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Reina anciedade em torno das declaragoes de hoje, de Chamberlain e Daladie
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LONDRES,, 13 Estão sendo aguar
dadas com visível
anciedade, as de-
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clarações de hoje, ris, na Camara dos
simultaneamente Deputados, respena Camara d o s ctivamente, pelos
Comuns e, em Fa-|"premiers» Cham
^"""-"j
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CONGRESSO INTERNACIONAL DE EUGENIA
X
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MONTEVIDE^O, 13 — One
jpju a esta capital, procedente
4) Rio de Janeiro 0 dr. José
Albuquerque^ delegado brasileiro
junta a Conferência Internado
nal de Eugenia, a ser realisada
«teatro de alguns dias nesta ei«tade.

berlain e Daladier, e que focalizarão os últimos acontecimentos
ir«»'HMBwi

Acredita-se que
o sr. Chamberlain
fará violenta condemnação á Itália

pela ocupação da rá denunciado.
Albânia, contudo,] Em Paris, por
o acordo angio-ita- sua vez, o sr. Dala—
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liano não mais se- dier exporá aos
mm nwi —
,.___,
seus pares e ao pre
Lebrun,
sidente
á
sessão
presente
do parlamento, a
situação européa e
a atitude que possivelmente tomará a França na poDireclor: HEITOR VALENTE
BAIXA rOSTAl, MS
litica exterior do
-£iÍ0TO
,ONB:-W.
paiz em face dos aCURITYBA.
QUINTÃÍT5IRA r. Ü nrc ARiM^niT"^
—SRoTttSV contecimentos.

WÊÊ.MPuiíões de iü 1 Alemanh

SANTIAGO DO rias diligencias
CHILE, 13 - As au Biciais, afim de po
apu cias feitas de que, nacos os ordenados
torsdades estão em
jrar a veracidade em vários estabe- dos operários afiepenhadas era se-lounão,dasdenuniecimentos germa- mães vem sofren-

Crônicas
Ligeiras

JAIME BALÃO JÚNIOR.
O martirológio dos nossos ex
3>oentC3 cultura^ como uma ou
da que crescc> aumenta, sob a
indiferença geral,
Nestor Victor, que apreciou os
valores, quasi anatomicamente,
ó mais tonrado e festejado na
Rio do que na sua terra nata!,
EUSíiBIO MOTA não foi comjsrecnilido, no seu meio natal.
íV>i um pensador profundo
intacto, criador e logrou afiranar um tipo estranho a influên
-ias alheias.
Estudou no grau mais eleva*» da penetração psicológica, o
MÉTODO a que imprimiu direíõc8 eruditas e algumas das
¦uis dnriosas conclusões
tle
filosofia intuitiva.
SAMUEL CÉSAR inaugurou
«a tribuna judiciária, o verbo
de combate.
GUSTAVO KOPP, outro m«
•omjreendida de talento retra«rta de raça, derramou sims
tintas mágicas, como lágrimas,
*a dôr do abandono!
Uma singular cegueira geral,
*acrificn. .->s nossos
idealistas
*ie, afinal, acabarão desalenta
"4os engrossando as massas ma
terializadas e dolorosas...

RICj, 13 — Com a presença do
ministro Francisco Campos reu
niram-se na tarde de hoje os
membros da Comissão de revisão doy decretos-leis.

Os nazistas na Irpli

O "CASO" DO PREFEITO
O Interventor registrou o pedido formulado pelo sr, Prestes
urgência dum pacto anglo-rusMaia
so. A idéia de que a participaxxx
Ção dia Bulgária, Rumania *
Grécia, n0 eixo franco—anglo—
S. PAULO, 13 — Anuncia-se
polonês — será suficiente para
o Interventor Adhemar de
que
conter a onda expansionista dos
Bairros, considerando, pessoa de.
paizes totalitarioü, constitue u- sua inteira
confiança, houve
ma verdadeira loucura e só po
não tomar conhecimento do
dará antecipar a destruição da per
pedic^ forrnulado pelo -prefeito
pequena Entente.
sr. preste0 Maia, da demissão i
i»»»«timimu *m\m\m\Mm*m^m\jBU**L^*±ii,n0\Mimi
do cargo que vinha oecupando,
na administração -paulista.

