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HIO. 8 (BAND)
o sr.
José Américo tem sido proourado ultimamente,
com
maior freqüência, pelos elementos que o apoiam, intercssados em informar-se sobre a manha dos
ultimes
acontecimentos políticos. Em
virtude dessas interpellações,
acaba elle dc solicitar
do
Conselho Nacional de Propa-

//.--'" ''

ffanda que ouça o sr. Bene
dicto Valladarcs,
coordenador do seu nome,
sobre os
objectívos da viagem
d„ sr
Negrão (lc Lima ao
norte e
as conseqüências do sua
mis
Sâo. Foi a seguinte a
propôsta feita aos
governadores do
norte pelo sr. Negrão
de Lima: prorogação d.»
mandatodo presidente da
Itepu-

WmW

_l.NO

V

social, seriam retiradas
as
j
candidaturas dos srs.
José
Américo e Armando Salles,
excluídos
bem como
das
vantagens
concedida** aos
actuacs governadores os rs.
Juracy Magalhães e Carlos
do Lima Cavalcanti. A situação do sr. Cardoso dc MelIo Netto dependeria do seu
apoio ao governo federal. Si
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Director: HEITOR VALENTE
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blica por tempo iiideicriniquo funecionaria junto
aos
nado; dilatação do
periodo ministérios. Allegava o
sr.
administrativo
dos actuacs Negrão de Lima
que e.ssa sogovernadores
por ü annos, lução se impunha, sob
presque poderiam vir a ser pro- são das classes
armadas
rogados pelo mesmo espaço
aliás em contradição com as
de tempo;
dissolução
da declarações dos ministros da
Câmara dos Deputados c do
Guerra o da Marinha, feitr
Senado Federal; creação de
j ao paiz cm 1» de Outubro uluma Câmara corporativa e
timo. Em conseqüência desde um Conselho dc
Sábios, sa nova estruetura
político-

Político
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Fechamento das Sociedades e centros espiritas
RK), 8 (BAND) - O sr. Romão
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be-se que dos governadores
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mais opinado vagamente ou
em
termos que tornassem
suas
opiniões
dependentes I
dc outros lementos. I
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Jr. chefe de polida do Estado do Rio, ex
pediu telegramma
para todos os delegados regionaes deter minando o fechamento immediato
e ger ai dos centros e
sociedades espiritas.
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As queimadas... Imponente Reunião i Hi Ps
HEITOR VALENTE.
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O phpiiomcno é pciimlico
c vem dc longe. Pelo mez dc
Acosto., no final das invernias,
quando o rigor das geadas S';
vae esmaecendo aos primeiros albores da
primavera que se avislnha. o homem das glebas, o
pastoril madrugador e auoaz,
r-Ruitrda a l.ora cm que o sol dardeja
a pino, prepara a to.rhri
escandecente e lá se raç atear fogo ao
campo resequido, acalrntando a esperança dos renovos
„ue em breve íarão o delicioso
ewfarte dos rebanhos.
'em
v '-V 9\
E o latváí encandeceiite
levanto-se
convulsões cyclt~?'Á -' i »£ i-V a*, --rp"¦ sjf--.- .-Aj^KímHf.
De accordo com a convo- serão apreciadas
|..cas, toma proporções, abre nu devera dos
varias
por
sistia pela execução do aviso
prados „ _lara„ düs cação
i._rareos, alastra-sc crepilante
que vinha sendo feita, cOmmissões, cuja constituie voraz pci„ macegal, déstruinclo
114 que regula em suas lireuniu-se sababdo ás 20 ho- ção ficou a cargo
us luras onde se a_oitam os repus,
da Dire- nhas
afugentando a aza tema
j
geraes o caso dos conras, com uma extraordinária ctoria do mesmo
BENEDICTO VALADARES
du perdirars, levando na arrancada sinistra
Syndicato, tractos dos vvagões
o Tragor da devas- concurrencia
L|MA caVA^AUPtÍ
particiio
(;içao ao recesso tranqüilo dos ermos.
Syndicato que para isso recebeu outorlares, e ainda quanta a enPatronal
dos Madeireiros, ga da Assembléa.
O espectaculo empolga pela brutalidade
trágica. Impelidos
campação dos vagões oue tra
II _* -ryí
sob a presidência do seu in|
Attendendo que a
pelo sopro ameno dos favonios, as labaredas
quasi fegam sob o regimem
se altciam, se conda
cansavel Director
torcem e se alastra cm coleios
Udefonso .totalidade da assistência in
dc salamandra. Nada, sobrevive
.Continua na 10.* Paeuua-y
á Stockler de França,
mvasao destruidora das chammas.
secretaDe instante a instante ou,
f™>™»<h,,-,,,,„„mm±mmwmmmwye^^
—
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riado pelo Snr. Asdrubal Bel- |
vc-sc o cstalido das coivaras
na orla dos brejaes
legárd.
Eis sinâo quando, cessa a crepitação
do iogaréo ao contacto
De inicio foram convida.Io recanto humido.
dos para tomar assento na
E pende sobre os descampados tristes
cie duvidar da ,pures_a dJas intena sombra angustto.a
«o silencio...
mesa os Snrs. João Vianna
Ções dos que solicitaram a' meSeiler e Fidelfc Beginãto,
Depois
depois, a fumaci, perdida
dida da exceção. pa<ra o paiz.
pelo.espaço como alma. respectivamente,
dc pen.te„tc implorando aos
Presidente
Entretanto, está de modo algum
ecos a remissão do pecado.
e Secretario Geral, da Asso'virá perturbai- a vida'da'Nação.
ciação Commercial do ParaEm, • seguida ,¦ o . goveniactar ' ba!
* * *
ná, convite esse que foi rehianti fez sua profissão de fé de-'
eebido
com
mocirartica.,
uma
<lizendo-se convencido
salvai
de
As queimadas symbolisam bem essa
campanha que se prodas virtudes do a-egünen
palmas.
".rou desenvolver em torno dos
que de
candidatos á suecessão
presiAberta a sessão b Snr. Pre
fetide e prcpngra.
dencial cla Republica.
sidente, expendeu varias con
Fóra intenso o movimento.
A tocha acesa da exaltação siderações
e fixou as direcomniunicara-se ao campo das
exortações cívicas inflamando „s
ctrizes dentro das
•¦spritos c se alastrando
quaes se
cm surtos candentes dc demagogia
pe- deveriam ater as discuçoí.?,
» matapasto rasteiro dessa
politiealha com que se cevam, os recomo medida altamente sig- I
usos da matulagem
partidária. Sim, porque a campanha na
nificativa, sendo vedado as
íorma porque se vinha desdobrando,
longe estaria dc ser uma
discuções estéreis e apartes
«bra de .dcahsmo adstricta
aos princípios salutares das «»utri«ações patriot.cas. Seria mais
perturbadoras, o que muito
^ p^ desvirtuador das
qua- concorreu para bôa
hdades que porventura constituissem
ordem
„ galardão mora, dos candos trabalhos.
^atos. Sena mais ainda, um festim
em
pagão
que se procurasPela ordem o Snr. Kobia/UrÍOSÍdadc àas *"»*• a «ffuru
grotesca de ar.equim,
«•arraotensada
lanski, chefe d'_ima das mais
ZrZJZ
a capricho para os evoncureos hiiares
MO, 8 (BAND) —a im- .
!
do redicul«v
JÜRACY MAGAUIAES
importante firmas exportadOS"a,,didatos'fr^' P^a resistir as influencias
pressão dominante nos cirdo doras, formulou varias sugambLr am°ldara-sc
culos poütioos desta.Cantai
a essa feição origina da
feitamente
S. SALVADOR, 8 (BAND) —
clr.
oampa^im, creando o typo
justificando
sobre a substituição
com
jocoso do trevador dos morros uo gestões,
do geO sr. Juracy Magalhães,
brilhantismo cada uma deiapóstolo das favcllas, do debellador
cc
por
neral Daltro Pilho na
«tos estiagens, do mago dos
intercasião
da insta/Ilação mesto. Caihesouros encantados, tudo isso
Ias, as quaes, depois de üvemtoria gaúcha, é a
consubstanciando o patruno'
de
da
que
Junta
pitai
executora do es o
"io inestimável com
geiras modificações sugeridas
que se pretendia promover a felicidade
governo federal não cogita
tado <te eiierm, em discitreo
de pelo Snr. João
«m povo, a
Vianna Seiqu? de agir tão cedo nessa
grandeza de um paiz e a gloria de unia nacional.senpronunciou, disse que lião se rpó
ler, que fallou como membro
tade.
tido.
do Syndicato, foram aprovaMas, justos deuses, a campanha serenou.
i
das.
Que resta de tudo?
i
Essas sug-gestões versam »
— A fumada, aquella fumaça
i
das queimadas esgarçando-so sobre a verificação
dos sto- >»«n flocos de neve, cm busca
do infinito, talvez, para o sacrifl- cks e
i ¦_-__-_-»-_--_,
capacidade
produção,
^'°. para o fatalismo chimico das transformações...
PAGARA' V. S. PkLA CONFECÇÃO
de transporte o consumo e
DE
rL°n^.A1ÍTO

Ao contrario do que se comentava, todos
foram accordes quanto a ei evação dos fretes. Apenas
var i as
medidas de ordem technica e, a definitiva
encampaçao dos vagões, fo 1 ob jecto de discus são

sr. juracy mag:
Èm

Associação dos Funcionários Pú
Wicos do Paraná

solidário com as autoridades da União

Eleição de Delegado Eleitor
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Na fôrma estatutária e de
acordo com a deliberação da
Diretona e Conselho Fiscal,
tudo
em harmonia com as instruções
do Egrégio Tribunal Superior
de
Justiça Eleitoral, são convocados
todos os sócios desta Associação,
para a Assembléa Geral Extraordinária, a realizar-se,
em primeira convocação, hoje
ás
ras, na sede social, á Rua 20 ho15 de
n" 608, 5" andar do Edigovembro
ficio Sul America", com
o fim
.especial de eleger o delegado
eleitor que deverá representar
classe na próxima eleição dos a Ja
redos funcionários '
^t52ntant6S
Fubhcos a Câmara dos Deputaaos, na Capital Federal.
Curityba, 8 de Novembro de 1937

0 governo não cogitará tão cedo da
substituição do ge neral Daltro Fio

Simeão Mafra Pedroso
Secretario Geral.
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Não é entrada l

ÜMMODERNISSIMÍO TERNO NA

Ainda o discurso do sr. OswaldcTÁranhã
MO, 8 (BAND) — O dis
dis- I mos que a mesa telegraphe
telegraphe
xxx
i
ouiso pronunciado
emao embaixador Oswaldo Ara mocraticas" O deputado Sou
pelo
baixador Oswaldo Aranha nha manifestando
os applau za Leão, justificando o mes°m
Cloveland, tetií
sendr sos com que a Câmara dos mo, disse
a
que oecupava
analysado interessadamente
Deputados
inseriu
nos tribuna em ' lugar dc
um
pelo povo brasileiro. Na ulti- annaes -o discurso
profe- membro da maioria porque a
¦n* sessão da Câmara, o sr. rido
excia.
s.
em oração, do nosso embaixador
por
**ngT_ber
Filho e
vários Clevcland e no qual, critican em Washington é de.gxáride
deputados apresentaram om do os
regimes extremistas actualidade pára A
Brasil,
3reV-eiimento redigido nos se
que tudo destróem, reaffir- rendendo seu profundo pieiSentes termos: "Re-iuere- ma as soas convicções de- to á democracia,
em uma oc-1

-„*„ „
-m „„„ os
casixn em
casião
que M integralistas desfilam perante o pre
sidente da
Republica sem
despertar maiores commien
«tarios. Em seguida, falou
o
sr. Lengruber Filho que conclamou o poro. brasileiro a
effectuar no próximo díà 15
dé Novembro a grande
parada branca da
democracia
prestando om juramento de

¦.,,
..
fidelidade
ao regimen peran
te a estatua do marechal
Deodoro da Fonseca,
quo so
inaugura no mesmo dia e
que: preferiu
renunciar
á
pjresideneia
da
Rcpubli«a. "da. qual
foi o prodamador, :em lugar de fals^r-lhe «fe princípios,
o requerimento foi' approvado.

"IMPERADOR

ALFAIAS

DA MODA.
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Fazendas incrive. nierite baratas '

__ Rua Marechal

Floriano. 49

Rede de Viaçao Paraná-Santa Catharina
AVISO ao iniBLíao

Communicamos
zembro vüidonro.
fc, rs^» Z - Í_T_Í
T'
Outubro
corrente,

ao prMlc o qae, a
de *1» ae
^"',"r
de wepartir ac
Deentrar™ _¦£?;__¦
cnira««>
em vigor as novas tarifas dos
provadas pela fcortaria, „• 499, de 8 de
do Ministro da yiação e Obras Clicas

Sli^«1[í^iLofficíal,, de»dest« -STír
Cuntyba, 23 de Outubro
de 1937.
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vem cooperar na abençoada campanha em prol
os 5ooleitos da Liga Paranaense contra a Tuberculoze
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ÓRGÃO E RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

e Inform

Lãs brasileiras para o Japão

Chegaram sábado ultimo 2tn
Porto Alegre, os snrs. S. Nishmote e M. Nada. technicos com
praderes da firma Asalii Aeito
Roseki e Cia Lmit, de Gifu', do
Japão, e que visitarão diversos
municipais produçtores de lãs,
com o objectivo cie intensificarem suas compras de lãs no Bra
sil. No anno passado, só a referida firma comprou 800 tonela das de lãs. a titulo de experiencia, cujos resultados loram optimos.
_

0 que paga de imposto um auí.omovel

fl
HI

paro o É

Êxito do Syndicato
Patronal dos Madei
0 custo de nossa ! Instituto dos Co- I Platina e o seu REDIJA SEU TELE" A taxa será reduzida para 10^000 por reiros Productores
mercianos
mesa
sacca. Bazes da solução do problema. Conforme noticiamos, esGRAMA
comercio
A 15 de Dezembro vindouro
No primeiro semestre do corteve, ha pouco, em São PauPopulação urbana 5.000 habirente anno, importamos de ge- esgota-se o prazo para recolhi- tantes e rural 35.000 habitantes. Importante
Declarações
do
sr.
Fernando
lo uma commissão de madeiCosta
aviso
mente, sem multa das coritri- Agencia bancaria
neros alimentícias o seguinte:
reiros
composta pelos Snrs.
e da Cai:;a
Conforme já noticiamos am- N7 C. e elo empréstimo cie :Jll
25.222 contos de bacalhau: . . buições de empregadores, relatl Econômica. Machinas
Ildefonso
Stockler de, Frande bene- dos Correios e Te- piamente o Governo Federal tra milliofs de
libras. Em torno
19.691 contos de fruetas de me- vos a 1936.
ficlar café e arez. Produz e ê>:inivos rumos paia politica desses pontos ja conferenciaram ça, Alcides Bittencourt e Encou
sa;*14.485 contos cie azeite; . .
perta cate. algodão, ecreaes, e
do café. Com o fechamento dn c Ministro da Fazenda e o Go- nio Marques Filho, respecti12.041 contos de cevada ou mal
legrafos
íaz grandes criações de suln.tó
1'olsa nas praças fcafeeiras, e vernador de São Paulo, sabbado vãmente Presidente e MemMadeiras para que exporta em quantidade. Ex- Os Correios e Telégrafos f.i- outras
te; 6.443 contos de azeitonas;
medidas, sabe-se que om ultimo uo Club dos Duzentos. bros do Conselho Technico e
4.487 contos de lupulo; e com
nicnssgcin governamental será O sr, Fernando Costa, presiden Fiscal do Syndicato Patronal
perta também muita batata, e zem a seguinte divulgação:
outros pequenos artigos
para
"Afim regular definitivamen- solicitada aos
Dakar
fruetas de qualidade. Tem u:n
poderes legisla- te do I). X. C. fez declaraçp>es, dos Madeireiros Produtore-j.
meza — 17.518 contos. Isto ape
nas em 6 mezes! Como podeEstá em Curityba. o sr. Leon
ríamos substituir por productos
Brun,
do alto comercio de Danossos toda essa fortuna que
kar,
na África, e que
Senegal,
vem de fóra...
veio especialmente ao nosso Es
lado afim de examinar a possibilidade de grandes compras de
nosso pinlio para introduzi!-o
naqueile mercado africano.

11

ÇO0S Novos rumos

DO PARANA»

Cada automóvel' paga ...
450$000 de impostos anuaes,
num total de 42.151 contos.
Cada caminhão paga 35OS000
rendendo dw impostos -1993
contos
1

Serrarias existêntes na Lapa
No município da Lapa existem 18 serrarias, pertencem \s
—
aos seguintes industriae.s:
Pedro Pizatto. Pizato, Palaíi e
Cia.. Qlympiò Ferreira Paclilna,
Miguel Fontana, Mezade e Pau
lo. Mendes e Silva, Ludovico Na
dolny, Kuss e Irmãos, João
Sguardo, João Ferreira Ramo:;,
Irmãos Nadolny, Irmãos Bcttega Cia, Hist e Cia, Cantarão
Garnassoli, Bento Damas de An
drade, B. Cassou e Cia, e Boleslau Tirka.
O Paraná será grande no
dia que suas communicações
ferroviárias atinjirem o Rio
Paraná em demanda do Paraguay, dando-lhe um porto
franco no Atlântico.

