente — Pre
Silva.
mine da Gama.
da.
Füialisnndo o "Dia do GaroI te" realisou-se o concurso d.
Samba em que PM-ticiparam de
j
senas de pequenos pares.
»<)JB _
A,s g „0RAS sÊi^0 uSiCA -ThOJE
I Ao som cadenciado do Jaaz _Vj
HOJE — A's 7,30 — Sessão Unlca — HOJE
HOJE — A'S 7,30 — Sessão UNTCA — HOJE
liões, em vários números,
NACIONAL
COMPLEMENTO
K)IAS DO DIA
deuse a mtoressante
\
FOX JORNAL
prova sahind.jr
'¦A PILHA DE DRACULA" — Super film de emoções inten
vencedora a menina
mmmo NACIONAL
Clotllde
COMPLEMENTO NACIONAL
Maeder que recebeu um
sas em uma grande producção da Universal, com Gloria
bonito
"
vidro de perfume.
CASINHA PEQUENINA — Comedia
Holden e Otto) Krfuger.
Cirin
D° BBBB ~ Educativo
"AJDORAÇÃO" — Super film opereta da Universal, entreTerminou assim a festa
sBGRFin
do "o
--'da
DE> LADY HELEN" - Super film de emo"JOGO PERIGOSO" — Drama da aventuras emocionantes Dia do Garoto",
meado por um lindo romance de amor, com John Boles
M™°°' °^m
que por muito
Pranchot Tine e Loretta Young.
'tempo ficará
e Gloria Stuarfc.
da Metro, com Franchot Tone e Madgè Evans ..
recordada pela
Criança£u do Country.
¦CAVALEIRO ALADO" — Conclusão.
Foi a primeira, mas dizem
que
^O
outras
nesse gênero serão levaNo chie IMPERIAL:
I
"ARDIDA
•'GAROTA DO INTERIOR" — Emocionante drama da Me- úas a effeit° pela brilhante agDOMINGO — no cine iMPLRIAL e theatro AVENIHA:
Nsdas
NA METRÓPOLE"

^^^__^^_S_^__B___S ¦ iiiVn

Sexta-feira

m3m
p? I

• O Tônico Bayer é
igualmente aconselhavel aos avós, como aos
netos; em todas as etapas da vida o Tônico
Bayer tem poderosa
acção reconstituinte
sobre os músculos, o
sangue e os nervos.
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Notas Religiosas

Casamentos

Enterramento

Nascimentos

!© oamnma

Noivados

Santa Thereza

CINE ODEON

r_JHEATR0 AVENIDA

Nb?
N.

10res C1-eações dejane Withers, a genial Ti-a-

¦O CLARIM^DA _Tom_3±'A" — Um drama de fortes ettw- tro Goldvvyn Mayer com Robert Taylor, o idolo do mun £,rem'aÇão do Bacachery, para
do feminino e Janet Gaynor.
^ socios infantis.
çõ~s da Metro, com Il.nel Dan-yn. cre.
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PERDURA A criSe
VERNO BELGA J. „N
TRO DAS MNANÇvs
BIDO DE PÒUMAU
,í
N
GABINETE
BRUXELLAS, 28
(a
Tendo o sr. Vnndervl
do Partido Socialista
n incumbência de oiMl «d
vo gabinete, o rei u.
licitou ao Minlstro~àte9'd0
l
ças, sr. Hanelmari,
qu, 1
se aquelle encargo afltl) n^
jurar a crise por qU(. v
eandó o governo.