Instituto da Ordem dos Advogados do
Paraná

luz verde para as
mas italianas!

BUENOS AIRES, 13 — A dej
peito das objeções alemãs, o go
verno vem intensificando a cajn
panha de repressão e infiltração
nazie-ta no paiz, depois dos ulti
mos acontecimentos relacionado3 cem o comprometedor docume-nto apreendido ha pouco.

>

Informa-se que acabam de ser
denunciados ultimamente, em
varias cidades do sul do paiz,
núcleos e sedes nazistaa que
vem funcionando com supostos
nomes de agreriiiações esportivas e sociais.

Intercâmbio Entre Escolares Japonezes
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e Brasileiros
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O Diretor Geral da Educa- gutate telegrama, que é divul
ção acaba de receber o se- gado para conhecimento da
'estabelecimentos
todos 03
de
¦muH WmuiWÊlSllMÈfàt$'' !
ensino:
"Apraz-me comunicar-vos
haver o senhor Ministro da
Educação aprovado a propôs
ta- para intercâmbio de dese
...
?
* *
nlio e de trabalhos manuais
esta manhã, com os seus muros
entre às escolas brasileiras
ostentando vistosos cartazes ob
e japonezas formulada pela
servando ás classes de reservioAssociação Nipon Brasileira
taa de 1912 a 1961 para que per i
e de ouja reaüzação foi inmaneçam em rigorosa pronticumbido este instituto, o fa
tp oiféretiai primeira grande
verificação da documentação
dos trabalhos escolares de to
do o pais, permitindo este
instituto realizai' antes da
remessa de material para o
Japão uma grande exposição
nesta capital encarecendo a
indispensável colaboração das
Satisfeito e contenta,
escolas deisg estado sodeito"Baby"
vos de ordem do sennor mi
passa agora
PARIS, 13 — O jornal "L'Oeu
horas e horas entre- nistiro^ pr0videncieis no sen
vre" divulga hoje a noticia de
tido com o seu bom amigo — o tido
de que noa sejam envia
que, com a ocupação da Alba- fiel companheiro
dos garotos dos, até
primeiro de junno:
nia pelas forçaa italianas, o rei sadios —
a chupeta "ORÍON".
cem desenhes de alunos enVittorio Emanuel assumirá o tro Dê tranqüilidade ao
"herseu
no albanez e o ministro das deiro" com chupetas de supe- tre sete e doze anos de idaRelações Exteriores, Conde Cia- rior qualidade, garantidas pela de, e vinte e cinco exempla
no, genro do "Du.ce", passará marca "ORICN", evitando as res de trabalhos manuais.
Os desenhos dos alunos até
aquela pasta ao sr. Dino Gran- manhas que tanto aborrecem,
nove
anos devem ser todog
di, ocupando assim o poato de irritam e debilitam o sistema
exponbaneos
ou de imaginanervoso
infantil.
vice-rei da Albânia.
De idades superiores po
ção.
Façam do "Corderão ser de imaginação co
relo do Paraná" o
pia natural ou decorativos
não
devendo ser admitidas as
seu Jornal
copias de gravuras. Os traba
loa manuais
ser
Poderão
em papel, cartão madeira ou
outro material e de preferen
cia
devem ter pequeno por
CHUPETAS E BICOS DE MAMADÊIRA
te. Por via postal envar-voá
a estação profere a seguinte caei instruções mais minuciosas
racteriotica: "Aqui fala a estaAtenciosas saudações Lou
ção de radio do Dantzig llber- SÍMBOLO DE EXCELÊNCIA EM ARTEFATOS «nço EilhQ —
do Ins
ULretoir
"í^opagan
tadol"
DE BORRACHA, HA QUASI MEIO SÉCULO
tituto Tíacional de
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Conde fCíaae ¦ vice-rei 7777
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A esquadra soviética continua desces!
o Bôsforo

|JU
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tal! fala DanIzíglÉfM "ORIOIM"

Angustíoso apelo da Rumania
mania acabei -de-formular á InVlaierra, um angustioso apelo
gollcltanüo alia aJúdá militar, —
• Garantias 6 ema independência

port, caso contrariq afirma, o
governo daquele paiz — ver-se-a
obriga^ a capitaular, ante aa
exigências da Alemanha.