Campo Esperimèntal de Cult ira Testil.
1 O seu comercio afinal é dos
mais sólidos c abastados do Nor
te. E seu Prefeito o snr. Jonquim Cardoso da Silveira.

A nova diretoria do
Instituto do Matte
Em sessão cie Assembléia Ge- p
ral. recentemente efetuada, foi •
eleita a nova Diretoria do Instituto do Mate elo Estado fio
Paraná.
Está assim sònstituidaa nova
direção cio Instituto:
Presidente: dr. Algacir Munhoz Mader. vice dito: dr. David Carneiro. 1." secretario: dr.
Temistoçles Linhares. 2" dito:
Vitorinc Correia Leite; 1" Tesou
reiro: Hugo Miro. 2", dito: Candido Mader. Dir. do Dep. de
Propaganda: Antônio Muggiaii.
Idem. idem ae Estatística e Cadastro: Antônio Meireles Sob. •—
Dir do Dep. Técnico: Manoel F;
Correia e Conselho Fiscal: Aicésio Guimarães, Luiz Leão o
Francisco Machado.

Nossa exportação

Nos primeiros 8 mezes do cor
rente anno a exportação brasileira, comparada com a de 1936
no mesmo periodo, foi a segúínte, em contos dé reis:
—B—
áfi
p
WmamaWWS
1936 1937
Cumes congeladas 45.442 85.493
Couros 95.252 101.092
Algodão em rama 602.719 706.635
Sabbado ultimo o mercado tíe York 175400 c 17S700. Paris S605, Farellos 18.804
31.880
cambio livre regulou em posição Itália $975, B. Ayres
papel .. Laranjas 38.633 66.841
calma. O Banco do Brasil nos 5S330, Montevidéo ouro 9S890.
Herva-Matte 41.041 42.336
iseus saques afixou a vista: ¦—
O CAMBIO EM SANTOS —
Londres 86S660 — Nova York O cambio official na Bolsa de
Madeiras
26.442 43.897
17S40O — Gênova S923, Paris Valores foi a vista: Londires ..
S593, Lisboa $791, Berlim 5S500. 56*420, Nova York 11S350, ArOléos vegetaes 30.250 — 49.383
B. Ayres papel 5S205 e Monte gentina 3S365. e Soberanos ...
Como se verifica, a nossa her
vidéo ouro 9S810. Ao fechar á 139$180. O mercado fechou calva matte e a nossa madeira estarde em S. Paulo o Banco oo mo. No Cambio livre o mercado
tão ainda augmentando, em re-Brasil, para suas cobranças afi funecionou indeciso e pouco mo
lação a exportação do anno pas
xou, á vista: Londres 88S500, vimentado, sendo escassos o.s neMdo.
Nova York 175700. A compra de gocios -em Santos sabbado ulti
ouro a base foi de 19S200 a gram mo. Nos negócios de café o mer
ma.
cado esteve paralysado, em face
O CAMBIO NO RIO: — A da espectativa das medidas
que
vista, cambio livre saccou — Lon vão ser tomadas pelo governo
dres 86$660 a 88$360 — Nova federal.
EXPEDIENTE:! Requerimentos: A. Ronchi & Cia.
Surugi & Colle,' pedinao
arquivamento de suas alteCom a presença do mundo of i nhoz quo pronuncou magnífica rações de contratos; Deferiíícial, sabbado, ás 16 horas, te-! conferencia sobre a peste bran- do. Eduardo & cia. _ San
ve nicio no Theatro Avenida, a ca, sendo muito applaudido. Ter tos & Cia., pedindo arquivasolemnidade inicial da "Sema- minada sessão solemne foi exhi- mento de seus contratos sona- da Tuberculoze". Uzou da btdo um longo film, detalhando ciaes: Deferido. Holzkamp
palavra o sr. dr. Virmond de todos os serviços a cargo da Schwass & Cia-, George &
Lima, dizendo cia finalidade aa Saúde Publica, que muito agra- Cia-, E. Schlemm & cia., Sei
Semana, e em seguida passou-a dou pelo seu valor educativo. E ler Haltrich & cia.
Ltda.,
presidência da meza ao sr,_.dr,., assim, sob os melhores auspícios, Souza & Salles, Pelagia Blo
Oscar Borges, Secretario da Fa- iniciou-se a campanha; em prol ck, pedindo registro de suas
aenda, que depois de rapidlo im,» dos 500 leitos, dia "Liga Para- firmas comerciaès; Deferido.
proviso disse do pensamento dp naense Contra a Tuberculoze", Cervejaria Atlântica S|A, pe
governo, em favor da Saúde Pu- ,que por certo merecerá de nos- dindo arquivamento de acta
blica, do que já fizera, c ainda so. povo toda'a cooperação pas- e balanço: Deferido. Rcynal
do que se propõe realisar. Em aivel. A, Associação, Commercial do/ Botaafe. pecffiildo a-toíaseguida concedeu a palavra ao rse fez representar, na- solemnt- ção' em seu, registro de firorador official ar. dr. Milton Mu dade.
ma: Deferido.

Junta Comercial do
Paraná

Semana da Tuberculoze

te disposição contida alinea 267
Instruções Telegraflcas ir. 1 c
evitar embaraços decorrentes
presença num só telegrama extensos endereços coletivos, cu>claro que pode ser aceito end.'.reco com nome destinatário seguide no máximo de tres palavras ampliàdora inclusive conjunção r. exemplo: Pedro Vieirn
f Senhora. Pedi o Vieira c exma
Familia, etc.
Telegramas simples com endereço coletivo composto nome
destinatário seguido mais ¦-.¦:
tores palavras ampliadoras inclusive conjunção e. como em
Pedro Vieir*, exma. Senhora c
dignos parentes; Pedro Vieira e
demais digniis signatários cio te
Iegrama do dia quinze do corrente c, etc. serão recusados' a
não ser que expedidor pasapara o texto a. materia qu*,
além do nome do destinatário c
da indicação do seu domicilio,
sobeje neste particular na redação do endereço ou transforme seu despacho em telegrama
múltiplo segundo regras expôstas alinea 251 e seguintes mesma;; inostruções icelgraficas.
Não se entendem na proibição
expressões como Ferreira Braga
& Companhia; Orlando Irmãos
& Companhia, etc., porque.se tra
ta, nesse caso de endereço sdngelo c não coletivo visto que ne
le a razão social ou o nome da
firma exprime uma só entidade
comercial e jurioica c também
um só destinatário para o serviço telegraíico".

Importação de
Combustive
Nossas compras de combustivel, no primeiro semestre do coirente anno, custaram ao Brasil
235.125 contes, centra 22L296
«m igual periodo do anno passado.
O maior augmento verificouse cem briqusttes, carvão de pe
dra e coke. Entraram 882.571 to
neladas, no valor de 112.088 con
tes, contra 667.908 toneladas e
78.519 contos, em 1936.
Na gazollna apurou-se reducção aio volume e no valor: . .
121.626 toneladas e 63.117 contos, contra 152.367 toneladas e
77.279 contos.
Com o kerozene registrou-se
acerescimo no volume e no valor: 54.338 toneladas e 31.096
centos, contra 40.276 toneladas
e 27.295 contos, no anno passade.
O cleo combustível tinha sua
importação sempre crescente
nos últimos annos. Soffreu, nos
primeiros sois mezes deste anno,
queda violenta: adquirimos . ..
168.091 toneladas, no valor de
28.824 contos, contra- 258.188
toneladas e 38.203 'contos" em
igual' período' de 1936. Portanto,
menos 90.097 toneladas e 9.379
centos.

tivos a concrctLsação dessas pio
vidcnclas, e segundo já sc atile
cipa a taxa será fixada em dez
mil reis por saeea.
Falia-se mesmo que o plano
do governo para n solução d')
problema do eafé se basea prin
cipalmente na supressão1 total
des ônus que pesam sobre o nus
s:c principal predileto cie exportação e na encampação, por par
te do governo das dividas do It.

destacando a actuação decidida
do Presidente da Republica, altcrinclo a politica cíifeeira, por
não ser possivei continuar sacriticando a Lavoura, .sangrando
o Brasil, e perdendo o.s mercados, de braços cruzados, aba ridcnanclo o produeto.
Tinha de agir e agiu bem. con
quistando a opinião publica nes
se gesto patriótico em defeza
do Café.

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Commerciarios. - Conselho Regional
•

o Conselho do 10° Dcpartamento Regional do In.stituto de Aposentadoria e Pen
soes dos cónunorciarios, em
sua 42" SessCn ordinária,
presentes o.s .snrs Hermes
Augusto de Alhajfde, Director Regional e Pr.éíidante do
Conselho, conse'!'e.'ros Alfre
do Michaud, Cíc iliano CorBettega,
Oscar
rêa, José
Gaertner, Dr. Renato Valente, Fròciíradóv Regional, e"ç
1» Escripturario José Briio.1
Secretario,
chsen Pereira,
julgou os seguintes proce;
sos:

Ceciliaiio Corrêa.
O Conselho, unanimemen
te, approvou o voto do sur.
Conselheiro Relator, confirmando à decisão
anterior
deste Conselho, concedendo
a pensão mensal de 50SOÜO
(cincoenta mil réis), e determinando a devolução da
importância de 42SO0O recolhida a mais. no mez dei Junho de 1936, pela viuva do
"de cujus", "ad-reférendum"
do Egrégio Conselho Administrativo
ni
PROCESSO Nu 3.761|37 —
em que Augusto de Souza
Mello, requer devolução de
PROCESSO N" 1.820135 — importância de conformidaem que Dulce Pacheco Diis de com o art. 46, § 2o do Rerequer Pensão.
gulamento em vigor.
RELATOR: — Conselheiro
José Bettega.
RELATOR:
Conselheiro
O Conselho, unanimemen- José Bettega.
te, resolveu approvar o voto
O Conselho, unanimemendo snr. Conselheiro Relator, te, aprovou o voto do snr.
para que fosse refoímado o Conselheiro Relator, detercalculo do beneficio conce- minando a subida dos autos
dido, afim de ser attingida a ao Egrégio Conselho Admimenor Maria da Gloria Ma- nistrativo,
para devolução da
chado (Dias, nascida "post- importância de 720S0OO
(sete
mortem" do instituidor do centos ia vinte mil réis), iulAntônio Macha/gatia confome>
beneficio,
respectiva
do Dias, com a
PROCESSO N° 3.540137 —
quota-parte.
em que a firma Guilherme
FROCESSO N° 4.054J37 — Weiss, requer devolução
de
em que o snr. Contador Re- importâncias indevidamente
gional, consulta sobre o di- recolhidas aos cofres do I.
íeito que assiste á viuva Emi A. P. C.
lia Moro Dalledone á meia
RELATOR: —. Conselheiro
quota-parte do beneficio con
cedido por morte do; seu ma- Oscar Gaertner .
rido José Dalledone SobriO Conselho, unanimemennho, tendo-se em vista que te, resolveu approvar
o vosomente o.s filhos da viuva to do snr. Conselheiro
Relapercebem a pensão, pslo fa- tor, convertendo o jiulgamen
cto de a requerente exercer to em diligencia, afim de
que
seja annexada aos autos
profissão remunerada.
do
RELATOR: — Conselheiro processo uma cópia da,
proOscar Gaertner.
euração que outorga
poderes
O Conselho, unanimemen- ao snr. Amador Plerreira
Fa
te, resolveu approvar o voto ville, para representar
a fir
do snr. Conselheiro Relator, ma requerente.
mandando proceder novo cal
culo, para concessão da outra meia parte, "ad-i'eferendum" do Egrégio Conselho
Administrativo.
PROCESSO N° 4.S63|36 —
em que Helena. Greinert Con
ceiçào, de Curityba, requer
pensão a herdeiros, na quaEm Jacarezinho exfcbtrh as
lidade de viuva do associado serrarias-de- Gabriel
Antônio
Bento Conceição Netto.
Jo:je o Piazza etc. T nso Ltfla.
RELATOR: — Conselheiro

Município de Jacarézinho

i

O objectivo da viagem dos
illustres industriaes paranienses á capital paulista pren
dia-se a altos interesses da
classe, que estavam a requever um exame em conjuneto
com representantes dos meios
madeireiros
paulistas:
Agora, que estão de volta os
membros da referida commissão, nos íoi dado saber
que foram coroados de pieno êxito os esforços tíos clignos directores do Syndicato.
Entre outras deliberações de
vulto que foram
tomadas,
merece destaque especial a
que diz respeito á classificação de pinho na Estação deBarra Funda, em São Paulo
Até o presente, os exportadores do Paraná ficavam a
mercê da classificação imposta pelo comprador paulis
ta e subordinados, ainda, aos
inconvenientes de longas de
moras. Doravante, em virtude do accordo firmado entre
a Commissão paranaense e
o Centro dos industriaes de
Madeiras de São Paulo,
a
classificação, em Barra Funda, será feita por classificadores nomeadas pelo Syndicato Patronal dos Made!reiros Produtores, ficando, deste modo, afastada a serie de
embaraços que vinha prejudicando o nosso commercio
de madeiras.
Pelo que se vê é digna de
encomios a actuação dos
Snrs. Ildefonso Stockler de
França, Alcides Bittencourt
e Ennio Marques Filho que,
como representantes do Syn"Madeirei
dicato Patronal dos
ros Produtores vem de traser
reaes beneficies á exportação
madeireira do Paraná .

Izentos da Lei dos
dois terços
As açtividades na Agricultura,
na Pecuária e na Industria Extractiva estão izentas da lei dos
deis terços. A Lavoura e o Car.r
PR, continuam abertos a todos
quantos queiram trabalhar no
Brasil.

Estatística de automoveis
Em 1936 em nosso paiz
existiam 88.000 automóveis,
48.350 caminhões, 4.650 omnibus e 1.500 motocycletas.
Em 1937 esse numero leievouse para 93.670 automòveia,
'51.410 caminhões; 3.920Ómnibus e 1G00 motocycletas.
Houve este anno um augmento de 5.670 automóveis.
3060 caminhões, e 100 motocyclétas. o numero de Omnibus ídi que dimuio de 730
eni 1937.
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Pio XI, Inaugurou o Os nacionalistas
já venceram E
neve Ithenei

A confiança dò general Franco na
victoria
das armas da

SAN SE.BASTIAN, disse o general "La Voz de
Espa"A
7 (S. E.)
gner Franco em entrevis na", desta cidade.
ra já está ganha", ta para o jornal 0
generalissimo ac
i

rWteliílalintaoKlB
fa O Mil

ROMA, 7 T(S. B ) - Sigündò foi annunciado po.
fontes idôneas, o conde Cia
no, no fim desta semana or.
no principio da próxima, as
signará o pacto contra
c
Komintem,
originalmente
lançado pela Allemanha
e
Japão. A adhesão da Itália
reúne tres paizes fascistas
num programma de consulta
e cooperação contra o alastramento do
communismo
pela Europa e Extremo Oriente. o embaixador Ribben
trop, que foi intermediário
xxx
nas negociações iniciaes do
ROMA, 7 is. e.i — o PaO novo grande estabeleci- ! pacto anti-vermelho assigna
pa Pio xi inaugurou hoje
mento de cultura foi custea- do entre Berlim e Tokio, é
solemnemente o novo
Athe- do completamente
esperado em Roma afim de
pelo promeu Romano, ou Universidaaceréscentar
Pontífice,
ao instrumento
valendo a.ppr0
prlo
de Pontificai de Roma
ximadamentè tres
milhões a assignatura da Allemanha,
de liras.
tornando-o assim uma declu
ração de tres potências E
opinião geral que o embatas
dor allemão preparou o terreno para a adhesão da Italia por oceasião da sua receh
te visita aos srs. Ciano
e
Mussolini.
Simultaneamente á conclusão do pacto anti-communista pelas tres potências, es
pera-se que a Itália e o Japão annunciem a inclusão
da Ethiopia no seu tratado
MUSSOLINI
de commercio. o Japão tem
estado ancioso para estabexxx
lecer commercio com a Ethio
pia, e segundo foi annuncia Éden na Câmara dos
Comdo, o novo accordo dá ga- muns segunda-feira
ultima,
rantias
á Tokio a este res causou uma Impressão
,
desapeito. Em vista da delicada gradavel aos fascistas.
Elles
situação hespanhola os cir- resentiram-se
particularmen
culos diplomáticos conside- te com as referencias
sarcasram muito significativo o fa ticas feitas
pelo secretarie cio
cto do sr. Mussolini ter sido Poreign Office
ao discurso
obrigado a tomar a attitu- que o ar.
Mussolini pronunde que tomou em reacçãc ao ciou apoiando
as pretensões
problema das colônias alie- coloniaes da Allemanha.
VARSOVIA, 7 (S. E.) — O mãs, e a
cultivar o favor ja
Todos os jornaes italianos
príncipe Miguel
Sadzcvvill ponez pela assignatura
atacam
oi sr. Éden, e o "T'
'Tn
do
pa
está apaixonado por uma cto anticommunista
e pelas formazione Diplomática", on
iivdia, ex-vendedora de ma- concessões
feitas sobre 0 com de se percebe claramente'
a
em Berlim, e despo- mercio com a
gazines
|
mão do sr. Mussolini revela
Ethiopia.
|
sa-la-á brevemenl'-.
O facto da Itália estar a- o modo de
I
pensar official.
O príncipe reside em- Mon poiando activamente
as exite catino, tendo 58 anos de
g-encias coloniaes do sr. HiCORREIO DO PARANÁ"
idade. A judia conta 28 anos «er, e apadrinhar
possira o mais completo sera
causa
do
e consentiu desposar o prin- Japão na
conferência
de rtço teIeffraphIco do paiz e
cipe, com a condição de aao Bruxellas,
indufc os observa- do estrangeiro, mantendo
tar um seu íi:ho.
dores a acreditarem
que 0 em suas dez paginas, variaRadzevvill requéieu
ac; sr, Mussolini abandonou
to- «Hsslma matéria noticiosa.
tribunais a renuncia de seu das as esperanças
de entrar
titulo de príncipe, que o in- num entendimento
immedla
Ajfua Ahu*
capacitava juridicamente pi to com a Inglaterra,
o disA MAIS PURA E CRYSTAra a designação de tutor.
curso pronunciado
pelo sr.'