"CIUCO PEDREIRO" FOI, Fl Pedreiro" íoi encaminhado ao
NALMENTE, INTERNADO NO Hospicio Nossa Senhora da Luz.
HOSPÍCIO
ILAQUEAVA A BOA FE' DO
Ató que emfim as nossas auPUBLICO...
torldades comprehenderam quo
Felizmente as autoridades io
as loucos indigentes e nac furio caes andam alertas, pois a me
sos também constituem sciío pe elida que augmenta a dureza da
TEXAS, 28 (S. E.) — Poi rigu á vkl:. paestn da cidade, a- vida, mais audazes se tornam o.s
fundado nesta cidade o "Chi lem dos soffrimentos por que a espertalhões, que não querem O DECRETO DA
"vivendo de DA CAPITAI,
Lida e approvnda a acta an do Estado, .solicitando izençao be das Sogras",
contando quellcs infelizes t<3m de passar, outra vida do que
DO OOVj,
largados
reunião anterior, sem contesta- de impostos munlclpiaes para os com um
ahi
sein
alguém
applicando VERMELHO, DE
o
ar"
por
e
papo para
quadro inicial de
V.YI**
<$o de qualquer ordem, passou- seus componentes que construi 250 "mães das mulheres ca- que lhes cuide
PARA BARCELONA, jv 'es
golpes illicltos e rendosos.
Destes fcy^os as ha, em iv:mese a leitura do expediente, cons- rem casus próprias sob empre^ti sadas". I
PROMPTO
Baptista dos Santos ha dias
v relativa nerte granel;, pera n Já quo vinha ilaqueando a bôa
tante da seguinte matéria: — mo; Oiflcio, da Faculdade dc
PARIS, 28 (S. E.) _
Jí
bulando pelas nossas principaes fó do publico, mediante uma lis mações vindas da
Officio,'do sr. Prefeito munici- Direito do Paraná, solicitando
Hes^J
"Maria
"Nego
h
"doente
ruas.
encaminhando
augmento
do
Curitiba,
Louca",
de
subvenção.
Ba ta dc
pai
pobre, que en',re Ihidas em fonte absolut .'..ij
te-Bate", Elysio Corta-Galho" e gava a sua sorte ao coração pie seguras, dizem
Sobre esta parte da hora do
á Câmara Municipal o veto que
que o ^'¦'n»ti
"Pedro Apanha-Clgarro"
cppoz ao projecto que autoriza expediente a tribuna íoi oecupa
são os doso do povo paranaense"...
íerente á mudança dn cap.*,
mais conhecidos. Cadh qual tem
E os "obulos caridosos" iam governo, de Valencia
-: y^^Js^s^smmmsmamamM j va o executivo municipal a con cJa pelo vereador Lineu Amaral,
HHUOl
_xu-^
um appelido próprio, conforme pingando, pingando...
I cedei', mediante çontracto e con 1 cer majoritário, que ericai?!
celona, Já está promuto
'
„
a sua mania.
! currencia publica o direito de nhou á mesa um substitutivo ao
Hontem, comtudo, náo mais publicado até depois
Aj a.
A Policia, porem, em bja ho- plng-aram. A esperteza íoi des nhã
I construir deis ensinas no logra projecto de lei n" 58, substutivo
ra resolveu acabar üe vez cóm coberta e o malandro foi con j
. douro Passeio Publico, nesta ca que autoriza o sr. Prefeito mu!
ss scenas destes pobres diabos", duzido á Repartição'
do seguinte nicipal de Cuirtyba a revigorar
pitai, veto esse
CONDIGNAMENTE
Central,
cm,
"Reffentementè criado, a concessão do sr. Barnardino
encaminhando-os para o mám- onde acabou confessando
j tlidôr:
a tra MORADO NO RIO, () niy
comlo do Estado, lugar que lhes mola: Sempre
| ahi está para multo produzir, o de Oliveira para a co-strucção
MARINHA"
gosara saúde de
Departamento de Cultura da o exploração de mercados nesta
PORTO ALEGRE, 29 (S. é devido.
ferro, mas como quebrar pedir .w Um grande almoço n„
Prefeitura. Affecto ao mesmo, cidade, uma vez que o referido E.) — Foi acçeito o pedido
Assim é que a "Cidade-Sorri- na Ribeira
da "Feira de Amostra»»
talvez lhe fizesse
entre muitos serviços públicos, sr. transfira por documento pu ' de demissão coUectiva da Di so" já não mais apresenta taes mal...
RIO,
29 rs. E.) _ Fal
!
estão aquelles
referentes "A" blico, os suppostos dire vs que rectoria do Banco do Estado aspectos, que tanto depunham
¦
Baptista dos Santos íoi reco- tem commemorado com
Senador Simões Lopes
£___
contra os seus foros de cidade lhido ao xadrez,
propaganda dos recreios publi- ainda allega ter a pessoa idônea do Rio Grande do Sul.
afim de se ver festividade ,na Feira tias a,
cos,
<i
do
systhematica
juizo
de
progressista.'
propaganda
Até
Ã
a
eleição
"Dia
medida,
da
nova
prefeito.
ditoda- si mudaria de pensar, e após ser trás, o
I
i RIO, 29 (S. E.) — Proceda Marinh..Sobre este substitutivo íize- rectoria deverão exercer os via, não se restringem apenas á avisado