'

Panam C-i

Mais» nacionalidade reles a »nt!
I.

também que já»
, mens, n» niaioria húngaros efazendo notar desusado ino búlgaros, estão
sendo concenestá
vimento n» fronteira daquele tarados. Oomtudo não se exdu<'atras
Noüoia-se
raia, onde- cerca de 30- mil hoa cerfe^ ^ que
4estas se

J

ache o grosso das tropao alemão
dispostas a invadir a Rumania
a qualquer momento.
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BERLIM. 13 — Os jomais,
na sua quasi totalidade, inserem violentos artigos contra o
presidente Rcosevelt, acusandç-ode t*.fpmentadtfr\de guTÈ:ras entre r*j povos de paz".

S. PAULO, 13 — A policia
Píosegu6 intensamente nán diligenciaa emprehendidas em torno
do myaterioso desapparecimento da jovem yuçoslavá, Êlen Bu
cfcri desapparecida a cerca de
um mez da casa das seus patrõer) faeto este que está interessando vivamente a opinião
publica. A propósito, a poíicià
dieteve hoje em Santos, um in
díyiduo tido como suspeito, de
côr parda e diaer chamar-se An
toni,, dè tal, que está sendo li
gorasamente acareado.

¦'..-ii eggwaaçgn

do descontos, eu- nazistas e são des
jas importâncias finadas ao goverrevertem ás cai-j no do Reich.
xas dos partidos I

VARSOVIA, 13 -- As principais ruas (ja cidade apareceram

,
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1

13
NUm dis
curso pronunciado hoje, nesta
capital, 0 ex-ministro or. Lloyd
Gecrgo fez um violento apela
á Grã-Bretanha, encarecendo a

QUE HAVERÁ' EM TORNO DO
MYSTERIOSO DESAPPAREl I
MENTO DA JOVEM YUGOSLAVA?
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REUNIU-SE A COMISSÃO DK
REVISÃO DOS DECRETOS.
LEIS

Lfoyd George preconiza a aliança russa
LONDRES,
—

era
«s, ¦ turaes Arthur Santos
indicado
bem o candidato
para o exercício do elevado
.posto. Advogado brilhante,
perfeitamente integrado peIo estudo e pela envergadura
moral m>s árduos lab0res da
xxx
ROMA> 13 — O governo iti
profissão, o nevo Presidente
••r
Üano continua ativando os piv •
da Ordem no desempenho do
honroso mandato será uma
Paratlvos militares no paiz.
As lâmpadas elétricas
garantia para a classe dados
das
ruas <ja.s principais cidades ita
os atributos que completam
o
üainaa acabam de ser substitui| seu notável perfil de homem
daa por -outras em cor verde,
publico. Dahi a satisfação
com que registramos a consa
*to0 as tornarão invisíveis á -ai
tara, em caso de bombardeios
gração do voto coletivo dessa grande instituição pois a
«réreos.
chapa, vitoriosa em seu conjunto não poderia ser melhor organisada, pois
dela
participam elementos como
Lauro Lopes, Gomes de Faria Lindolfo Pessoa e Noguei
j ra Júnior, todos eles figuras
Acaba de ser eleito Presi- de incontestável relevo nas
dente do Instituto da Ordem , letras jurídicas do Estado.
3
A Arthur Santos e aos seus
doa Advogados do Paraná, o
«TAMBUL, 13 —
VARSOVIA, 13 — A impren
Vários des- proclaro causídico conterra- ilustres companheiros de Di%Ü|0ra soviéteos
procedentea de neo dr, Arthur Ferreira dos retoria as nossas oongratula- aa poloner» comenta que vem
'vosock,
passaram pelas a-. Santos.
Personalidade das ções com augnrios de feliz sendo observado nestes últimos
Oq Bósforo — em direção mais distinta» de maior ex- jornadadias, o funcionamento em Dan^ * Grécia
tztg
eulde uma emissora clandestimeios
presão nos nossos
**ft5**Sí«