Será assignado, ainda esta semana, o
pacto contra o communismo - Causou má
impressão na Itália o ultimo discurso
do sr. Éden

Úm\\
h Ti

ibicllllcld flilICl UlISaí
DÍIVÜ ÇlirnrP7í> an mnnrln

feciiii os colônias?,

Affirma-se que seria convocado o "Reichstg", reclamando o "Fuehrer" então, Quer desistir dos
seus direitos, para
as antigas possessões allemãs
casar com uma

Câmara

HITLER
BERLIM, 7 (S. E.) —Cirnum gesto de suaipreza, si culam, com insistência, rualiar ao da reoccupaçãc da
mores de que a Allemanha
bacia do Rheno Para isso,
reclamará, dentro em breve
ao oue parece ,se propõe n
a restituição das snas anilgoverno convocar ama o?»gas colônias, qua lhe foram são do Reichstag, durante a
tiradas em razão das clauqual Hitler faria o discurso
su-as do Tratado de Versa- sensacional,
reclamando as
Jhfs.
colônias allemãs e declaran
Acredita-se gwàintentu do deiinitivamecnte roto °j
Q"e Hitler fará a reclamaçío I Tratado de Versalhes.

Municipal

Gal FRANCO

O Processo de
Lyon
CEZAIt RIVEIXI

E' francamente doloroso p
espectaculo que estão offerecendo actualmente as forcas nacionaes
na França.
Emquanto males tremendos
<.t: c.nn o paiz, emquanto
.»
dominarão vermelha estende-se em tortos os sectores,
emquanto a alliança francorussa
determina a queda
constante do prestigio francez no campo internacional,
os homens da direita continua in separados por "nuances" ideológicas ou por rivalidades pessoaes. Ha cousa
dc cinco ou seis mezes, Jacquês Doriot, communista con
vertido ao credo nacional e
defensor entre os mais ardo
rbsos do ideal duma, nova
França, insurgiu-se, com toda a violência do seu temperamento, contra esse deploravel estado de facto: e
proclamou, atravez da imprensa
a elle ligada, como na praça, a necessidade da união
entre os adversários da Fren
te Popular e do seu verdadeiro chefe, residente
em
Moscou. Profunda foi a impressão causada pelo appelIo do conhecido agitador. Os
elementos melhores de todas
as correntes patrióticas uniram suas vozes á de Doriet,
e um grande movimento em
favor da constituição duma
frente commum nacionalista esboçou-se de repente,
ga
nhando entre as massas um
numero extraordinário
de
adeptos. Mas, infelizmente,
numa certa altura appareceram obstáculos taes
que a
generosa iniciativa teve que
ser posta de lado. Os chefes
de uma ou outra facção, irintransigência, demonstran •
rigidiram-se cm posições de
do claramente o propósito de
sobrepor ao interesse duma
causa os interesses próprios
e do próprio partido; e assim o projecto de união faIhou miseravelmente, continuando cada um por um lado o seu caminho.
E paciência se o mal se tivesse limitado a isso. Mas
não. Logo depois da fallencia
do plano concebido
por DoS
riot, que não desejava de má
neira alguma
affirmar
a
própria supremacia nos meios anti-bolchevistas, e sim
consolidar a reacção contra
o progressivo apodrecimento
do espirito francez, um ven
dava! de discórdia e ódios
abateu-se sobre as direitas.
Brigas, polemicas, escondaIos, surgiram de todos os lados. armando um contra outro os dirigentes dos vários
núcleos que se oppoem
á
bolchevização do paiz atravez da formula "populista".
Nestes dias, por exemplo,
desenvolve-se em Lyon um
'Si.
clamoroso processo entro o
(Continua na 10.» Pagina)
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crescentou que ain
da não lhe é possivel fixar uma data
approximada, mas
pode acontecer que
uma destas manhãs
os hespanhoes de
toda a Hespanha se
accordem aos sons
dos hymnos á paz.
Todos os indícios,
bem claros para os
que querem ver a
verdade, disse ainda o general Franco, revelam que o
adversário vive
suas ultimas esperanças de prolongar a luta, mas já
sem nenhuma illusão quanto ao fim
do confliefo.
BEBAM

Aírua Ahu'

de CiítiM

Resenha dos trabalhos da I Amaral,
para dar o seu par a tribuna foi o
''_
w9
dr. Nel- o0 TH-impirn bronze
reunião realizada em 5 de apoi0 ao projeto de lei
primeiro h™». que
se
en- son Lins, para se congratu
eregiu em território brasileiNovembro de 1937. caminhado á mesa
pelo ve- lar com a casa e com a
pediente fez uma sugestão á
po- ro em sua homenagem,
presidência do dr. Aluizio reador Bento Azambuja
para Mesa da câmara,
au pulação de Curitiba, com os
para qiae
Branca - Secretaria do sr. torisando o sr.
prefeito' mu acadêmicos de nossa Faculda perpetuar no bronze a me- esta, em harmonia de vistas
moria daquele cue foi o exnicipal de Curitiba a desti
Ezequiel H. Viale
com o sr. prefeito municipal
de de Direito e com o sr.
Lida e aprovada a ata da nar dois por cento das renPrefeito Municipal de curity poente máximo da intelectua torne obrigatória
lidade sul americana. Próspor parte
[reunião anterior, passou-se das e taxas da
do comercio da metrópole
prefeitura, ba, pela inauguração regis- seguiu
a
á leitura do expediente, cons pelo espaço de cinco
di&StMlo
qu© a inaaigi ostentação do
anos, á trada na manhã de hoje,
do ração do monumento
pavilhão natante da seguinte mate- renovação de nossa
éra bas cional nas datas
marinha monumento a Rui Banboza.
de sete de
tante significativa, notadaria: — Oficio, do sr. prefei de guerra. Dando esse
Setembro, 15 de
apoio, O orador teve oportunidade
Novembro &
mente pela faze
to muniloipal de Curityba, o orador teve ocasião
que através- 19 de Novembro.
de te- de fazer o elogio do egrégio
samos, de serias apreensões
submetendo á apreciação da cer comentários em tomo
do brasileiro que foi Rui Bar e
em que se pretende derru- '
Câmara um oficio do dr. pro brilhante projeto supracitaNa ordeim do dia
boza. ressaltando a s
u a bar a democracia, dessa
a Camacurador Municipal, referente do, dizendo da necessidade
mes ra aprovou, em.«xiação
atuação na Conferência de
ma democracia da
mente á cobrança do impôs- imprescindível
fio
qual
que tem o Rra Haya, onde o grande Rui agranda Rui foi o mais ardo- dendo?OVOpra550par
to de licença, Oficio, do sr. sil de dotar a sua esquadra
presentou a Brasil ao palcr roso
e intrépido
prefeito municipal de Curity de modernos vasos de
defensor, Comissão
guer- do mundo como nação forte
Revida díNomen
no senado brasileiro,
quer
ba encaminhando á conside ra, ante a imensidade da
c atura dos logradouros
sua e grande, e onde flez uma
na imprensa e nas triração um ante projeto de lei costa, que é de cerca
Micos desta capitai
de oito brilhantíssima defeza dos di. quer
'de
termhie
bunas civis. Finalizou cotngra
obrigando á construção
mil quilômetros quadrados, reitos das
a sua missão.
pequenas poten- *ulando-se com o
muros nos terrenos baldios necessidade imperiosa,
torapovo
dada cias.
sileiro pela inauguração
nas ruas centrais da cidade. a faze inquietante
do ' Logo a seguir
que o mun
foi a sessão
monumento, registrada
Ainda nesta parte do do atravessa, dadas as
na encerrada, marcando-so -nnguer 1 Seguiu-se na tribuna o ve- manhã
de hoje.
expediente, variòs oradores ras de conquista
I
va reunião para a
que se vem reador Ciro Silva, ainda
_r..xi-na
paocuparam a tribuna, o pri- registrando no universo.
segimda-fleira, á hora
ra se referir ao assunto. Dis
regiAinda o vereador dro SUmeiro delles foi o dr. Iineu I O segundo orador
mental.
a ocu- se, ser o monumento m Pu» m *\r\ -M-ytrtlir-*..- „
'
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Conseguimos saber que um grande clube da cidade,
esta interessado na proposta do grêmio argentino
para uma breve temporada em nossa Capital!

Campeonato
Carioca
Em
prosseguimento ao
campeonato carioca, effectuaram-se hontem mais quatio jogos, cujos resultados
foram os seguintes:
Botafogo 2 x Flamengo 2
S. Christovão 2 x Bangu, 0
Madureira 2 x Bonsucccsso 0
America 7 x Portugueza 1-

Campeonato
Paulista

i
-__-—.

..

..._,.¦...„—..,.

...

DIRECÇÃO DE ASTÓLPHO DI
.

__.._

PINO E FRANCISCO CARDi) SO

He

Mais
Usados
ção ao
futibol

ficaudo-sc os seguintea resul ta dos:
Portugueza 4 x Juventus l
Santos 1 x Estudantes ••
Com esse resultado, a Portugueza isolou-se com o Corinthians na liaderança Áa
tabeliã.
Na Liga de amadores, íoos preiios
am rea Usados
abaixos:
Syrio 3 x Funecionario 1
Tietê 4 x Piratininga 1.

Campeonato
Gaúcho

Internacional fi x
dois jogos foram reuPorto
hontem, em continua Alegre 2.
campeonato paulist:» ..Rio Grande 2 xlüograndense 0profissional, vc i

Confirmando os prognósticos, que na maioria lhes eram favoráveis, o Ferrovi ario superou o Britannia pela contagem minima
ARi' CARNEIRO, o autor do um Parece que o Ferroviário con- ciaes de seu adversário, vendeu vclmentc. dado o valer dos com

icc tento da tarde
seguiu livrar-se da falta de tor
Local — Praça de Esportes lo te que o perseguia, quando om
Britannia S. C.
iiE.nhr.rio em preiios de campeiArbitro — Athayde Santos natc*.
¦1." half-time: IniciantJo o segundo
turno
Britannia
com excellentcs apresentações.
Ferroviário
o grêmio da jaqueta vermelha
Final:
foi hontem ao Juvevé, afim dc*
íenx viário
saldar mais um compromiesso,
:..

.
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Britannia ...
Marcador:
Ary Carneiro.

-.-

dc-lhe caro a derrota, batentes, esperava presenciar .se
A parte technica da peleja nr.o | não um futebol de classe, pelo
ccrrespr.nceu em absoluto ao enr menes um cotejo ardoroso e mo
tarz da lueta. Assim é que. de- . vimentade.
o
veras decepcionada deixou
O primeiro periodo da luc"a
"ground" do Juvevé, a regular apenas conseguiu empolgar
a i's
e "fria" assistência que oceu- sisteneia. quanto Pivô. receben
pou as dependências da cancha cio um "corte" de Gaibardinho
dos britannicos.
envia rente á trave, e no moioen

. yy^g^y^m^y

t-'í'\.t
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Francisquinho aprecia a ma liciosa trajectoria do couro
contando cem a maioria dos, Um prelio que peccou pela
prognósticos, pois tinha como I falta de jogadas technicas e que
credehçiaes o posto de invicto j poucas momentos emocionantes
na 2." parte do campeonato des apresentou, talvez devido o mau

OS QUADROS
Britannia:
Francisquinho
Bororó —'¦ Goiaba
Zeno — Ephygenio — Biguá
Nemésio — Falcão — Lanzoni ~
José — Ary.
C. A. Ferroviário:
Bugre
Zeca — Alfeu
Bahiano — Ferreira — Janguinho. Zequinho — Ary — Gabar
ritnho — Pivô — Emédio.

to também em que Lananni up
da
arsa. fica indeciso dando "chari
cr," a que Janguinho o de.sa.nie
A phase final iniciou-se com
forte carga britannic.a que fina
liscu cem uma prompta interven
çãc de Fsrreira.
Não eram passados cinco mi
nute: d?, reiniciada a lueta,. quan
do Emedio elabora uma acçao
por sua ala. Entrando em cam
po inimigo o ponta ferroviário
serve a Ary que incontinente en
via a pelota ás redes, assigna
lande o tento de honra da peleja.
xxx

%¦¦, ; timamente servido dentro

te anno e o seu recente e ex- estado do grammado, foi de en
pressivb triumpho obtido frente centro és previsões do nosso
ao "onze" do S. Paulo.
publico esportivo, que, justifica
A lógica desta vez não fa-r
lhou e um 1x0 veio proporcionair-lhe mais dois pontos na ta
bella e, concomitanfjeihente,
a
permanência na ponta d» lote
de cencurrentes.
Consolo do valor de seus hoNas quadras do Graciosa
mens, porém, e apoiado em suas Country club teve lugar
hontradicções gloriosas, o Tigre não tem a decisão
do certamen

fei obrigado a intenso trabalho
defensivo.
Apoiaco cem effioiencia
dóisua possante linha media, o.Fer
roviario realizou perigeísas ex
cursões ao redueto
contrario,
obrigando a retaguarda alvi-ni
bra a desdobrar-se na defesa de
seu pavilhão.
C ••Tigre" esteve hontem cem
"guigne"'. Privado do
grande
concurso de vários tle seus elemsntcíj, o quatro da Praça Car
les Gemes pcude apenas apresen
ta-:* uma defeza efficiente, pois
as lacunas aberta em sua
linha de frente não puderam ser
satisfateriament ¦:.
preenchidas
tendo o seu quinteto atacante
íi gido mediocremente.