«lente de Lambary, onde es hábitos civicos, de amor e resque na próxima vez o melo dia houve um Rra!:,je
teve fazendo uma estação de peito pelo patrimônio cultural ram uso da palavra os vereado- cargos directorios, os respée- Capital do Estado. Está a mes castigo seria mais rude. j moço de cordealidade
em l?1Je
ma sendo observada em todo
águas, regressou hontem a do município, pela esthetica da res Campolin Torres e Nelson tivos sapplentes.
maram parte altas autoridaí
Lins,
cidade,
o território paranaense.
o primeiro para tecer al
pela edificação dos laesta Capital, o senador gato*CORTOU-SE, QUANDO FAZI.í da Republica, inclusive
cs n
Ainda hontem, prooailento de
«ho, sr. Augusto Simões Lo- res sadios e pela condemnação guns commentarios quanto á lo
nistros da Guerra, Marinha'
DIABRURAS
dos empilhamentos de habita- calisaçâo do mercado de CuritiPorto
"ChiUnião,
aqui
chegou
Justiça, o gal Góes Monteiro
pes. S. Ex. declarou aos jor
co Pedreiro", uma destas caranaes que pretende, breve, vi ções malsãs nos centros urbanos ba e o segundo para si declarar
Cerca das duas horas da tor sr. Pedro Aleixo e outras
e, sobretudo, pela criação de u- favorável á construção dos mtr
K
cteristicas figuras de que fai.i- de de
sitar o Rio Grande do Sul.
hontem, o guarda 191 a- sonalidades de destaque.
ma consciência de respeito que cados de Curityba.
mos.
presentou ao supplente de servi
Ainda nesta parte dr. reunião
nos devemos uns aos outros e
Apresentado á Central de Po
PORTO ALEGRE, 29 (S.
ço o menor Tzelmo Ramos, que PRIMO CARNERÁ DECIi
de zelo pelas cousas de serven- o dr. Ciro Silva oecupeu a tri- E.) — A Câmara do Com- licia pelos soldados Zaoharias se havia
cortado numa
das j RADO FALLIDO
tia publica". Ora, resaltando do buna para se declarar favorável mercio deita Capital recebeu Fabricio e Waldemar Pio Pier mãos.
ao fazer traquinagens na
RIO. 29 (S. E.5 - fi .,.-,
ao
augmento
j
communicação
oficial que, re, que o escoltaram, "Chico Escola' Norma].
da subvenção soli
tprojecto de lei n° 44: 1) —
aqui
)
recebidos, atravez
":•'''¦'
golpes profundos na esthetica citada pela Faculdade de Direito dentro em breve, chegará a
¦
1
telegraphicas, di»sa
gencias
!
do mais lindo das nossos logra do Paraná, inicialmente, e, de- este Estado uma commissão
q'
•**nv
sr. o conhecido boxeador «aüa.
douros públicos; 2) — o sacriíi pois para fezer uma reclamação, de technicos japonezes, com
Primo Carnerá, foi declarado:
POUPEM TEMPO .
cio de um bom publico tradicio- solicitando providencias, quanto o fim de estudar" as possibilido, em Londres, com am
Mandem lavar e Iubrinal, evocador de passadas e bene a um terreno baldio existente á lidades sobre a acqiüsição de
ps
¦ sivo de 364:500SOOO.
ficar o seu automóvel á
meritas administrações; 3) — o rua Cabral, esquina com Salda lã, em grande escala,
para
E' o centro de diversões rigorosamente
NOITE, na
que de prejudicial resultará des nha Marinho. O mesmo verea- aquelle paiz.
'A EXPOSIÇÃO
familiar,
INTERN.lvTc
preferido e freqüentado pela melhor sociedade
sas fundações em área de tâo dor teceu ainda alguns commen
curlNAL DE PARIS
tibana.
Garage Para- | pequenas dimensões; e, devendo tarios em torno da installacão
'
PARIS, 28 (S. E.) -Stóe
O "Ao Electro" oferece aos seus distintos
| sentado
nádeDjalmae ser a única preoecupação da- ¦ de alguns mictorlos' nesta capifreque. em 1938, será cot
quentadores luxo e conforto, num ambiente
que se acham investidor, tal medida que entende ser a»
seleto e
mente aberta a Exposição m
Galli Ltda. < quelles
puramente familiar alem das
de uma parcella de autoridade, grande necessidade, solicitando
grandes emoções proI
nacional de Paris.
porcionadas durante as suas seções,
( em casos que taes, aquella de os attençõés do Departamento de
—
que iniciam to175
I
Fone: 1600.
|
das
as noites a partir das 19 horas.
Rna Presidente Faria iI propugnar pelo crescente aper-, Hygiene para o assumpto.
Faça deste estabelecimento de
feiçoamento dos meios que pro
Na ordem do dia a Câmara
I
diversões, 6 seu
RIO, 29 (S. E.) —O Pre<
íoe. .minrano
ponto obngatorio, vá todas as noites
porcionem de alguma forma, o approvou, em 1.» discussão os sidente da