JOWURES, 13 __ Apemr d,
imposta' pelo governo
Joraa^ aoube-sfe,
aefeundo
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RESPONSABILIDADE

COMERCIAL DO PARANÁ'

DA ASSOCIAÇÃO

— Diretor de Semana: - Dr. Aristides
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0 BRASIL E OS CAPITAIS ESI RAHGE
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Movimento commercial t
CAMBIO

t- ¦•

Uma observação sobre a
realidade econômica do rara
nú, adverte de imediato que}
si noss'~bascs estão em sua
maioria estruturadas em ati
vidades agro-pecuarias espeeilicas c que si apenus cm
determinadas regiões do Estado é que s^ desenvolvem as
ações econômicas por cxceltn
cia também é evidente o volume de missas possibilidades
traduzidas na posse de imens:is regiões inexplciradas, fer
tüissimos vales apreciáveis
.reservas de minérios^ existên
ciu de produtos in natura c
a manufaturar c ainda não
entregues á circulação.
Deve-se orientar qualquer
sistema de mobilização de nos
sos recursos econômicos, iv-i
soma de elementos oferecidos pela nossa realidade geo
gráfica c nas indicações tra
zidas por nosso movimento ex
portador dos últimos anos.
liste ultimo nos demanstra
a existência de um ciclo policultor cada vez mais accnUnido c captando nov»s fontes de produçãoAo exclusivismo exportador
da hcrva-maíe e da madeira característico de todo~üm
ciclo de nossa economia subs
tituiu uma realização mais
larga, a qual vinculada á rea
(idade econômica brasileira
iratuxi não só de sustar os
eleitos desastrosos da crise
KÕbre dois produtos hásicos^
como iJimnem permitiu a ex-piora ção cm larga cscala de
outros lifcdutos como o café,

"lhiho,
o trigo o «lgodãoi
etcOs efeitos benéficos sobre
nossa balança de exportaçãonão so fizeram demorar c de
uma situação nebulosa crea
da pela dcbacle da herva-ma
te e da madeira, crearam-se' j
francas e decisivas possibilida
des de progresso e de auto —
correção econômica.
E» essa a estrutur.a economica do Paraná e para a lual
concorem poderosos elemen
tos de desenvolvimento.