APRECIAÇÃO INDIVIDUAL

Do vencedor — Birçre pouco
trabalho teve. Zeca e Alfeu, tle
vido á excellente actuação da
linha media, pouco tiveram qu*
A victoria do clube d» Esta- se empregar. Bahiano, Ferreira
das e Janguinho confirmaram mais
ção foi indiscutivelmente
mais justas, pois, embora não
actuasse de accordo com suas
possibilidades, teve uma exhibi
^WNmWSiM
ção mais feliz que seu adversaüMÊfBT-y'¦'
'Hk^mW''" ' -¦' .*¦ '•''"^HPhíIs
ric, que, luetando com visível
descontrole em sua vanguarda.
BBK- , y-fitm*.
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No dominio do fidalgo esporte

O Athletico levantou o campeonato
da 3a turma. Uma nota decepcionante

^r

-"*-- ' .^^^
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pela F. P. T. G.
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Está rodada estava sendo
''„,
'"
:*í
-'• ¦ :
:J¦'•¦'/ .-¦'¦'
ILWmmmmmmmK VÊlÊÈtSf&HBSSM
com justificado
aguardada
'
se intimidou com ag creden- da 3» turmar
1D
BA
^^Kss?v&>WíB
patrocinado interesse, dada a patente i"seisgualdade de forças e
ma" reinante entre os quadros degladiantes: CA. Pa%
raense e Sociedade Hyppxçá
do
No turno, os rapazes
.......le
liil"'' eJe-aSBi
Athletico conseguiram levar
a melhor sobre a turma do
Francisquinho foi hontem
Passeio P.uiblico, que esteve
uma das principaes figuras
num dos Si&us pcores dias.
.lo, Britannia
Vem o refcuerno e a rehabiA novel Liga Suburbaetia de
litação almejado siv-giu. O
uma vez a fama que os cerca.
Futeibol, fez proseguir hontem
club de Arno Ivversen desíor C. treis irmãos Ferreira estive*
9teC-Jh' ÜÍ*tH
seu torneio com a disputa
co
rou-se do revez soffrido. ol.' .,.,-. itnr-ccaveis tanto na dte¦treis pairtidos, que tivei*am os
¦tendo • netiumbante triumpho.
fensiva como na disteribuiçâo.
seguintes resultados:
Hj
H^^^^^w^
* *- i-í*^ fV. . -**3
BR
E os dois distinetos rivaes Zequinha teve regula actuação.
NILO CAIRO 1 X RODOficaram em igualdade de A'ry, o perigoso avante de semeTIr^T-PlSWpr ''' •*.' ¦ i'*^*-'-'^^^8 SB
VIÁRIO 1
condições.
Gabaeidinho
teve
alguns
mo
pre.
Esta partida, que foi proporHontem. conforme já iicou mentes de destaque. Pivô pouco
cianada como a>nte-prelimiinar ao .
dito, decidiram o sceptro de appareceu, o mesmo se dando
publico do jogo Britannia x Fer mm
ARY CARNEIRO, AUTOR DO ÚNICO TENTO DA TARDE
honra.
' i cem Emédio.
rroviario, finalizou com um em- WÊí
¦
Levantou-o o pavilhão ru— Francisquinho
Dce
vencido:'
v*-"'**»
I
de
pate lógico pela contagem
bro-negro. Não antes, porem, practicou magistraes defezas. Bo cão não approvou. Lanzoni
pou | Com esta victoria conseguiu o
1 a 1.
de produzir o melhor jogo de íòrò agiu de forma elogiavel, fir co fez. José esteve aquém de
Farrcviaerio manter-se na ponto,
SPARTANOS 4 X COMMERmando cada vez mais no concei suas possibilidades. Ajry com ai da taebella do 2." turno em com
que é capaz.
CIAL 0
A Hyppica soube ser o ad- ¦to cte seus companheiros
de tos e baixos. Foi, porém, dos me panhia do Athletico, com neNo caimpo da rua Buenos Ayversario de sempre: temifel clube. Goiaba procurou auxiliar lhores de Seu bando.
nhum ponto no passivo.
res, jogaram as equipes do Com
e disciplinado.
com efficiencia seus companhei
O
ARBITRO
AS PRELIMINARES
merciai e Spartanos.
O "onze" do Madureira
i ¦ Observando-se
apena» ti ros. Zeno apenas esforçou-se.
Cem a energia que lhe é peAs
partidas
preliminares" tive
Foí uma lueta fácil para ò
contagem final — 4 a 1 — Ephygenio disputou uma boa culiar, dirigiu estai pugna o -a*. ram os seguintes resultados:
"eteaim" dos Spartanos,
que sa- ,t COMMERCIAL — Frantís- "score" do 2 a 0. Seu marcador pode parecer que o Athleti- partida. Biguá fo um médio de Athayde Santos, do Palestra ita
Ferroviário 5 x Britannia
l
hiu vlctoríoso pela kilometrica 'cjuinho, Angelin e Partuç*'.ez; foi Zaneti. Os quadros jogara.n co venceu folgáSamentíei.
grande valia ao "onze". Neme lia.
Rodoviário
1
1
x
Nilo
Cairo
dontagsem de 4 a'0, tentos de Tim, Miro e Caritidio; Dico, Ba com a seguinte orgeanização*
sio teve actuação apagada. Fal
(Continua na 7." Pagina)
xxx
R. P.
Tavico (2), Darcy e Heitor.
htano, Lauro, Ma/uro c Mwcyr
MADUREIRA — Onça, Moça
<*^"»»*r*»»»ir»wwc»^iÍL)"c»»»,,^w"*»w»"i»w
WWW"WWWWw'**'''*''**f**wW*WWWWWWrf»*t'f ^If-geey^^y^^yiiyyj^
O earbitro desta parücéta foi o MADOREIHA 2 x ÍÍçÍeBNX- e Pintado;
"'.
Çafua,-Car!o,\v e-Dar
sr. Mario Mai-qucs de Oliveira,
CTONALO
cy; Milton, Motta, ZanitM, Ci
eni»; agiu com imparciaelidáidé è .. Em partida principal, no mes cero e Lauro. .
correcção.
mo campo do embate anterior,
INTERNACIONAL — Biihetei
Foi a seguinte a oi*eganizução jogaram os conjunetos do Ma- rc, Zaneti. e Pimenta; 150, Baliza
dos qua-dros:
durelira e ínterneácioenai.
e Affonso; Demetro, Nilo, Mes
íftftais desembaeraçaxío era ruas quita, Pairia e Valerlo.
SPARTANOS — Onia, RuPoi juiz desta partida o,«.
bens e ChbcUcina; Mano, Jango eaicíções, o Madureira foi superior
REALISOU-SE , HONTEM, DESTA CAPITAL E O MATA- , CONTAGEM DE 2 PONTOS A MENTADO
E BASllAeNTE EQUI
e Da/rcy; Ta.vico, FJavto, Heitor, em quasi toda a lueta, tendo co Leonidío Ccllim, que se houve EM ANTONINA, UM "MATCH" RAZZO LOCAL, VERIFICAN- 2.
LIBRADO, SENDO JUSTA A.
merecido
litid/o
triumpho
com
acerto.
pelo
I AMISTOSO ENTRE O SAVOIA DO-SE UM EMPATE
Z^g-Jás c Glads.
PELAI
O JOGO FOI BEM MOVI- CONTAGEM

Campeonato da Liga Suburbana

Nadyreira e Spartano, os v@rtcedores da rodada de hontem

Savoia 2 x Matarazzo 2
Esse foi o resultado do prelio de hontem em Antonina

l
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Grande Crime

CORPO
corpo delgado <• irqucnlno que mal cabes no lieijit
Voluptuoso da minha bocea.
Amo-le, corpo necêso c perfu
iii.uhi. corpo que Vives para uiim
a vida ephcn. ra das felicidades
escoaçantes e (ornas para os
lilCUS olhos Iodas as formas elo
riosas dos meus sonhos...
Amo-(e, corpo ullu<'innnlc e
branco...
Amo-te. pelo teu sacrifício do
todos os ilias, de todas as horas, dc todos os minutos, ile todos os segundos...
Amo-te, pelo gozo que
me
dás...
Amo-te, corpo branco e boín,"
languido c leve...
Amo-te, por que és tudo e i
du representas para mim: toda.;
as mulheres que eu desejo c que'
nâo tenho; todos os sonhos que
nem pude sonhar, de tão grande. c tão altos: todos os ecos e
todos cs abyómos; todas as palavras acarieiantes e belias que,
eu não pude dizei- c que não pude ouivr...
Amo-le

4DfAÇAi»lL

Sociedades

Ajustaram casamento a gon
Hella da Silveira.
e significativo acontecimento da alta sociedade pontngrosschFAZEM annos HOJE:
Ainda em dias deste mez. con sé, filha do sr. Fldenclo da Sil
_ x _
sonnte
informaram-nas, uma lm veira o de sua digna, esposa cl.
AS EXMAS. SENHORAS:
festividade está rese.- Hclia Pinheiro Silveira, o o di.sponente
d. Joanlna Wanderley, viuva
vada
o "carnet" social da tineto movo Ayrton Pacheco do
para
cio saudoso sr. Arthur Wuncle-cidade.
Nascimento, filjio da snra. Viuloy.
O Coritiba F. c'. e.o'Grêmio va Pacheco do Nascimento.
1).J Inuieisca de Souza Feljõ
Coritiba. festejando o transou-.-Contractaram casamento,
Transcorre

Anniveroarios

lán eonimemoiaeâo a um duplo Ml senhorita

na data dc hoje o
aJinivcr.su rio natalício da oxini.
Mira. d. Frnncisca de Souza Fei
jó. esposa do sr. Este vam S-çundino Feijó, funecionario da
Prefeitura, Municipal da Capital.
ci. Maria Mendes Pereira. c>
posa do sr. Polycaipõ Pereira,

^NOVEMBRO,*'

*t*

:tl(l

S. Severo

!i">

Quarto cresc. a í)

fôV ü ___¦

Segunda-feira

so de mais um anniversario d»[ncsta capital, a
1390 — E' criada
.ia
gentíllsslma se
fundação, levarão á effeito, no
armada
uma brigada de
nhorlta Numa Krugèr, dilecta
mesmo dia. tuna liridà festa, que
artífices militares.
li lha do .sr. dr. Ewalclo Kruger,
-BV
offerecerão aos seus numerosos
Gustavo Buclioitz.
c0ln 0
associadas.
i Sociedade Odunlolr.giea do I\iOpportunamente vamos
nos
raná
BEBAM
referir a este duplo e significa
> Recebemos:
tivo aconteclmentq social, qu¦<
Illmó, Snr. Redactor do -'Cor
A mais pura 0 crystalina. j
vem sendo esperado com Ir ia is
relo
do Paraná".
J
farçayel ansiedade; '
"A' Sociedade
Odòntólu_ ca do
i
Paraná ú dado o grato prazer
de communicar _ v. excia. qu»
a 28 p. p. foi empossada a nova Directoria desta aggremiaçã-5
e que dirigirá o.s seus distinos
no periodo social de 1937-1938.
Na mesma data foi, no Palace Hotel, realizado um banque
Ito em homenagem á Confratornisaçao dos Cirurgiões-Dentis'tas.

Santa Thereza

>.

JUÍZO
Casar Doente

Grande numero de homens
casados, que
em .solteiros
adquiriram doenças secretas,
ficaram com, ellas chronicas, eis a razão por que milhares de senhoras .soffrem
sem saber a que attribuir a
causa: nestes casos para recuperar a saudu basta 3 vidros de

íHaSEOEI
Com o seu uso nota-se em poucos dias.
lu — O sangue limpo de impurezas e bem estar

f^raL
-!
.i. .*('&
2° — Desapaprccimento de manifestações cutancas de origem Syphilitica.
3" — Desapparecimento completo de RIIEUMATIS. IO, dores nos ossos e dores dc cabeça de fundo
syphílitico.
4" — Desapparecimento das manifestações syphiliticas . cie todos o.s incommoclos de fundo syphilitico.
50 — O apparelho gastro intestinal perfeito,
pois
d "ELIXIR 914" não ataca o estômago e não contem
impurezas.
E' um Depuralivo que tem attestados dos Hospitaes. do especialistas dos Olhos e da Dyspepsia Syphiliticas.
VIDROS DUPLOS: - Já se encontram
a venda,
, contendo' o dobro do liquido e custando menos
20 °|°'
que dois vidros pequenos.

Apresento a v. excia. o.s nos
sos protestos de cordeal estima
e dis .neta consideração.
XIX
. Curityba. Setembro de 1937.
E deante ile mim. na minha
Arcliimedes Bocchino
1." S-.'
mesa negra, sobre a folha doucretario".
rada de um cinzeiro — ardia e
A directoria recem-empossada
todo se espiritualizava em volu
Damos publicidade, pelo dro comecei a observar meestá assim constituída:
Ias lentas e longas, o empo nini
interesse
que pôde represen- lhoras. o peso do estômago,
Presidente — Dr. Tobi is Pinto esguio e muito branco de uai
to Rebello; vice-dito — Dr. A- tar para muitos dos nossos a dor de cabeça, os desaTran
cigarro...
gostinho B. Veiga; !.-• Secreta- leitores, ã seguinte carta, as- jos gastro-intestinaes foram
CAMPOS RIBEIRO.
de desapparecendo, e agora derio — Dr. Archimedes Bocchi- signada pelo dr. Carlos
X X X
P'reita.s,
advogado
no
Rio
de pois de alguns vidros, possa
|nò; 2." dito - Dr. Augusto Rn
ASPECTO BE UMA FESTA DA SOCIEDADE DO DEPUTADO
Janeiro:
a ffirmar que estou radicalciarclella
Correia; Orador — D-.
COUTO EEKEIIIA
-Venho com a
I -=
presente mente curado."
Jcsò Campelli Filho; Thezou.vi
Para quem soffreu annoa
AS SENHORITAS:
ro —• Dr, Mueio Cai-on; Bibüo- cumprir uma promessa c_u<?
Major Felipe Mello
divulgação
é
meio
a
do
seguidos,
como e.u, é natural
peío
—
thecario
Capitão Ferreira do Amaral j
Dr. A. Virmond ia
sarei
de
horríveis
soffrl
qual
vencendo
Nice.
filha
do
sr.
Arthur
que,
o temor da pu
cerda.
Mi
Manoel
de Castro Saldanha !
OS SAPATOS VERMELHOS
.
Enlace Zicku r-Klicm
mentos do estômago. ,
felicidade/.éü'.ãaiesits .emInstituto do 1-unocionaiip
Carlos Collares Mav-foçs j
O temor de lavrar uma sèa- , cha do.
'''
Vn"Paraná
Façd-a unicamente èem o vir a publico attestar os fae-'
sr. Romulo
Severlano .entoara; ' Reaíizou-ác sabbado. nesta ::a Mico do
tença injusta, fizera cie Ra,-' Irene, filha cio
intuito de ser útil ás pes- neficios que me trouxe o
Bindo.
Directoria
Eli
receih-eleita:
mundo Corrêa um Úmido, um I
pitai, o enlace matrimonial úc.
PresicJeiité — Manoel V ianria soas que soffrem do mesmo xir Cintra, do Puchury. Foi
senhorita Gertrudes Ziekur. fiirre.solutc. deante das menores ! Latira, filha do sr. Diogo Va/. OS JOVENS:
mal. Ha muito que era co- mesmo' uma promessa
Arthur Padilha
lha do sr. Carlos Ziekur e d. Júnior; Vice-Presidente — Dr.
coisas cia vida. Saltara elle ém T_»obo.
que
nhecido
em casa como doen- Siz. E' um santo remédio,
Diva.
filha
do
saudoso
Theodoi-ieo
sr.
Lin
Vicente Grassi
de Oliveira Franco;
Martha Ziekur com o sr. Herque
uma estação da Central rumo
te do apparelha digestivo: faz realmente maravilhas no
dplphq Santos.
Secretario Geral _ Dr.
Jacob AVaiskl Filho
bert Kliem.
de Minas, afim de comprar um
Erriání "Eíle
soffre nruito do esto- tratamento dos msles dos in
Adelaide, filha, do sr. Oliiulo
Francisco do Souza
Testemunharam o aefo reli- Santiago do Oliveira; 1.» socre
par de sapatos para uma das'
mago",
dizia mirüia senhora, testinos e do estômago.
F. Nascimento:
Guilherme
cap. Augusto Garrei;
Thomax Guinu- gioso, por parte da noiva o sr. ta rio
filhas, quando so poz a conjectu i
Alice, filha do saudoso
penalizada.
AJii fica, sr. redactor, esse
sr.
rães.
Secisefario
—
|2,«
cap. João Meister Sobr.
Arthur Mirár:
'•
-Ibraliin
attestado
França.
da minha gratidão,
chaud;
Moacyr
1."
Taciey
Thezoureiro
Por
Rocha
Deve ser azul... E' mo.- Braparte cio noivo a sra-, El
Amalcíés, filha do sr. Ben-.'sil Rocha Silva: 2." Tlu
Annibal
que
peço
Virmond
publicar como um
iy
Rabo.
Júnior
lhor... ó côr cio céu... a.s mo.om_
dic to Gonçalves.,
serviço á humanidade soffre
ro — Modesto Bittencourt
No
civil
da
noiva
por
parte
sr.
mais
do
azul...
Soças gostam
Lila, iilha do sr. Ângelo Vialo. AS MENINAS:
dora".
Paulo Mtteller, Max Vogc .; por brhiHo; orador - Dr. Amaury
E pegando cm outro:
Dirce,
filha
do
sr.
L.
Amaro.
Durvalina, filha do saudoso ir.
Taborda
(Transcripto do "Diário de
Atahycle;
do
noivo
Ou vermelho?... E' a côr
Procurador
sr. F_'. Rr.bc,
Barbara, filha do sr. João parte
Teixeira Coelho.
São
aulo", do 14|5|37).
'
Dr. Egberto Acyr s.
Carlos. Ziekur e sra. Margarida
Perelda alegria... do sangue... tia
Natividade das Santos.
Bibliothecario
. Zilin, filha do sr. Juvenal
//a;
- Snrta, I. o
Fonseca.
mocidade...
Aigiée, filha da exma. viuva
' uor Castellano.
Ca margo.
Conselho
xxx
Fi::O trem apitou.
Helena, filha do si-. Mala- snra. cl. Mary Divonct.
cal: l_cieraos - Cai-las
Enlace Siqucira-Silva,
Vae o azul. Embrulhe o
Freii-;;
XXX
chias Rocha Ferreira.
Em Marmeleiro, Tamandará, Dr. Nelson Correia; Dr. Franazul!
] Precisa-se um rapaz solSnrta-i Muni S. iVIaia
cisco Villanueva. Estàdúáes —
cffectuou-se
sabbado
o
enlace
teiro quie possua carteira rio
Correu
a tomar o carro, quo
.
Annivensaria-se na data
Nelson da Costa Lobato;
cie
matrimonial do distinto
moço
chauffeur para trabalhar em
Arjá. -se piuiha em marcha. E ji, hojo
a. gentil snrta. Nini
Antônio Silva, conceituado com thur Borges de Macedo Júnior'
Álvaro
S.
carro particular. Informada janella do vagão, agitando Maia.
walfrido Corrêa. Municipaes
filha dilecta da sra.
ri.
Está de parabéns o lar ventu merciante desta praça com
-a
ções nesta redacção.
um embrulho, para uns amigos Francelina
Maia.
roso do sr. Antenor Varella e graciosa senhorita Eloina Siquei Dr. Silas Pioli; Manoel TeL\-i
que o tinham ido abraçar na
xxx
de sua digna esposa d. Soma ra, filha querida do influente ra Machado; Art. tir Chaves Re
passagem:
üs SENHORES:
Varella. com o nascimento cio chefe politico e, commerciante go Barros.
DIÍ. CARLOS DE FREITAS
Antes tive.sso trazido os ver
Bcncdicto Severiano do OU- sou filhinho Álvaro,
de Tamandaré sr. Serzcdelo Si
molhos!...
De facto, vivia em cons
veira.
xxx
queira.
D." Maria das Dores Pombo
tante
regimen: qualquer ali
-aa
Serviram de padrinhos,
Cartas, cartas-bilhetea e bipor Bond
t3Ar_.OAO.Kl
a^ioj sroui o^uauí Ihetea postaes por 6 grs. o_ £rftparte da noiva; o cel.-Roberto
AVs 17 horas de sabbado. no me
dispepsia, deixava-me in
Glaser e d. Iveto Rcbine Gla- Cemitério
cçl o:
Municipal eff«ctuou-.se disposto,
Recebeu hontem as águas Ins
sentindo um peso
ser. e, por parte do noivo, o cel. o sepultamento
moças educadas, instruídas e' de bom comportamento
Amostras, enccmmendaa, tmtraes
do
baptismo
da
o
menino
inditosn
Eu
rra. horrível na bocea do, estorna
para
Doocleciano Gomes de Mirai uU d. Maria
trabaliiarem como telefonistas.
e manuscrlptos: por SI
pressoa
das Dores
rico, filho do sr. Cornelio Arau
Pombo go, uma asia insupportavel.
Bond.
Exije-se atestado de cap acidade física, edade maior jo e de sua digna esposa cl. Ma o d. Amalia Pinto.
grs. ou fração (•)
E de certo ponto em dean
X X X
de 18 anos e canteira de saude. I
Dentro de um Estado (Br»Deixa a extineta oss seguiu tos
ria Thereza A. Araújo.