passar as suas
Republica sanehoras de lazer, divertindo-se no
bem estar dos municipios, não projeotos n"s 55 e 63, e em 3.»
AO
ELEcSõTá
cionou
a
resolução
rua
legislatiNA SECRETARIA DE SEGU- vemos como
15 de Novembro 232, (fundos
deixar de vetar o discussão o projecto n° 62, sen va
do Salão 21 Babares)
que manda imprimir, pe
RANÇA PUBLICA, DO RIO, presente
projecto de lei, o que do a seguir encerrada a reu- la Imprensa Nacional,
iContinua na 10.* Pasuw
UM CHEFE DE COSSACOS
todos
fazemos na plena consciência de nião, marcando-ste nova
para as obras, Inéditas o unão, de
o"'^i..ir.r.il..-i;n..J.
prestarmos considerável benifi- amanhã, á hora regimental.
. da machina com a
Benjamin Constant.
RIO, 28 (S. E.) — Esteve hon cio a uma
q«aí
população que no re
i
Participarão da graivOte
tem em visita ao Dr. Attila Soa ferido logradouro
tem um amres, Secretario da Segurança Pu biente salutar
| prova.
tão necessário pa
A PALAVRA DE UM
blica, do Districto Federal, o che ra a' vida
ao ar livre, e, ainda
ENTENDIDO
íe dos cossacos que emigraram mais,
por ser presentemente o
da Rússia, por occasião da lm- único
Quando Armando Sai
em esta capital, que mais
plantação do regimen societico. completas vantagens
! do e Flavio Probst exp»dens de regressar á França.
MACEIÓ', 29 (S. E.)
offerecs.
ementaram, na estrada.
Na palestra que manteve com Pelo exposto,
e usando da fa- Com destino a Natal, levan- No momento da partida, o
da Graciosa, a
varias funecionarios daquella Se cuidada
possaate
que nos é dada pelo art. tou vôo, hontem, o grande commandante da
"barata"
YOKOHAMA, 28 (S. 0.)
possante
«retaria, o russo branco contou 29 dá
levaram comsí"Lientenant
pessoas
i
rtam
qu©
saúda
lei
hydroavião
orgânica
de
aeronave
os
dos municitelegraphotii ás au- — Um trem expresso entror
•das misérias que se vem
£0 o sr. Oswaldo Con>soldados japonezes, de
passa»'- pios,.para os fins convenientes, Vaisseau Paris" que, devido toridades
alagoanas, agra a toda Velocidade na Estapasdo no seu paiz, sob o guante da remettemas
nato, entendido em an"front",
sagem
o
para
de volta a essa illus a um Incidente não prose- decendo a hospitalidade de Ção. A locomotiva
dlctadura vermelha.
tomoveis, o qual coiHn?
saltou
dos
O
tre Câmara este plano de lei. guirá sua viagem ao Rio de que foi alvo toda a
pânico foi medonho. Mor
tripula- trilhos indo de encontro a reram
lon
o tempo do percurso,
27
(a) Carlos Heller".
Janeiro, tendo recebido or- ção, durante o tempo lem
pessoas e innumeque "gare" que estava repleta.de ras fkaram
CHEGADA A' NATAL
como dissemos mais
qne
Ainda da leitura do expedlen
feridas.
aqui permaneceu.
I NATAL, 29 (S. B.) — o te constou
acima, foi feito em S4
mais a seguinte ma
«¦n'»»»»»!»...,,^»,-,^^; PH<Í»»»IHt»ltllj„
"Lientenant"
hydro-avlão
minutos.
teria; — Officio do sr. Prefeito
«hegou, hontem, aqui, sem municipal
Assim fallou o sr. 0>
de Curityba o capr.u
novidades, ás ie horas e ein lo 3o do
ronato á nossa rerjortaante-projecto do CodiO Chefe de Policia do
Es«o minutos,. procedente de go Sanitário;
gem;
O mais atraente centro de diversões tado do Paraná,
Officio, da Ordem
convida to— "Fiquei verdadeiw
Maceió. ,;
_ , jfit _ _ dos Contadores e Guarda
dos os funecionarios
Livros
do Sul do Brasil
da Pomente
encantado com »
licia Civil Para
assistirem
potência e regiüaridad*
amanhã, no. Teuto
Brasileida machina bem comn
ro, com inicio ás
20 horas, a
Famosas bailarinas internacionais. - conferência que se realizará a pericia de Armando
Baldo e Flavio frobst.
Dia 8 de Novembro
naquelle local contra
o comAmbos são "voiantes"
BERLIM, 28 (S. E.) — O HOJE - GRANDE
SARAU DANSAN- munlsmo.
exímios, que cumpruíT
governo allemão prohibiu
Cumpra-se.
TE, com sorteio de 3 valiosos
terminantemente o emprego
por certo brilhante "per
Gabinete da Chefia
de
Poformance"
de trigo e centeio a não ser
ás
senhoras e senhoritas. ücia do Estado do
premios
na compeliParaná,
no fabrico de pão, afim de.
Ção de Janeiro. O Para«n 28 de Outubro
de 1937.
ná pode confiar cegam«!
(Com 14 milhares e 1.862 premios) que não falte esse precioso' Novo êxito de
' Roberto Barrozo, -_
Chete nos seus íd>.èscntan
alimento
á população.
fe de Policia,
INTEIRO: 30$000
i.
' tes".