Examinando a posição do não chegam a impressionar,
de do/orosorl
%
Xdibe'erre-se
mcs- tysKSHsasa iTÍQPlfiiílfl mr"""™
Brasil cm face dos capitais es | se considerarmos que as
incommoc/ofurando
o
traogelros aqui invertidos, !mas sociedades estrangeiras
anti-hemorrhoiclario
"Jornal
a
ano,
mesmo
receberam no
um. colaborador do
de respeitavel quantia de cindo Brasil" em sua edição
mil contos não
ante-õntem, escreve: coenta e dois
"Não pretende o Governo, chefeam a impressionar, sa
os capí- , <,0nsiderannos que as mesmas
por certo hostilizar
rece
O Banco do Brasil afixou hontem a
tais estrangeiros quer, ape- j sociedades estrangeiras
-Deram, no mesmo ano 0 resQmjadas-aj-p/iprmacicts!
dar
e
abusos
nas, prevenir
ú. seguinte tabela:
cinccende
Poder
quantia
a
que 0
oportunidade
peitavèl
-' wüm- mêfi'^
titulo
publico não se veja mais Uu' ta e iseis mü contos> a
— COMBR A
W>.
CAIV1BIO
OFIdAL
de diante de questões extre úe prêmios de seguros;,
77*230
LIBRA
empresas
resultan
Desviada para
mâmente delicadas,
:
16$500
...
resse- DOÜAR
••
tes de monopólios e combina ' existentes na pais, em
5S500 ,
.-•.
7T..
de MARCO COMPENSADO
cões de grupos financeiros avi ^^g a importância total
3S980
ARGENTINO
rPESO
PAPEL
con
Convocados pelo gen. Meta ção suburbana do Rio, emquan
mil 1 novecentos
miatrô „i_
1-,-mo,-* mmn TTTDTT/-LTT/1 vn •" dos e poderosos"
.
Ç$170j
ÜRUGUAYO
PESO
OURO
e efetuados pagamentos
Através a clareza meridiana l0s 'sinistros
de Vasconcelos reuniram-.'» no to perdurar a alta dos preços
a
destas palavra^ definiu o Sr. lde
Serviço de Subsistência Militar, desse mercado. E' esta a pri^equivalentes
;
quatcrze mil e citocentos con CAMBIO VENDA — LIVRE
presidente Getulio Vargas,
todos os ccmmandantes de cor meira experiência que se está.
contente da opinião censer- fás, todo o restante foi drefazendo com a farinha integral,,
373000
LIBRA
pos afim de asssistirem. ã fabri
do n,ado para 0 estrangeiro.
,vadora do pais,
"face a posição
o.ue,
como se sàbej encerra uma.
18S600
DOLLAR
cação de pãr com farinha intedos capitais . i Nem se diga que o an0 de
Governo em
I*
6S00O
COMPENSADO
MARCO
base alimentar.
apreciável
bene
estrangeiros.
gral para o consumo do Exerci1935 foi particularmente
PAPEL
ARGENTINO
4$150
PESO
Insistir na diferença entre üco.
t0 c abastecimento da populaPESO OURO ÜRUGUAYO .. .
6$540
nas es
» capital que nos convém adge nos basearmos
no
mitir e o capital que nos con mativas de um competent-e
* *
Ramos,
obra
será
A gentileza é a divisa do conunca
vem policiar_
aS£unto 0 Sr. Mario
ftaW»
Nas mesmas condições da véspera de calmaria e desin
de superfetacão.
o, indica de imigração
De fato, são precisas as ceir «aa 1936 e 1937 forom teresse por parte dos exporta dores, funcionou ontem o mer
mercio. A publicidade, é a divisa do
fronteiras entre o capital de mais altos, faltando-nos ain- cado de disponível. Os negócios feitos foram por conseguin
fixação e o capital de expio da elementos para o calculo te de insignificante volume, a preços porém sustentados
0s mesmos da nessa tabela de domingo ultimo.
ração, -porém tais fronteiras, de anc recem-findo.
bom negocio.
nao
O mercado de entregas diretas funcionou calmo, mas sus |
ao
que
técnico,
geralbarato