CUMPRINDO UMA PROMESSA

Ánecdotas Histo•ricas

Casamentos

Chauffeur

Nascimentos

Taxas Postaes de
T"aiisDorte Aéreo

Enterramento

Procura-se

E" indispensável apresentar-se pessoalmente.
COMPANHIA TELEFÔNICA PARANAENSE LTDA.
Travessa Maiumbi 66
das 9 ás 11 e das 13 ás 17 horas.

O problema de exgotto está perfeitamente resolvido
com a instalação em sua. casa do moderno e econômico
"OMS" Consulte hoje
systema do fossas allemâ.s typo
mesmo a Sociedade "OMS" Ltda. sobre preços e condições. Praça Carlos Gomes, 321 — fone — 3.

THEATRO AVENIDA

Baptisados

xxx

Noivados

Viajantes
, , ._-..

Nesta cidade, com a graciosa
snrta. Lila Vialle, filha do ma
jor Ângelo Vialle, acatado cheio
politico de S. Casemiro do Taboão, acaba do contractar nup
cias o bemquisto jovem 'Walde
mar Wemer, correqíto funecio
I
Inario ferroviário.

Acompanhado de sua exma.
familia, acha-se entre nós o sr.
Jacob Zuchi, conceituado fazen
deiro de São Paulo.
-- Procedente, da Capital
da
Republica, encontra-se nesta ci
dade o sr. Maceu Cai-las, Inspector Geral de Agencias da SulAmérica Capitalisação.

CINE IMPERIAL

-_b\

CINE ODEON

HOJB — A'S 8 HORAS SESSÃO UNICA — HOJE
COMPLEMENTO NACIONAL
FOX JORNAL
/

HOJE — A's 7,30 — Sessão Unica
f- HOJE
COMPLEMENTO NACIONAL
FOX JORNAL
""-'"—"• ^«wtWfHWSfipOCUPAÇÕES PERIGOSAS — Reportagem 1
j
"RAMONA" —
Uma encantadora simphonia. de cores que "MIL VEZES OBRIGADO" — Um sensacional film
da 20
encerra um bellissimo romance
de amor, com Loretta th. Century — Fox que temAmor^ Drama, Romance, e Co
Youmg, e Kent Taylor.
media. Com,' Dick Powell, Ann Dovarak e Fred Aliem.
<*
5a-F_lRA: Somente no theatro Avenida:
"MALANDRO VELHO" — Uma comedia da Metro que va-e
fazer a| platéa estourar dei tanto rir, pois que o seu interpretere o genial VVallace Beery, o mestne dos comediantes
ao lado de Eric Lindjen e Cecília Parker.
'

te os males se aggravaram
tanto que me fizeram pensar até que tinha ulcera no
estômago. E não duvido mui
to dè que marchava para a
ulcera pois,já tinha feito uso de innumeros específicos,
inutilmente, o mal aggrava
va-se cada mais: foi quando
tive, de um medico amigo, o
conselho, de eJtperimem.ar o
Elhiir^f^htra., Conselho aben I
!
çoádò)? I_ go rio priineiro vi-

sU): *70&.
De um Estado pan ga_Jqoa_
outro (Brasil): j$í)_).
Argentina e Uruguay: i|3(_i
Chile e Paraguay: 1W00;
Bolívia,
Curaçfeo, Eauaata
Guacíelupe, Gukteinala, Ouyanas, Hhas Barlavento e Sotavento. Martenica, Panamá a
Zona do Canal, Peru'. Porto RIco, Trindade, Venezuela e Virglnias: 2$200;
Bahamas, Canad*. ooiomtoU,
Oósta Rica, ouba, Dominiauj».
Estados Unidos,
ÇCaitty, Hespanha, Honduras e Honduras ho..
tannlcas, Jamaica, México,
HOJE — A'S 7,30 — Sessão UNIOA1 — HOJE
NIcaragua e Salvador: 35700;
COMPLEMENTO NACIONAL
NOTICIAS DO DIA
Pauses da Europ» (j^gao,
:
Hespanha), Africa Ooddental
ARISTOCRATAS DO MUNDO CANINO
•
e do Norte: 4$200;
"SYMPHONIA INACABADA" —
Um film da Cme-AllianOriente protímo - Aiwita.
ça de bellezas indescriptiveis: Com Hans Joray.
Arábia,
Armênia, Chrypcte, Egy"MARTHA" —
Um lindíssima opereta alleimãda CinePto, Llb_no. Palestina, Rhode»,
Alliança, com Carla Spletter e Helgé Ras Waenge.
Slcüla, syria e Turquia Oriein^
tal: 4$800.
cü
Oriente remoto — Aígmatetfio, Aírica (Central, Orten_0.
Meridional e si'^-'^ ^.1-.
•AM3IÇAO DE
OURO" — Um super drama do "F&*-Wesfc chistfio. China, oorta, Bjfte^
ào programma Argus com o intrépido Fred- Kholer
IndD-china, Ira^j»g8o eSySo;
J07I
filhos: Aristóteles ,Bon:l, .1.
Dada Bond Motta, esposa do
si-,
dr. Cesario Motta, Oscar Bon:i,
d. Yayá Bond Cunha, esposa
do sr. Manoel Cunha, cl. Mar'a
Clara Bond da Silva, esposa
do
sr. Nestor Ribas da Silva, Levy
Bond. d, Odette Bond? Carneiro,
esposa do sr. dr. Annibal Bor
ges Canteiro, e Darwi _ Bond.
Deixa também 24 netos e 2 bis
netos.

DOMINGO — O cine IMPERIAL e theatro AVENIDA exhiMrão simultaneamente o grandioso film da Metro.
••<_> vi_m .lhj. i>ui.ujLUAü- —
um mm de. emoções fortissimas que faz vibrarem os nervos do espectador.
.
f
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Que vendam os valentes!
'Meadas de seda, todas as cô- *
res, meada ,.».,,.-,.,,.:., ...,.,.,
$800
Sabonete Eucalipto, caixa c[3 23500
Ganga enfestada p. alfaiates IS5C0
Algodão em pasta, peça,. .,,.,., 5S000
Cretone largura 2,20 metro,., 5S000
Atoalhado para meza, metro
3$000
Pasta p. dentes Eucaiipto,
tubo
.,.,..,..,,., 1S00O
Mosquiteiros de filo inglês,
desde ....... ...,.,,. ,, 36S00O
Algodão cru', largura de 2
metros, peça .. ,. ,.
,.. . 4OÇ00O
Algodão índio, largura de 90
cent. peça .
,.
,., 15S00O
Sagray para limpar moveis, 1..,. 1S000
Estores de sedas finíssimas c. 25S000

i

c

Estores de filé, desde .-.,.,,.,.,,., 3.J.S000 Toalhas para meza com 6
Brim branco superior, metro 15500
guardanapos ,.,., ,.,., ,.-,., ,.. ,.,
Pó de arroz em latinhas, duColchas brancas superiores -.,
Zia, ílGSQG r.T», r.-.i r.j-.j ,.-., ,.t.-,
3S500 Acolchoados de setineta para
Anil perf. em saquinho, 10 por 3.S000
CSSal i. -.', r.f.i !•: . i.t •: i- ¦' r.-.i t.j.i
Toalhas para rosto, dúzia ,.,., íoçooc Escovas para roupa, desde ,.,
Toalhas higiênicas, dúzia ,.,., 3$000 Toalhas alagoanas, legitiCuecas de cretone branco p.
mas, cau a.-.i ,.r.i mm r«T«> i.t.i r.i
homens v.^,..,....,,. .- .,.,.., 3S500 Grampos Ramona doze duz.
Óleo para maquina, 3 vidros IS000 Grampos para piruca, doze
Camisas com fecho p. hopaCOTeS i.:j.i ,. i.i i.r.i i.t.i i.ro r.~.?
mens e crianças -.,.,,.., ,.-.,,., 4S000 Formas de alumínio para faCamisas de meia p. homens,
zer bolos em 20 minutos,
QUZia ». .» f.-r.i ,. .i t.t.i r.ro i.r.i |. ..- 18$000
CaUa . t.i i.-.i r.-:.t i.ii.i r-r.- r.r., r. r.i |.i
Camisas sem manga para
Agulhas para maquina SinnOmenS r--.- i.r.i >7.- r.r.i f.r.; r.r.i r.i 1S800
ger, dúzia,.-».-. r.™,.-.-, &..>.¦•, i.:.-.i.»
Sombrinhas d* seda p= snras. 18ÇQ00 Correntes para cachorro ,.-. ,.,

12$000
9$000
50$000
1$500
2S500
1$000
1$000
13$000
2S000
1S500

. . . E tildo é assim! Ninguém sahe sem comprar!!! Todos, todos á
praça Generoso Marques. 26
Jl ftx&.^S jr^ ¦—¦
jlljBL RJFIUR^Uf
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hcuficio Tack

a única no varejo e a primeira no atacado. Propriedade de PAULO TACLA
«

6-

**:.J

._.. -.

isto e pense apenas na sua ECONOMIA
e na segurança dos seus NEGÓCIOS

Obtenha lucros
transportando suas
mercadorias pelo
poderoso serviço
Rodoviário da Rede

Informaç oess Fone 5-4-3
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Após Uma Partida fraca