De Minas Geraes,
regressou osenador Simões Lopes

üan Municipal de
=Corii7ia =

BARBARIDADE!
Fundado no Texas,
o Clube das Sogras

Tem nova directoria o Banco do Es <
tado do Rio Grande
do Sul

¦LI

Lã brasileira para o
Japão

j Srs. Automobi-1
Estas!.

"AO

ELECTRO"

Vão ser impressas
todas as obras de
fienjamin (Constant

0

LOTERIA DO PARANA'

I BaralL

"Lientenant

Pavoroso desastre ferroviário na esta
de Vaisseau PariV de
ção de Yokohama. - Vinte $ete pessoas
regresso á França
mortas e innnmeros feridos

0 governo allemão
previne-se contra a
escassez de pão,
em Berlim

*~
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COPAS

Laqueadas
Cozinhas
Laqueadas

ÚLTIMOS MODELOS, PELOS MENORES PREÇOS
SOMENTE NAS FABRICAS

CASA SALOMÃO GUELMANN
24 de Maio 44 - Fone: 8-0

í

DOSSEL

maior ilusionista Sul-Americano,
I Oprestidigitador
n. 1 da America

o
do Sul

urajara
Conferencista pelo método confuso e
cantor de emboladas.
SUCESSO

DE

0DETE PINAGE'
A rainha do"Maracatum

^JtÜbt'*-

QUEM QUER AJUDAR 0 BRASIL ?
h°ras
des
resultados e, ao mesmo *»"H* auferindo ps*
£'SSo.81^
tempo, colaborando na rw<*
... organização nacional.

ÚTIL E PATRIÓTICO

PersonaUdade, vivacidade
e facilidade de argumentai
^dispensáveis.
OIMA
UMA ^Jl?-5Cqaisitos

OPORTUNIDADE ÚNICA

Mm.mt na^vida. o primeiro degrau
de uma ™**
escada.
Encontra-se nesta capital
um técnico no assunto qne ¦*
expUcaÇ5es. se» compromisso
Dá «aTS'3
gC"Se re*erenc,«- Candidatos dc amb<» *
«exof nZll
***lh»»ao as suas atuais ocuP*'
SiSSS ^CFeTCr'
8DaS re,asÕ€s' ****>
disponivd, endC*iW IE
SS fe
2
etc Resposta
para a redação deste jornal - diriS^
a TÉCNICO.
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