familiares
Eando de
rt
mente as ignora o grande pu tenha havido aumento, «era0 tentado, fechando com possibilidades de negócios de cafés J
contos
livres
4
bebida
fava,
de
Rio
hurnidos bro
duros typo e bóa
blico que «e vé inconsciente cerca de quarenta mil
de
mente arrastado a juízos íal anualmente transferidos pa cados e barrentos, a serem entregues parceladamente
ano
cem
a
17S500
deste
10
Dezembro
kilos.
Abril
por
o
desenvolvimento
a
sôs sobre
ra as suas matrizes pelas sr
de
As entradas de ontem somam 32.539 sacas. Foram
da economia brasileira
i
pahhias estrangeiras
j
Mencionemos os casos do , guroS funcionando no Brasil embarcadas 56986 sacas e despachadas 17.108 sacas fjcan2.199.254 sacas
,
de mundo.
capital msufliutuario^ a titu
0ra ncS3.0 organismo novo do o stock em
Sob o titulo. Os stocks
de
Nova
contratos
e
York
da-BoWa
os
A InglateiTa com 1.042 mfNo
fechamento
lugar
sangrias
darido
Io de elucidação,
i não precisa de
dos E. Unidos P^am
ouro
e
dólares, lhõea de dolars no Banco 'a,
aos algarismos que falarão sim de contribuições parra o Santos e Rio foram declarados calmos, registando aquel
de 15.0U0 milhões de
Eq
de
2
no
Fundo
5
este
baixa
e
de
alta
4
de
le 1 a pontos
a pontos
parcial
d,, dia 759 milhões
por nós.
seu florescimento.
o Novv York Times,
de vendas.
in iisação possue >um total de -O capital estrangeiro ql,e cada um com 5 mil sacas
de Marco publicou um
19
milhões, equivalente «Com os subsídios ministra pôde nos beneficiar é 0 0-ue
artigo an»nciando j.801
ten-essarité
•
o|o
SANTOS do stock. mundial.
a^a° 7
djjS| pela Departamento de' nos trás água, veículos, ma
que no dla anterior 0
19$400
declama somen
Alemanha
A
elevavaSeguro ficamos apa-reldád.js quinas, salários^ atividade, Santos contou tyix> 4 molle por 10 kiloos ....
i
m
ouro em deposito
do
17$300
dolars ouro>
de
10
kilos
4
duro
milhões
por
•Sé a 15.001.038.OCO dotórsi te 29
a afirmar que,em 1935, fun circulação interna de ener- Santos cotou tyo
15Ç30t
na rea10
ldlos
Rio,
5
bebida
,
typo
Santos
cotou
acredita-se
que
por
território
mas
bracionavam em
gias.
Ri
centra 6.829.000.00'de OOlar.3
milhõe»
200
CALMO
MERCADO
lidade
nado
agense
e
possua
quatro
sileiro trinta,
Quanto a esses, que
em Janeiro de
que existiam "Presidente
RIO DE iAAEIKO
acionaser
devem
aios
quais
automaticamente,
cias de sociedades esfcrangèi nalizaim
Roo
Sahidas do Paranaguá
1934 quando o
13$000
10
kilos
Por
Banco
7,
typo
do
Rio
cotou
ras do gênero.
não pôde haver a reserva en
PARA O SÜL5 escalando em evelt quebrou o padraò) re- des os 83 milhões
FIRME
MERCADO
Tchecu-oiovada
O capital dessas trinta e tremostrfadai pelas palavras
Florianópolis, Rio Grande Pe duzindo-o a 59,00 <f da pa- Nacional
VICf OKIA
quia; o que representa uo taquatro agencias estrangeiras, do Chefe da Nação, quando
lotas e Porto Alegre. — VA- iidade anterior.
ll$Ü0O ,
typo 7|8 por 10 kilos
cotou
Vitoria
cincoenta
lesivos
àc só 1 "." do stuck muuu.ii.
de
abusos
montante
—
—
num
este alude aos
PORES
dia 4 de Abril
No fim do ano 1913 o stock
MERCADO ESTÁVEL
j
Itália com uma desesva da
—
e dois mil contos pruporcio- ao interesse da Naão.
Comte. Alcidio
dia 18 de era de 4.070.543.000 dolars;
Preços do Café cm nossa Praça