o Athletico se impôz ao esquadrão £Í2
Junak pela expressiva contagem de 4 a 1
-•

__

factorlas
i da cabeçada empatou a justa,
i
inicial.
sua leve escaramuça inicial
o arbitro cia
O
da pugna foi o sr.
justa.
Ju I sun
e
factorlas desenvolvidas pela Ju
Acs
trinta
minutos
uma
bola
se
salvou.
lance
ou
outro
Mcacyr Gonçalves que teve unm,
Um
nak nos seus últimos jogos, bem
regular, de accordo
como a vontade férrea dos athlo O rithmo da partida não foi ca vinda cto direita, mas não duma actuação
do vivamente despertar grav. jogada de relevo, encontra Ce- cem a partida.
no
honroso
paz
firmarem
ticos
de
se
'^rvÊ
'
¦
-,'
wiw,P"^,l'^w^*^:wlf^^^Pil
___]
__¦_____. _____P^wte >**»• ^"í? '__u_ttÍ_ I T
' ¦i'J_l-^WWHL";'-;'
xxx
5 à'!
i >T~kmi ** r*" |^ <rMh£?"r"' 9"'
i\f^9mW*H 3 posto que com esforços consoli de interesse na pequena assis- catinho livre, tendo esse magni
"mmtt
M
M
i
%mrm\it^» ItíX i M&^mf * _f __i '**í"w* fl Mr^^^J fe_U MWmJoF __»
uT^______r_____l V^áJ^_t
se
fico
nada
Ce
Parecia
atrasado
tencia.
mais
se destacaram:
ponteiro,
O.s
po
para
que
uma
de
que
daram o a precaução
surpreza, iria apresentar
joga sitivo seria alcançado na phtze cato que com espcctacular vira Zaneti, Bibo — Bortoloti, Mim,
das magníficas e constituir uma final, quando, já cem alguns da decretou pela segunda vez Cecato, Cecatinho e Caju' do
assistentes se retirando do cam a cabida da meta guardada por Athletico;.Toni, Padrcirò, Yane,
expressão de relevo.
Rcmãc-, Victor e Tadique da Ju
Mas, sejamos justos, sejamos po, é conquistado o quarto ten Fachola.
> a^gaHE t f^^^mmm\w^^Êmm^^SBhm_i k.. *'$i^L-$y^
Mais três minutos-, e Cecati- nak.
e
francos. Não phantasiemos," uao to rubro-negro aos trinta
nho, devido a uma jogada pes
Com falhas: Emilio — Gamapintemos com relevo e destaque cinco minutos do periodo.
.sima
de
Emilio,
assignalava
o
X
X
X
rão,
Daduia e Cajo ctt Junack;
em
fceolmiea
uma partida pobre
No sexto minuto da partida, terceiro tento.
Ozorio, Naná e Bento do Àthi-.
e em estylo. O embate foi Ia
Acs trinta e cinco minutos da tico.
lho em movimentação, não se Daduia, recebendo o couro au .1
cen
final, Cecatinho, o melhor
Yane,
adiantado
de
pliaze
passe
X X X
notou lances que arrebatassem
rubro-negro, centrjau
com
alto,
Victor
trou
tendo
tattacante
A
pelo
assis
partida
ha.
preliminar, que es
emoção
causassem
•'-'_|__fc_^^_-*_ÂJ^_ffi
'»*
£.-^íÍ-;3_S^
li quo
_r Jy^^SJB^^i^a'
um golpe de testa maravilhoso magnífica mente a pelota para teve fraca, teve como vencedor
*&__w_^_mK\^^
se
maniíesapenas
tencia,
que
ijfe^BMMMfflBpyi^^^y*'
***_____¦
\ i»^^^p_S_J^^tJ____b_p_____L ______Pm
Cecato com intelligencia encer o esquadrão rubro-negro por '}
tou quando da conquista do.i ten vazado a meta rubro-negra.
rar
a dilatada contagem da tar a 1.
sétimo
minuto,
To
No
décimo
tiveram
tos. Ambas as equipes
Dirigiu o jogo secundário o vo
seus pontos vulneráveis, suas fa ny, acossado por Naná. em niti dc irem certeiro golpe da cabe
mo recurso, praticou escante'o. ça.
terano
zagueiro paJestrino Luiz
ligação
e
do
de
lha;;.
O
trabalho
*v^^SqK&iMBE&-JSi^^^K%^aBlffl-______íBB B^-JW
tmm ___H_f«!'¦'
jrJ_____Bn____! HPf^9
O JUIZ
Andretta.
coordenação de jogadas não foi Naná bateu bem e Raul com lin
perfeito. A victoria do Athletico
""
"
**.
"1 ~~ I
1 ¦¦
¦
1... 1. I ...
valeu pela cohesão de seu te- ' lK ^
X".
'.- I '-¦'¦¦'
'?
:¦•:>';:,-¦'¦¦''!*¦¦¦/¦;.:
r--";--.;': ¦¦'''-'Yv'
, ¦¦' ;'.-¦-'"¦'¦'¦';'¦¦.
'¦
'-¦¦.''¦':':.''
''.-_'".
:
-¦!¦;'¦¦': 'y..:''""¦>'¦.:::;./ ."':¦"-; i
ctor defensivo, onde apenas Ozo
X.
¦
'¦;".':.¦'"¦.'¦
:X':.:'X"W..'.:]
:: ¦.-¦"::...:.
lio teve .seus peccados. A ala
athletica optima cons
O esquadrão rubro-negro qu e continua na
esp.usrtla
leaderanca
tructoia
de
tentos.
Campo da Junak.
l.i cal
quo o jogo entre Athletico
d cm seu campo, o desejo tido
Junak
iniciou òptimiimen
A
Junak, por factores varios, co- peles cempenentes do "onze" ^ e!
lü a partida levando com im—
Finca.
mo
Assistência
as boas actuações que sem- Vam cie lazer baquear o invicto
a pelota ao ultimo
Jnix — Moacyr Gonçalves.
pre desenvolveu os juariakèanoõ do returne, as exhibicões satis petuosidade
rubro-negro,
redueto
d Avante
Athletico — Üa
QUADROS
cinco minuto:-), per meio da ma—
—
—
Zanetti
Ozorio
Mi
ju'
r.cbras rápidas, sendo a suece:ra • Bibe — Bortolcti — Nana
são de passes segura e realiza
Bento — Raul Cecato — C?
cia com certo controle. O rubro¦xi ttaho.
negro sentiu a pressão ad/orsa
i
••
i ¦ ¦ on
Junack — Pachòla — Padeiro — Tony — Emilio — Yane
(Continuação da 4." Pagina)
thleticoi x Ivversen — Faria ju' foi vencido de maneira ina
¦ Romão — Tadique — (DioMas reparando-se nos "sco 1 Hyppica 1.
pela vel.
UI.S1CI — Cajo —. Victor — Ca
res" de cada partida, verifi- Vencedor: Hoffmann
Territorialmente, nem dez mi
inarão — Daduia — (Tadique >.
cai-se-á que a jornada foi Macedo, por 2 x ?.
nutes
chegou a Junak a pve.lo1. tempo — Athletico 3 x Ju
vencedores,
difficil para os
SMYTHE QUIZ JOGAR!!!
minar,
pois o Athletico pasj,.-u a
_ak 1.
que foram muito auxiliados
Causou a mais
realizar seguidos ataques ao pos
profunda
Martadc.fs — Victor — Raul
-chance".
y
extranheza o facto do co- to junakeano embora com poura
pela
Decaio - - Cecatinho.
Resultado
nhecido
amador
Smythe idéa ds lucidez. Muitas vezos
2." tempo -- Athletico 1 x JuRaul Ivversen tHyppíca) x querer hontem tomar parte falharam
os junakeancs como
uafc o.
A. Maia (Athletico). Vence na peleja de decisão.
também "piehotearawi" os i-uMarcador — Cecato.
dor: Ivversen, por 0 x 2' e
O pelotão junakeano qué sof freu um serio
revez.
Foi uma nota que a; todos bro-negros. Mas aos dezesete mi
Final — Athletico 4 x Júnal; 1
6 x 4.
decepcionou, dada a insisteti- nutos era empatadii a
Ajusta.
xxx
Alceu Hoffmann (Athleti- cia de Smythe em tal fazer,
pós o empate, houve certo equi
No _ra.nmacjo da Junak, o
co) x André Fatiuch (Hyppi- por isso que o referido ama- libriü. Nos últimos
dez minutos
varigtíardeiro
do returnò,
o ca). Vencedor:
Hoffmann, dor devia ser o primeiro a da phaze
passou o Athletico a
Clube Athletico Paranaense, íoi,
saber que os Estatutos da predominar e esso
por 6 x 8. 6 x 1 e 6 x 1.
preolominio
enfrentando hontem, a equipe 10
Alberto Gottardi (Athleti- nossa
entidade
bemnlstiçá teve um resultado positivo, pois
«d, colher uma victoria
por ai co) x
Haroldo
Ka-rmann lhe prohibem semelhante at veio decidir o
justo triumpho da
ti contagem. Mais uma vez fi
(Hyppica). Vencedor: Got- titude, tendo em vista a sua phalange rubro-nega-a
se
<«u patenteado o "peso"
que
que tardi, por 6 x 4 ef 7x5.
condição de elemento da 1" posetivou com a conquista do
¦«oompanha o esquadrão
de Yane
Flavio Macedo" (Athletico) turma.
bali cambucy ense" foi implanta
deis tentos.
«Os seus jogos com a equipe de
"Correio do Paraná"
x Aristheu Faria (Hyppica).
do este novo regulamento das
conA
segunda
se
iniciou
de
phaze
Çk_u', deixando se abater por
Vencedor: Macedo, por 6x4. gratula-se com o C. A. Fa- forma idêntica á
serem escoltados em cam
juizes
,,una
primeira, Jualta cifra.
O nosso football. ultimamea- crença, sabia garantir o juiz,
3x6 _ 7x5.
ranaense pelo briTfíant? feito nak por alguns instantes no atj.
po. quando estiverem apitando.
Os prognósticos faziam crer,
te, tem apresentado casos sen- pois de sua parte já estava gaHoffmann — Macedo (A- obtido.
Na zona do Cambucy não se
a»^^._
que. Nada colheu a Junak na sacionalmente inéditos, únicos, I• rantido!
fala noutra coisa, a não ser nes
•
cremos, em todo o mundo, Ha
} O jogo ficou empatado, pela sa historia do juiz ser acompapouco, itelegrámmas vindos dt contagem do 2x2. depois do juiz. nhado
pcir tuna outra pessoa,
Porto Alegre, noticiaram que um um tal Taconi, ter feito umas
devidamente armada, afim
de
"atrapalliadas"
jogador comera a summula da
que motivaram poder apitar a partida.
partida, mastigam, o-a calmamen ser ajudado pelo referido sarge.h
Trata-se, pois, de um phenotj. durante o desenrolar do jogo, | to que, como cizem. é imi fermeno que está para ser estuoiaE agora j voroso adepto do Casale.
afim de annullal-a.
do pelos grandes teohnicos do
vem de se passar, em S. Pauio, | Em matéria, de football. 1101
football.
um caso bastante interessante que dizem as regras que o reQuem sabe lá se a. moda pega
também, e que bem demonstra ' gem, nunca se viu um juiz setno bairro do Cambucy inteiria quanto póae enegar a paix.,o garantido em campo por uma
nho, e depois se alastra pela:
da torcida assim como o mui- pessoa lhe acompanhar os pas
demais sectores da poeirolandia?
tu a que ura juiz se arrisca Hiét sos, Tal aconteceu na zona do
E' possivel que tal não aconteça,
lencio-se u áirbiwar jogos sem pa Cambucy, no club acima citado,
e so aconteceu foi porque o juir.
iv. isso estar sutncieaitênifcnfe g.i em disputa cio campeonato do
escolhido para arbitrar o pé.;a
rantido por um bom policiaiiicn bairro. Um juiz. quando não tem
acima não tinha as devidas cre
iij, Í!oih(à'__a e energia.
competência, quando não sabe o
Xl>àto se tem falado, ultimadenciaes
para entrar em campo.
nenhum club bandeirante disBeiatemcs a nwyicià, que con que vae fiiízer, se não é apto pa"^te, sobre
Melhor seria se tivesse entreg.i.
Jahu'. O famoso pendera tal quanta com qualseguimos obter por intermetúo ra aPitar, que não entre em cam
"colored",
cio o apito; só assim não seria,
que no cam- quer profissional. Até agora, o
|*8fiUeiro
ue um dos órgãos da imprensa po e não dê motivos para crea
,IK}°iiato
registrado na historia do footsulamericano de football profissional que maiores luvas re
l>aulista:
ções de phenomenos como o ha- bali extra-official
so excellente cartel conseguiu,
o apparecimen
cebera era Luizinho, que o Pai\a vaizen, onde fiea o subiu- vido no jogo que apitou a no
alada agora
to desse formidável phenonieno
figurando com gran lestra acJquiriu por 20 contos,
oio ua Uaiiuuc., tstava um juiz qual teve que apitar, dum geit.
dc intensidade
na zena do Cambucy.
no noticiário, af- pelo praso de 2 annos. Brandão,
arbitrando uma pc.-Hicia entit' cu de outro, para não ser amo
Parece mentira, mas.aconte"amando algum
com
contracto
que elle quer para renovar seu
i o Oasaie Paunsia t- o E. C. Vil iínado pela torcida. O pessoai ceu... foram
Vlr actuar
modificadas
as
aqui no Rio, estando o Corinthians -recebeu a paga
Ia Monumento, mas, devido a ex do Villa Monumento não estril "Regras
ncsm° em
do
FootbaJl
Associanegociações com a!- de 17 contos, também por 2 an
cesso cia torcida, perdeu comoie l°u> e se estrillasse a causa de- tion",
com essa nova modalidados mais destacados clubs. nas, E assim Jahu' quer supjtamente o controle e sua auto- ! vÇrla ser ganha, pois tal monali de ce um
^Un-S
juiz ser garantido por
a imprensa paulista tem tra- rar o record paulista, em mate
i-idade em campo, ficando amea <iacic nem aqui, nem na Chuu.-,
armada, que acompanha
gente
tóo do caso
com detalhes, mos ria de luvas, exigindo de seu
çado ua ser massacrado jielo pu tampouco na Califórnia, se viu, seus movimentos em,campo!"
Wo-se apprehensiva com a club
blico e jogadores. De que se lem salvo se nas "regras do foota quantia de 25 contos para
I
..assiVel perda dum de seus mais renovar seu contracto.
brou então o phenomtnal jm,-1
---*»»»««««HljtlBB,
««ici,-entes
elementos.
O contracto de Jahu' com o
Chamou una policial seu conhe|
Assim, segundo
apuramos, Corinthittns, porém, terminará
cido, e este, entrando em cam«Jalur
exlge, para renovar seu somente em março dc 1938, e o
. ! f.
po, armado até os dentes, fezI ^itracto com o Corinthians, a famoso zagueiro paulista já está
lhe o papel de "capanga", atuanti^ de 25
"paripassu " .
contos, tornando- tratando de se defender, procucompanhado-o
1 desta
maneira o jogador mais rando aproveitar o cartel qus
CONVITE
Commentando
o
suecedido, diz
çao comercial ds 20 horas
«aro cje
de
¦ De ondem do sr. Director8. Paulo, pois até agora conseguiu.
o diário em questão:
Segunaa-feira(
^ 8 dQ
_
tenho
presidente,
o
Once o juiz corria, o tal seu
prazer die rente afim de
podermos traconvidar todos os amadores
"auxiliar" corria;
Todas as casas quer dc Capital quer do Interior, potar de assuntos
onde o juiz
de grande in.
inscritos
der;*0
na
secção
"auxiliar"
de Athie- teresse
gozar do conforto que o exgotto offerece, com a
parava, o tal
parava!
dfessa secção.
•^stallaçfio
tismo
de$te
Clube,
do moderno t cconmic systema de fossas aipar.; com
O bonito é que ,este garantia as
8 de Novembro
•emas typ «OMB^rityba,
comidas, porque estava armado padecerem em nossa séde soI>'reetor da
Secção de Aciai,
no
edifício aía .s?ocia1
LUIZINHO, FAMOSO ATACANTE DO PALESTRA ITÁLIA
e, caso acontecesse alguma en
thletismo

I

No domínio do fidalgo esporte

O Athletico levantou o campeonato
da ô turma. Uma nota decepcionante [ tanto qus no sexto minuto, ca

B<

Para Arbitr 0 Jogo
o juiz precisou dum escudeiro armado

até os dentes

Na Várzea, em São Paulo, registrouse um caso inédito no footbal mundial

JanúQ_ier2 5

Contos

Para renovar o contracto

0 record das luvas tentado pelo crack

___KrffWr^_^jfll fív

Luizinho, o jogador mais caro dé São
Paulo, custou apenas 20 contos

,flHfe________^í________l_S

____fe^ ' ^ ->m

_HF1_____K

W^m.

Coritiba F. C
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Médicos

DR. ANTÔNIO M. VELLOSO

Os adeptos da medicina vegetal que pretendam fazer a cura de suas doenças por meio das plantas/ podem
consegui-lo seguindo as indicações c os conselhos do "GUIA TERAPÊUTICO" 00 laboratório Vogotnl "CATEDRAL".
. . ..„' •

Dentistas

Alfaiates

^

Sempre novidades em casemiras nacionaes e extrangeiras- Brins
s|120 legítimos.
(Inglez) e etc.
Rua Mal- Floriano Peixoto n» 24.

Clinica Medico Cirúrgica do
DR. BENEDICTO AMOREVI

I

Àpparelhos digestivo e circulatorio — Rins, Partos e molestias de Senhoras — Syphilis e
doenças venereas em geral. Reeidencia — Ala. Augusto Stelfeld, 264. Telephone, 254. Conraltorio — Rua Aquidaban a,*
B50. Telephone, 913.
DR. DANTE ROMANO»
Pratica nos hospitaes de Berlim
Ex-interno do Hospital Evangehco e da Santa Casa de Mlooricordia do Rio de Janeiro.
Professor de Operações da Facnlttade de Medicina. Syphilis,
Vias urinarias e clinica de Setihorac. Diatermia, Raios UltraVioletas e AM» Freqüência.
Oonsmttario: Braça Tiradentes
kl* 664. (Altas da Phatrmac&J
Ifintwva). Rceiaenoia!
Praça

Agencia

Chuteiras,
Tênis branco e
marrão, Loirinha com salto
e outros typos, quasi de graça, está LIQUIDANDO a

Casa Esporte
Rua 15 — 393

teci!

Diariamente grande quantidade
de peixe fresco.
K Entrega-se a domicilio
Praça Zacharias, 8. Telephone 1139.

Praça Dr. Generoso Marquês n° 15G — Phone 1938

E* um bairro moderno e confortavel que está sendo cons¦'1 truido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO PARANA'.
Estão sendo construídos já
mm quinze lindos bangalôs,
que
serão vendidos e para entrega em poucos meses, em comodas prestações.
E' UM PLANO MARAVILHOSO:
Em quinze anos: presta-r
ções mensais de ,.,.,
121$800
Em dez anos: prestações
mensais de ....
152S100
Em cinco anos: prestações mensaes de .

..

249$ 100

Assine já o seu compromisso
para as primeiras coi?strucções.
Não ha entrada Inicial.
DR. ARIAM PESSOA
MAIS INFORMAÇÕES
Na Carteira de Empréstimos
da Caixa Econômica Federal
do Paraná. - Curityba.
\

e Munhoz

MATTE

Sorveteria Damasco

Confeiteiro

MONJOLO

,

Champagne Leder

<

Exija de seu fornecedor

AC-

j

,.„.,...? _ -
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A Villa Formosa

Guttierrez, Paula

Máximo asseio
Bebidas finas e empregados
attenciosos-

Pharmaceutico
Formado

Bindo

Agentes: Muggiati & Muggiati

IwÜ'

sandwiches

xxx
Director de Publicidade.
WALTER PARA'

ENGENHEIROS CIVIS
DE JOSÉ' ALLE
«w*
Viaigem commodamente e com Rua Dr. Muricy, 519 — 2o Praça Tiradentes n° 512, ensegurança.
frente ao ponto do bond.
I
Procurem as confortáveis Liandar. — Fone: 1344.
Fone: 772
mousines desta Kmpre.saSorvetes deliciosos — BebiViagens diárias para Join- Francisco
Pinnow das finas- Máximo asseio.
vüle em 5 horas.
Engenheiro Architecto
Preço de passagem
55SOO0
Projectos em geral. Rua Jo Confeitaria EsmeRua 15 de Novembro, 523
sé Loureiro, 756.
ralda
Fone 2010 e 2020.
Caixa Postal, 395 Telepho- O
ponto predilecto do ape- I
ne, 939.
ritivo. Bebidas finas.
Empreza de
Doces, empadas etc.
Transporte Pedro
Rua 15 de Novembro, 124
Fone 1402.
Optimamente apparelhada,
está apta a fazer vossa mudança, com todas a.s"garanIMPORTANTE
FIRMA,
Precisa-se de um com urgentias e segurança.
abrir uma grande cia.
querendo
Tratar á rua Riachuelo n.°
Praça Tiradentes n° 12.
Pharmacia
em
PARANÁPhone: 251
GUA', necessita de um que
possa assumir a responsabi.
Sonho de Ouro lidade,. E' necessário bastan
i
te pratica, boas referencias,
PRAÇA GENEROSO MAR- condições que pretente e esta
V. S. necessitando de uma
do civil, (sendo casado, in- empregada domestica,
não
QUÊS, 12
Fone: 1557.
formar quantas pessoas sus- vacüle: procure a Agencia de
End.
Telegraphico: Sondor. tenta). Cartas detalhadas a Empregados Domésticos á
Caixa Postal: 177.
D. B. A. — PHARMACIA rua Mons. Celso n° 244 ou
"O Ninho da
Sorte"
AVENIDA — CURITYBApelo fone: 1554.

FOGO, ACCIDENTES DE TRABALHO, MARÍTIMO,
CIDENTES PES30AES E
AUTOMÓVEIS

r

Optimos

Red. Administração e Officinas R» 15 de Nov. 615
Fone 634 — C."CORREIO.
Postal 443
End. Tclcg.

I

Fone 1941

Macedo

Faça hoje mesmo o seu seguro ...
Amanhã talvez seja tarde ...
BRASIL CIA. DE SEGUROS GERAES

Adquira o seu Lar...

Escriptorio: Rua 15 de No!
vembro, 257 — 2o andar.

con do rum' j

Rua 15 de* Novembro 451
Fone" 1203

As suas ordens

Empreza Japoneza de Pesca

RUA 15 N« 623 — FONE: 1028.

Construcções Civis

Empresa Rodoviaria Alliança

Grande Queima
de Calçados

Confeitaria Perola

Barbosa & Giglio

O bamba dos rádios.
Solicite informes com os
Agentes neste Estado
HERMES MACEDO & CIA.

DALIO ZIPPlJi
Advogado
. Escriptorio: Palácio do Com.
merclo - Rua 15 de Novembro
n.« 257 - Fone 459. Reside*»*,
Rua Marechal Deodoro 822. ?„
nes 1375 e 1212.
Expediente'
Das 16 ás 17 horas.

Baars

Engenheiros

Admirai (Almirante)

Os profissionaes
máximos
da thesoura.

Iwersen

r-Oom

pratica nos hospitaes Algemelneí
Krankenhaus,
st
Georg. Hamburgo — st. Louis,
Paris, Wiener, AUgem, Krankenhaus e Vienna.
s Medico Adj. da Santa Casa
de Misericórdia. Ex-Chefe de
Clinica Gynecologlca da Faculdadie de Medicina do Paraná.
Diathermia — Raios Ultra Vio
ietas (Kunstl. Hohensonne) —
Lâmpada Sollux e Elecbroiyse.
Consultório — Avenida João
Pessoa n° 64. Altos da Pharma
da Avenida. Consultas de 10-12
e de 4-5. Telephone, 875. Residencia — Rua Commendador
Araujo n° 070. Telephone, 424.

e

Cirurgião Dentista Diplomado pela Faculdade de MediSrs. Commerciancina do Paraná
Consultas: das 8-11, 30 e das
tes
"CORREIO DO PARANÁ'", o
13 ás 17,30 horas.
Rua Alfredo Buffren, 47 (an- órgão do commercio, vos oftiga Travessa da Universi- ferece esta
pagina
dade)
. .25 vezes por mez" á 15$000-

DR. CARLOS UELLER

,

Diversos

Levandoski
Muzzilfo

gica de Albano X.

—¦¦¦

DR. OSCAR MARTINS
GOSlS*
Rua 15 de Novembro, 94
(.y^,
brado) Fone 9-9-5 Curltyb,\.

Afim de atender esses freqüentes casos, quando se trate de doentes adeptos da medicina vegetal, um distinto clinico que vem dedicando sua atividade
profissional á cura das moléstias pelos maravilhosos rccursos da flora, resolveu prestar ao publico algumas horas de assistência medica gratuita ás segundas c
quinta-feira das 13 ás 1G ho ras — O rcferiüo clinico atenderá gratuitamente em seu Consultório á Rua
Monsenhor Celso n» 47 — em frente á Cia. Força e Luz.

'
^k* MJ^9^Sim1^\ k\m&

Doutorado pela Faculdade de I GABINETE ELECTRO
DENMedicina da Bahia.
Recente- TARIO DO CIRURGIÃO
mente chegado á esta Capi.al. i
DENTISTA ,„
Doenças internas de Creanças e
Senhoras, Therapia cio Raehttismo, EfícrofUioSe, Dermato.-es' J. Campelli Filho
pelos RAIOS ULTRA VIOLEEspecialidade: coroas, ponTAS.
tes, dentaduras.
Tratamento moderno da AsAquidaban, 67
Rua
thma Bronchial, Puruncolose,
Consultas:
das 8 ás IT e
Rheumatismo, Doenças do ütede 1 ás 6.
ro, Ovario, etc. Pelas
Ondas
Curtas e Ultra-Curtas Cma ratiical da Gonorrhéa e suas comGlauco Pereira
plicações.
Tratamento das Hemorrhoides
Borba
sem operação.
Cirurgião Dentista
Sypltílis e Doenças Venereas.
Consultório: Praça
Generoso
Marques n.° 20. Edificio Ta- Rua Barão de Guarau"na,
cruzamento com Travessa
cia. Salas
1-2-3-4 — Phone
Brasileira — (Juvevê)
n." 1994.
Consultas: Das 8 ás 11 e das
Consultas: Das 9-H.30 e
14 ás 17 horas..
das 13-18 horas
Residência: — Rua DesembarRador Motta n.° 2131. Phone n°
Odontolo665. Attende chamados á noi- Clinica

DR. VICTOR DO AMARAL
FILHO
Docente livre da Faculdade de
Medicina do Paraná. Chefe de
clinica da Matemidlade. Operaçoes — Moléstias das Senhoras
— Partos — Diatjhermia medica
e cirúrgica. Consultas — Altos
da Pharmacia Galeno, rua Mal.
Floriano n.» 110 — das 15 as 17
horas. Phone 6-0-7.

1

: Consultas Médicas Gratuitas ::

DR. CERQUEIRA LIMA
Clinica Medica Cirúrgica —
Especialmente Crianças. Con•ultas: Das 9 1|2 ás 11 e das lã
ás 17 (Altos da Pharmacia Internacionul). llesidcneia: Rua
José Loureiro, 320 — Telephone, 4-9-3.

Com pratica de 7 annos nos
hospitaes de Muencher e Nurenberg (Allemanha). Moléstias
de senhoras. Partos, vias urinarias, operações, Raios X — raios
— Diathermia.
ultra-violetas
Tratamento electrico. Consultas
em sua Casa de Saude rua São
Francisco. Residência: R. Commendador Macedo n.° 447.

8-11- 1937

««Correio dó Paraná» ]•

Indicador

DR. JORGE METER FILHO

PARANÁ'

CORREIO DO

8

Agentes Muggiati & Muggiati

V

Rua 15 de Novembro, 623. Fone: 1028
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xxx
EXPEDIENTE
Assignaturas
Brasil:
Annual 50$000
Semestral 30SÜ0O
Extrangeiro:
Annual 100$000
xxx
A direcção não se responsabilisa por conceitos
emittidos cm artigos assigna dos.
xxx
A redacção não acceita
collaboração extranhj,
pois mantém um corpo de
collaboradores permancrites.

I

Posto de serviço
Rutz
Lavagens, lubrificações, concertos de emergência, a qua;
quer hora do dia e da noite
Faça uma visita ao Posto
de Serviço Rutz. e irá sem
pre.
Praça Ozorio 275 — Fone
858.

Moveis quasi novos

Por motivo de viagem, vende-se todo o mobiliário, fino e
moderno, de uma pequena cas*
de familia de tratamento por pre
ço de oceasião. Respostas a este jornal, indicando o local onde
pôde ser procurado, ás iniciaes
E. C.

Oportunidade

DR. PEREIRA DA CUNHA
Lotes em prestações no
Clinica Medica de Adultos. Juvevê e Bacachiery.
Consullorio — Altos da PharEntratía e mensalidade
1 de Setembro n° 3774, esquina macia Minerva das 9 ás 11 e das desde 50$000.
/ da Rua Bruno Figueira. Ba- 14 ás 16. Residência — Rua
Tratar: Travessa Notto 355'
tel. Telephone n° 289.
Buenos Aires n° 316.
Bacachery Tel Portão 3517-

MÉDICOS
DR. ISAACSON

Prof. da Faculdade de Medicina do Paraná. Moléstias das
senhoras. Operações.
Partos.
Tuberculose. Moléstias do apparelho respiratório. Diathermia.
Raios ultra-Violetas. Consultas:
Rua 15 de Novembro n» 257 ~
Palácio do Commercio — 2.° an
dar. Das 11-12 e 2-4 horas. Telephone 289. Residência — Rua

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.

wwrwwwmwnBwmmwmwwwwm9%

Ássignaturas para 1938
A GERENCIA DESTA FOLHA ESTA' PROCEDENDO A
COBRANÇA DAS ÁSSIGNATURAS PARA O ANNO
DE 1938Aos nossos novos assignantes. como bonificação, enviaremos desde já o jornal
Aos assinantes que reformarem directamente as suas
assinaturas e saldarem-nas até 31 de Dezembro, offereceremos um valioso brinde
A 31 de Dezembro suspenderemos a remessa do
jornal
para todos os assignantes que não estiverem quites.
A remessa de qualquer importância deve ser feita directamente á Gere«cia desta folha em vaie
postal ou
cheque bancário. j
AOS SRS. COMMERCIANTES E 1NDUSTRIAES,
chamamos a attenção para a "TRIBUNA DO COMMERCIO", órgão patrocinador dos interesses
geraes
das classes conservadoras, sob os auspícios da
Associação Commercial do Paran á.
Assignar o "CORREIO DO PARANÁ" é um dever
do commerciante ou industri al que
quer estar ao pai
dos mais actuaes assumptos da classe.

**5

<S»

8 - 11 - 1937,

CORREIO
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^

inundação na Syria. 0 Brasil na Commis
ivi. Mortos ás deze*
(são internacional
Tff SÍ1_S.^11_A_FÍMW
nas
de Repressão ao
BEIRUT-H, 7 (S. B.)—Por
'. ¦
"
Terrorismo
toda esta parto da Syria, cen
Recompensado
automóveis.
de
c
Morreu
Juhiaba
Preso quando tenCôtão
tenta
requisitados
a
sendo
para
GENEBRA, 7 (S. _.)" —
"pae
transferencia do milhares cie Embora não
Heroísmo
de
Duas
um
dos
de tava inutilizar um
participando
pessoas do Bjebel-Drii;--} e dos tr-ubalhos da Commissão
j_lavvitc, regiões ameaçadas Internacional do Repressão
Telefonistas
machiiiismo na Feisanto"
pelas enchentes. Nas* regiões ao Terrorismo, o Brasil este
devastadas pelas inundação, ve presente na
SEVILHA, 7 (S. E.) — O
pessoa do sr.
XXX
enterram-se cadáveres cm Olinto da Oliveira,
comando militar- de Cordoba
ra de Amostras
primeiro
de dez, sem idenlifio o
_t>

_J1

secretario da Legacão do Bra
governador condecoraram com a medalha de mesil.
I.
rito militar as telefonistas
*! Gloria
Errero
e Concecin
Santiago, as quais em Puebio Nove, região de penarrols, apezar da sua estação
ser violentamente batida pemu
Jiíi
Ias granadas marxistas, con
servaram-se nos seus postos,
fazendo comunicações teleío
nicas entro a vanguarda e a
retaguarda das forças nacio'
nalistas.

grupos
cação possivel.

-INDO fí FE/Rfí,
COmPQE PfíJW fí
SEUlfíNfí INTEIHfí...

Marlene Dietrich
enferma

|Jl

j

: PARIS,
7 (S. E.) — A conhecida ãctriz cinematograMarlene Dietárich,
phica,
que deveria embarcai- ãs 2
horas da tarde para Nova,
York a bordo do vapor "Normandie", deixou de seguir,
que v
-em virtude de ter
sido accommetida de grippe.

^^^l-1

BAHIA, 8 (S. E.) —TeleRIO, 8 (S .E.) —Foi pregramma de Ilhéus informa o so, na Feira do Amostras, o
fallecimento ali de Severiaindividuo José Domingos Peno de Abreu, figura popular reira,
em flagrante, quande
da, Bahia e que era conheci- tentava
sabotar o machinis"Jubiabá"
do por
nome que mo do divertimento denomi
usava com o "pao de terrei- nado "Chicote",
applicando
ro" na Cruz do Cosme, nes- j
I violento ácido nas er.i.;r*enata capital.
gens da machinp. -ue i fax
I
["Jubiabá" 6-jra um dos funecionar. Deteve-* j o com
"pae-de-santo"
desta cida- missario inspectoi[Martins
de que gosava de grande fa- Vidal,
que superinteads o pi
ma, ató mesmo jfára daqui, liciamento
da Feira.
sendo o templo de sua seita
Não foi possivel apurar
bastante freqüentado pelos :
quaes as intenções do procecrentes da religião negra.
dimento pen-e/so tio I7re:ni
Todas as casas quer dr. Capital
quer do interior, poderao gozar do conforto que o exgotto offcrece.
com a
installaçáo do moderno e e-conmic systema
dc
fossas
ailemas typ "OMS".

gelo mais rapidamente - A
dante -São mais bonitos-

refrigeração

é

mais

I

_IA_ ....

E gastam menos!

s^Miir,i'jr_yA
-Inbllfvel contra dores.

——'-"'¦¦ ¦"—

Des. Col. com Michey Mouse. - '
Naquellas paragens de homens e feras.
¦ Alexandre Korda apresenta Mirian Hopkins em:

Os Homens Não São Deuses
Um tempestuoso romance vivido
coração escaldante das selvas.

CHEG. SANTOS , SAHIDA SANTOS CHEG. PARANAGUÁ ANTONINA
M
14
ii
II
__

I

,F Doinp-Bro-dway-D

VQMPANHJA FOIIÇA E LUZ DO PARANÁ' — PHONE 4-0-fi

Sessão Única ás 7,45
COMPL. NACIONAL
- O PRIMO DA ROÇA -

26

no

^uas figuras máximas Charles Boye
lf e Jean Arthur, condusidos pela mão
sabia de Frank Borsange, na trilha
da historia mais empolgante mais
sensacional mais differente da época

A Historia Começou a Noite

J
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moirii Assembléa dc credores.
Em virtude do que mandou pas
sar o presente Edital pari co- •
nhecimento de todos as Interes*
sados, bem como pnra no prazo
acima declarado, apresentarem
suas dcclnrnçOes dc créditos, com
OS respectivos documentos comprobatórios o para comparecerem no lou ar, cila e hora acima
declarados afim de assistiram a
de
primeira assembléa geral
credores,
E para que chegue ao co.dicci
mento dc todos, mandou passai
o presente Edital, que será afixado no log-ar do costume e publicado ria imprensa, na fôrma,
da Lei. Dado e passado nesta,
cidade dc Curitiba, aos tre.r, dias
do mes dc Novembro de mil novcoentas e trinta o sete.
E eu. Durval Pacheco de Carvalho, Escrevente Juramentado,
o subscrevo,
(a) Paulo Monteiro tle C. c Silva.
/"referiram o leite
granja

DOMINGO PALÁCIOA mais sumptuosa phantasia musical.
O film que vehiculou o fox phenomenal:

A Musica Gira Gira

81

Santa Thereza

fit&sJ

I m«§'iS_LM m,_F

Na alimentação de vossos filhos, empregai, sem
receio, o leite da Granja Santa Thereza).
As vaccas alem de sadias e bem alimentadas são
dcslcitatlas com o mais rigoroso asseio.
O leite da Granja Santa Thereza, destaca-se peIa grande quantidade de gordura que contem.
O leite da Granja Santa Thereza é tirado duas
vezes ao dia: pela manhã e pela tarde.
O leite que se tira pela manhã é vendido todo
pela manhã.
O leite que se tira á tarde, é vendido todo pel»
tarde, evitando-se assim o systema pernicioso de se
adicionar o leite tirado á tarde ao da manhã,
para
se o vender já em estado de fermentação, o
que origina os males da infância e a grande mortandade
de creanças nesta Capital.
As crianças alimentadas com o leite da Granja
Santa Thereza, criam-se fortes e destacam-se das
demais pela notável robustez.
Depositários: LEITERIA AYA e
CATE' PARA
TODOS.
¦A+**+*kJ**Kj9\*mjmmmMumMkmj*mmj-
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Sessão Corrida ás 7,45
COMPL. NACIONAL
ATRAVÉS DO ESPELHO - Des. Col.
MOLLY MOO E O ÍNDIO - Des. Col.

- -VK*

A MUSICA VAE GIRANDO
Um desfile regio de arte e belleza.
Canções electrisantes. Foxes demoniacos. Garotas do outro mundo com
Rochelle Hudson e Harry Richmana.

„

A FILHA DO MOLEIRO
Short
BATENDO AZAS — Comedia
RUMBA CUBANA — Short
SEMPRE DA PONTINHA —
Comedia
MACHINA DE VIGOR — De;;
BUDY E SUA OROHESTRA
— Des.
MOLLY MOO E O ÍNDIO —
Des. Col.

V

da

não tem fermentação porque
é tirado e vendido pela manliü e á tarde.