210 milhões de doí'ars possu-a
— Comte. Capélla.
navia jures normais quasi to
O que fizermos agora com
[ Abril
Em nossa praça vigoraram os preços seguintes:
no fim de 1918 após a guerra
PARA
menos de 1 "|°; o stock da,
do éle invertido em títulos da capital estrangeiro em mate
O
SüL<
em
escalando
75$000
Typo 5 de 1»
-...
elevava a 6.807.718.000
se
já
serde
divida publica.
ria de melhoramento
Rússia é desconhecido- mas1
Typo 5 de 2»
72$00 ou 70$000 |Sãó Francisco, Mo-rrtevidéo dolars.
capital
de'
do
os
uros
01'a,
será
em geral aaredita-se possua,
,
viços públicos
e Buenos Ayres.
patrimoOOOU-0000 ¦
cinepenía e dois mil contos i nio das gerações vindouras"
VAPORES — dia 2G de Abril
cerca de mil milhões de doOs Estados Unidos possuem,
Mercados Estrangeiros. - Bolsa de — Alie. Jaçeguay.
lars.
57 <1° de todas as reserPARA O NOTtTE, escalando pois
O grande total das nossas
i
café de Nova York
do mundoj que se
oúvo
váscm Santos^ Rio Victoria Ca
de reservas ouro é o resultado
CONTEATO SANXOS
icevam a 26-244 milhões
ravelias
Ilheos'
tia desvalorização do doiar;
Recife e Ca.
(PREÇOS EM CENTS_ I POR 453 GRS.^
^^
*^
-VAPÓRES-diaS^8^;
—
mesm0 computando-o acr
Correio
de
Paraná"
Via aérea)'
(Especial para o
Maio .. ..
5.94
5.98 5.94|
5.93
1° de Outubro 4a«
AnnÍbal
BenCTOl°
do antigo dol&ir tenavalor
5.97 |
5.97
Julho •• •
6.01
ã ?8 rí^
5.97
somavam
rlw¦_
— Comte- iabSof
Tjafjí»iao as xSrvas
dia
lti
stock de 8.859 mide
.
Abril
mos
um
6.03
Setembro
6.06 6.02]
6.03
6.04,
OTTAWA — Um dos cara
pães despezas foram: energia
só 14.000 milhões de dolars.
Alcidio -- dia 30 do Abril
representa o doDri*
lhões,
°iu
que
6.07
ti.08:
6.00^
Dezembro
6.09
do
6.07
cteristicoa da industria da mi electrica $4 500.00 explosivos
-w'omte. Capélla.
representavam 58
cias
dos 4.033 milhões de antes da
,
veriücou-se
neração do ouro no Canadá S4.700.000 e madeiramento .
mundial; _.,...
total
—
NOTE
BEM
ifcrtes
Faque
desvalorização..
CONTRATO, RIO
|
é o das despezas feitas com a £2.800.000. As acquisições de
. . tes recebem cargas também ^Pois W* nesws f^f^í Eois sã0 os fatores que inMaio
4.15 n/c j
4.15
4.15
,
"para
equipamento
itequisição de machinismos, mnauinismos
ns portos d» Norte até não tinham sido calculados | iflulram
Julho
4.12 h/c]
4.15
4.15
para as grandes en4.14
os
madehamento explosivos e para edifícios e productos chi
entre
Manaus cqbi baldeação no certos depo=itosi
ouro: a íusa dos
do
itrjadaa
Setembro
n/c
4.14
4.09
4.14
4.14
demais gêneros exigidos pela. mices também representaram
Rio de Janeiro
quais o da Conta'de Bqualisa capitais da Eu>:cpa ameaçada
4.14
4.09
Dezembro
4.14
4.15
4.14
operação das minaS, inclusi- quantias vultosas. Como dePARA A EUROPA, escalarr- ção Britânica; tivessem sido
Mercado calmo. inalterada c sem negocio.
a tranqilidade dos Estave forca electrica fretes se monstração da legislação soreserva para
e as
do ern Santos^ Rio^ victoria, computados
e o saldo no inUnidos
dos
guros e uotros gastos inciden ciai adiantada do Domínio,
São Salvador, Recife, Lisboa ¦ americanas em vez de 58 °|°
oestes
tercambio
HHtim&s, qu»
Para 0 typo Orystal o N orte está oferencendo â 59$000 tl^eixõe;! Havre^ Antuérpia', representariam só 54 °|°.
taes, que se elevaram todos figura a despeza de