SEXTA-FEIRA - PALÁCIO ALESSANDRO SILIANI, tenor do
Scala de Milão no monumental film:

Butterfly
E mais no programma a sensacional
luta pugilistica que revolucionou o
mundo devido a sua decisão injusta:

Joe louis x Tommy Farr

E maii três desenhos efe Mlckey Mouse etíois de Betty
'¦.\Â;^'."
i

i

cru'

0 mais sensacional desenho colorido que já se viu em 4
As Sete Chaves
da no coração das é um tremendo libel
partes:
Gene Raymond e Mar gar ef GalBahan
selvas
da Oceania lo contra a pena de
POPEYE X SINBAD
Os Homens não são Deuses
A PRINCEZA DAS morte:
Mirian Hopkins e Gertrude Lavvren0 MARUJO
!***<p
<$*' HOJE-Cine RepbEca-HOJE
SELVAS
0 DEDO ACCÜSASessão Corrida ás 7,45
Dorothy Lamour u- E mais o drama
que
COMPL. NACIONAL
DOR
ma nova descoberUFA JORNAL
QUARTA-FEIRA — CINE
Exploradores das Selvas
ta da Paramourst BROADVVAY — 4-F _IRA Com Marsha Hunt,
E mais o film que se desenrola nas sei
gosadissima sessão
numa deliciosa his Mais uniahumorística
Robert Cummings, vas africanas;
toria de amor, viviKent Taylor e HarA Mulher Que Soube Amar
CUIDADO SENHORITA
Com: Catherine Hepburn e Fred Max
Com. em 2 partes
ryCarey.
Murray
{
O MUNDO PERDIDO — Dos

7

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

WAS ....

abun-

11

chado

O Doutor Paulo Monteiro dc
Carvalho e Silva, Juiz dc Dire'to da Primeiro Vara do Cível o
Comercio desta Comarca de
Curitiba, Capital do Estado do
Paraná e seus Termos, etc, etc.
FAZ saber aos que o prosem-:
Edital virem, ou delle conhecimento tiverem, que por .sentouça deste Juizo datada dc vinte
c sete (27) de Outubro do corrento anno, as dez horas, foi
decretada a falência do comerciante
BALDUINO
GOMES
MACHADO, estabelecido nesta
cidade, á rua Visconde de Nacar nc 171, retrotrahíndo os eifeitos da mesma a quarenta (40)
dias da data em que foi interposto o primeiro protesto por tal
ta de pagamento de titulo liqul
do e certo, nomeando para exer
cer o cargo de Syndico o Senho.CEZAR EISCAIA, que já prestou o compromisso legal, marcando o prazo de vinte (20) dias
pnra todos as credores do falido
apresentarem em cartório
as
declarações e documentos justiflcátivós dos seus créditos e mar
cado o dia vinte e quatro í?4)
dc Dezembro do corrente anno,
para ter logar ãs quatorze horas. no Fórum Estadoal. a pr:-

___

MAYRINK VEIGA, 28. 2* TELE GR.
RIO DE JANEI RO
Serviço regular de cargas com vapor rápido. - Entre
•, Rio ~ Santo» - Paranaguá Antonina.
RÁPIDO VAPOR "VÉSPER"
SAHIDA RIO

Falência de Bal duino Gomes Ma-

Jn_ ntoa__s_
_____ ___._n_k _t*c_
____.
TTOH_b"^_I_h

RODOLPHO SOUZA ÃTclÃ
"ROJOSO"
RUA

— Veiam c admirem os novos
Refrigeradores Electricos
em exposição—eis o conselho do Snr. Kilowatt, seu
criado electrico, ás boas donas de casa.
São mais econômicos-Tèm capacidade maior-Fazem

EDITAL

._-.__. ,~^_,,_,,,_

i

Imperatriz
^¦"¦¦rt»»»»»»».

é a mais afamada porque é,
de facto, a meShor agua de mez;a

.Correio, do Paraná
I mysterioso sr. Negrão
**mmmmi
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Preso uma irmã de
FOI CONVIDADO

BBLLO HORIZONTE, 8!
(BAND) — O sr. Negrão de
Lima tem permanecido no
Palácio da liberdade desde a
sua chegada, deixando
de

RIO. 8 (BAND) — ò lnterven
comparecer nas lugares on- tor Henrique Dodsworth foi con
da de ordinário éra visto. O viciado pelo marechal Ilha Mo
deputado mineiro tem se es- reira o o cel. Mario Hermes, em
quivado a qualquer encontro nome da CommLssão do monucom jornalistas e políticos. mento do Marechal Deoübro, pa
ra assistir a inauguração do mes
me, no dia 15 do corrente.

Serviços de policia marítima aérea
RIO, 8 (A. N.) — Em Ju
nho ultimo o presidente da
Republica negou sancção a
um projecto de lei que transfiria para a união os servicos da policia marítima aerea nas fronteiras. Logo após
jncombiu uma commissão de
^elaborar um ante-projecto
de lei federalizando aquellas
policias nos moldes previstos pela Constituição, o tra
balho foi entregue ao presidente da Republica e mandado ac Ministério da Justica para ser informado.
Foi então em virtude do
despacho do chefe da Nação
ao Conselho Federal de Serviço Publico Civil que re.sol-

veu opinar, favoravelmente
ao ante-projecto apresentado, suggerlndo apenas a suppressão da palavra-adminis
trativamente constante do
artigo primeiro a pedido do
titular da Pasta da justiça o
processo respectivo foi remet
tido ao sr. Getulio Vargas.

/referiram o leite
granja

Santa Thereza

á óleo de s. excia. Este quadro,
quo já se encontra em conlecção polo Tte. Itamar Guimarães, será,
dentro de poucos
dias, exposto em uma das mon
eras de conhecida casa commer
ciai da cidacfe.

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

RIO, 8 (BAND) —
Pelo
presidente da Republica foi
assignado um decreto,
na
pasta da Viação, abrindo o
credito especial de 300:000$,

para attender as
despezas
com a 2" Conferência SulAmericana de Radio-Comanunlcações
a üáaüzar-se
nesta capital.

As solemnidades commemorativas de
15 de Novembro

mmmmmk r\n _Bl___> (SkA*

0 Processo de
Lyon

CASINO DAS MERCÊS

Diariamente programmas dansantes do
Jazz-Manon.
riquíssimos brindes ás exmas. se-

Por estes dias, novas estréias no
Grill-Room.

\ b*rd

ccidnt*»/-?!

Golfistas!
BOLAS PARA GOLF SO' NA

Casa Esporte

Offerece-se

¦

COPAS

Semana da Tuberculose

Estiveram em conferência com o Ministro de Fazenda

Cobrador

Incisivo discurso do Cel. Azambui
ja
s a

Offereos-.se para
efectuar
cobranças, mediante modicas comissões. Dá referenRECIFE, 8 (BAND) — Oc- dante
cias. Tratar com Luiz CamNacionalista", o r.:_.
cupando
o microphone
a
Marechal
rua
da Azambuja Villanova
pos,
DeodDprefero n» 217, das 121 ás 16 horas. PRA-8, na "Hora do Estm- riu um incisivo
discurso con tra o communismo,
dizendo,
a certa altura o seguinte:
O
melhor meio
para curar a lo
pra communista talvez seja
0 9üe o Chile empregou,
man
dando tudo
quanto éra oommunista para a i_ha
distante
do Mar Frlera, onda
jé no
Hm de vm anno
ninguém se
atendia ... nós temos
á mar
gem esquerda do rio
Am€roaya. um itnmenso, fertUUs
amo e inexplorado
téírifcorio
«e ooo kilometros
ao longo
ao «o, por 700 de
fundo habltado pslo CHãvantes.
Bem podemos
juntar todo,-.
os nossos communistas,
seus
adherentes e sympathisantes, dar-lhes meios e os largamos naquella zona Elles
que lá se arranjem com todas as Bellezas
que attríbuem ao regimen soviético,
inclusive casando 150 vezes,
como fez aquelle amigo de
Stalin, ou mesmo apenas 5
vezes, como fez ante grande
patife o que tudo faz crer
ainda nao ter terminado &
'
serie ...¦
t

Laqueadas
Cozinhas

ÚLTIMOS MODELOS, PELOS MENORES PREÇOS
SOMENTE NAS FABRICAS

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

j Grande Queima de
Calçados
c qual
H '¦

(Iodou desde logo toda
(Contlnunção da 1." Pagina)
Chutciras, Tennis brilIlfift
cláusula 1», o Snr. Fidclis quer discussão sobre a cielteginato, Secretario Geral vação dos fretes a respeito e marrão, Lolrinha COn,
saí
da Associação e como Dele- do quc, sc manifestaram jus to e outros typos
gado e procurador de próprio tificando com acerto e pátrio Ifraça, está LIQUIDANDO i
tarios de wagões, usou da tismo os Snrs. lldcfonso StoESPORTE
UASA
palavra para esclarecer que, ckler de França e Dr. Ituy
seria inoperante quaesqiier Itcbere da Cunha, ambos quando foi encerrada
a sesmedida em torno do aviso Directores do referido Syndi- são que transcorreu com
.«t
114, porquanto tal aviso, não cato.
dem, elevação'de vista
e
na,
Era mais de 21 horas triotismo.
mais
prevalecer
poderia
notadamente, porque, de accordo com o aviso Ministerial n° 2512 de Julho ãé 1936
os contractos da cláusula 11),
DIA 9 DE NOVEMBRO:
lo Dr. Waldemar Palaezo.
estavam sendo cancellados
Palestra no microphone dn
Fabrica de Plta«
aquelles
que
CVvTeaiBÉi &:
para prevalecer
haviam sido previamente PRB2, ás 17,15 horas, pelo Dr. Cia), ás 16 horas, palestra
Dr. Moisés Paeiomik.
ajustados, pelo quaes é a en- César Perneta.
Inspectoria da Guarda CiCollegio Bom Jesus,
camparão feita automáticaá.. in
mente, vindo isso ao encon- vil, ás 15 heras, palestra pelo horas, palestra pelo Dr, jnftc
Pedro Além.
tro aos desejos alli esposa- Dr. Ary Ta borda.
"Diário da Tarde" Rua Dr.
5." P. I, ás 14 horas,
dos.
laia
Adiantou mais ainda que Muricy, palestra pelo Dr. Per- conferência pelo Médico Militar
nondo Oliveira..
Escola Normal, ás
80 °|° dos proprtetartes ja
10 ho
Internato do Gymnásio Pa
ras,
conferência
accordado
nessa
haviam
pelo Dr. Anty»
ranaen.se, Rua Bispo D. José n° nor Pamphilo dos
Santos.
composição, que estava em
2.C74. ás 9 horas, palestra pelo
Gymnásio Novo Atl.w«.Ui
vias de conclusão, dependenDr. Affonso Henrique de Me!- ás 10 e 20 e meia
horas, paiesdo essa solução apenas, de
lo.
tra pelo Dr. Catrmeiiano de Mi
cumprimento dc certas deliSeminário Arquiepiscopal,
randa.
gencias administrativas em Rua Bispo D. José n"
2.674, pa
Acção Integralista
encaminhamento.
Biasüci
lestra pelo Dr. Affonso TTénn- ra (Portão),
á noite, palestra _>-•
Ante essa exposição
foi
que de Mellc, á 1 hora da tar- lo Dr. Marco Aurélio
Cidaú;-.
encerrado o assumpto refede.
xxx
rentemente a esse particuCentro do Frofessorado P.,
Durante a Semana, serão dislar.
ramaehse, ás 16 horas, palestra tríbuidos folhetos
educativas nas
Com a palavra ainda o
pslo Dr. Waldemar MonasEier. Esccls;., Quartéis, Fabricas,
CiSnr. Fidelis Reginato.
este
Livraria da "Gazeta, do Po
nemas, Estação da Esfracía di
justificou que o augmento vo", ás 14.30 horas,
palestra pe Ferre, rios Bimds, etc...
dos* fretes, vinha ser um elemento decisivo para que a
Rede possa melhorar o seu
material de transporte, tanto assim que, com a parte
correspondente o acréscimo,
estava ja sendo feita uma
RIO, 8
— Qs srs.
(BAND)
decidido o apoio do Estior.
operação de credito de modo Jayme Guedes
e Fernando •bandeirante ás medidas
de
a permittir a acquisição ime Costa 'estiveram em confeprotecção ao café. o minisdiata de 10 locomotivas e 250 ¦rencia com o ministro
da tro Souza Costa accentuor.
wagões. Essa exposição dei- Fazenda, do
qual ouviram que reina 'em são Paulo
Jus
xou agradável impressão no que, de accordo com o
que tificadas esperanças em torseio da Assembléa que aban- lhe foi informado
pelo sr. no das providencias adoptaCardoso de Mello Netto.esiá das
pelo governo centrai

se

Laqueadas
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Solo de Violino pelo aluno
Casemiro Cimbalista
¦ 5) Ave Maria de Gounocl
6) Serenata de Sclmbert
Solo de piano pela aluna Cio
tilde Espinola
7) Adagio da Sonata pathética de Beethoven
8) Sonho de
amor,
de
Liszt.
Curityba. 8 de Novembro
de 1937.

. Chaufeur profissional conhecendo a.s ieistradas: Paraná, Santa Catharina,
Rio
rechal Deodoro da Fonse- Grande do Sul e São Paulo.
ca. o Ministro Gaspar DuTratar a Ruá"15 de Novemtra, convidou varias familias bro, 55 com "CLELIO".
para assistia- legsa solemnidade. Um
destacamento
do
exercito commandado
por
um general prestará continencia ao fundador da Repu
blica.

RIO, 8 (A. N.) — O Ministro da Guerra desejando
que o Exercito preste justa
homenagem ao grande soldado que foi o primeiro presidente da Republica associou
j
; se ás festas civicas que
no próximo
(Continuação da 3." Pagina) i se realizarão
15>
será
inaugu
quando
funCoronel de La Rocque
,íiadador da "Croix de feu" ac- rado o monumento do Matualmente transformada em
Partido Social Francez, e o
Conde Borgo dei Pozzo. Altas personalidades, como Tar O mais atraente
centro de diversões
dieu, ex-Presidente do Condo Sul do Brasil
selho. comparecem como tes
temunhas e aceusadores. Odiosos episódios da vida de
homens e de partidos vêm a
luz, invectivas e insultos tro
cam-se
entre
advogados,
imputados e jornalistas, numa atmosphera vil de calum As. quintas-feiras: - Distribuição
de
mas e delações.
Com que resultado ? Apenhoras e senhoritas.
nas com o resultado de fornecer aos inimigos internos
da França novos meios para
conquistar proselytos e empregal-os na obra de demolição da Republica.
, Como está longe, ainda, a
hora em que "Ia douce Fran
ce" poderá retomar o sen
antigo logar entre as gran- Subam ao T andar do Edifício Garcez,
des Nações da terra !
Avenida João Pessoa.

fcw——,^—n mmmmmmmwmmmmtmmmm*

Gymnásio Novo
Atheneu

n

2 Conferência Sul-Americana de RadioCommunicações

Rua Presidente Faria,
175 — Fone 1600.
'yy^c^m.^.*

Madeleiuc

Dcclamação de poesias
da
não tem fermentação porqu
autoria de Dario Velloso
é tirado e vendido pela ma2) Canto de Sumakê —
nhã e á tarde.
pela aluna Clelia Gomes
! 3) Lyra — pela aluna Albany Blasi
-¦ 4) A mãe dágua —
pelo sr.
Antônio Karam

Srs. Áutomobilistas!

Garage Paraná de Djalma e
Galli Ltda.

nome

Sessão solemne em homenagehi ao inolvídavel proíss
sor Dario Velloso, promovida pelo Cenaculo "Ruy Barbosa", a reali_2ai--se hoje, ás
20 horas, no salão nobre do
'\ Estabelecimento.
PROGRAMA
da
I
1) Oração pelo pro&vtor
dr. Edgard C. Sampaio

¦Prestarão significativa
homenagem ao
general Daltro Filho
P. ALEGRE. 3 (BAND) — As
classes conservadoras, amigos e
admiradores do general Dadtro
Pilhe, vão lhe prestar uma signi
ficativa homenagem, fazendo 1naugurar no Falão de honra -.o
Palácio presidencial um retrato

¦¦¦¦¦.¦«UM»

"Pierrot"

RIO, 8 (BAND) — A policia Yvoiuic, de
carioca prendeu hontem, incom ; Còürtouger.
a irmã de Mane '
municnvel,

I

Imponente Reunião
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BRUTO
DESINFECTANTE
ÚNICO

EM CADA LITRO OE AGUA
COM 30 GRS. OBTEM-SE UMA SOLUÇÃO POR 180 RS.
SO
" 500 RS.
Donas de casa, Fazendeiros, Creadores, Agricultores, Avicultores. Floricultores
e demais interessados, peçam
prospectos e informações ao representante: ROMANO
MATnOLI — Caixa Postal, 354 — Fone: 1.173 — CURITYBA.
A venda em todas as
i*Y..Y.^°-áfc_ Farmácias, Drogarias e casas do ramo.

As duas paginas completa»
e mostradas com qua "CORREIO DO PARANÁ'" propoína para o esporte e serve o»
esportistas, são plena affl,v
mação do valor deste órgão,
Indiscutivelmente o
maior
periódico vespertino do «¦*
b% í» .aslL

Tennistas!
A CASA ESPORTE COMMTjM"

/
CA QÜE AOABA DE KECB&Sl
AFAMADAS

OOBDAÉl

p.rIMPPEHMEAVE13
CASA ESPORTE
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