avaliado
ser
em 100 mipode
ao tctal de $40.625.357 no an SI.540.101 com as compensa- Cif. Parainaguá.
Rottcrda-ri e HAMBURGO.
I Na Franco existem 2.885 lhões
mês;
desde
¦Moldo
por
o coma
kilos
58
aqui
63*000 VAPORES — 24 de
no de 1937. Isto denota-nm ções a trabalhadores
Abril — milhões de dolars em ouro,
de 1935 do estrangeiro foço
55$000 CUYAYBA.
suugmento de 40 por cento as $154.335 com prêmios pagos Refinado Filtrado 50 kilos
i sendo 2.435 milhões no Ban
ram remetidos para os E. Uni
658000 Süb-Agencia de Curityba,
despezas feitas em 1935 e re- ás companhias de seguros pe Grystal Por 60 kilos
co de França e 450 milhões dos 3.699.200.000 de dolars
flecte a confiança nas jazidas Io seguro em grupo dos ope- Mascavo Norte por 60 kilos
. .. 43$0U0 Rua Monsenhor Cels0 n° 11,7 no Fundo de
Estabilisaçãi
em mccdas de outros países.
...
inexhauTiveis de minéreos rârios e empregados e . - - • Mascavo Sul por 60 kilos
44$U00
FONE 241 Francês, representando assim
Em geral cs economistaí*
Mascavlnho
Sul
kilos
terras
60
..
'.
45$ü;iú
...
auriferas
nas
por
que per- $H33.639 com taxas de seço — Duque de Caxias. j 11 °|ü do total existente no
consideram este lexcessivo de
j
mittem gastos tão imporian- gures contra accidentes e en- MERCADO FIRME.
"com
posito de ouro como causa pos
tes
a compra de equipa fermidades.
sivel de futuras complicações:
I O mercado de São Paulo está estável
mesto permanente. As princi U ¦"
tendo vigorado os Os
preços em vlgôr por kilo em São Paulo para caixa de primeiro efeito seria crear upreços de 42$000) para Ia, e pa" ra 2a 39$00ü para 50 kilos.
60-kilos em latas de 20kilo.s 190SÓ0O. Mercado estável. — mas grandes reservas nos ban
"Correio
praça o peço do tri g0 é 46Ç000 para 1B e 43$500 ¦Aqui vigora o preço de 3S100 por kilo.
A edição especial.do
do Em. nossa
cos, podendo dar lugar aruma,
'
Paraná, a 10 de Abril, impressa em para 2a por saco de 50 kilos.
excessiva expansão do credit
O preço em n0sso mercado 6 do 2O$000 por saco de 60 kls ;to- Outra dificuldade desse
papel fabricado de pinho paranaense
de ouFeÜão
desproporcional stock
na fabrica de Jaguariaiva, da Cia. InAs coteções da Praça fc ram as seguintes:
¦ro está em que se contin«ar,
85ÍO0O O typo preto, dei», esta hoje cotado a 27$000, por 60 Mios. „o mesmQ ritm'0 úeSses ultidustrias Brasileiras de Papel, 'focai' Bleuroge classifioado
Bleurose
608000
os
sara detalhadamente todos, os empre Bleurose
j1 mos cinco anos> chegarão
52$000
Estados Unidos'a ter o moendimentos que honram a administra* Catete Especial ..
54$000 ¦SURUHY 000
..-.-•
31$003 nopolio absoluto do metal, <*
48S000
Catolé
Bom
SURUHY AVENIDA
'......
, ... 3i;$oO0 que'obrigaria ps 0utrcw paises
industria
do
e
o
comércio
Paraiçãd,
Ootete2°
45$000 SURUHY AAA 000$9Z
'
a abandonar ft gaimatia da
ná.
Creeulo Comum . .Artigo de! Sta. Catharina
48$000 SURUHY NILDA
27«000 ouro.
!

...

Elementos de Progresso

Café

Fabricação de pão com farinha integrai

As reservas ouro das grandes
potências

;l©?!M@ife dos va-

o Lloyd
asíieiro

Mineração de Ooro no Canadá

Âsswcar

¦¦:!'

¦-

r.

1

Trigo

-r¦S. •-.

Banha
Mil

Arroz

Farinha Suruhy

4-1939
O "OOBItaKO DO PAUANA'" foi íumtado a a
de abra de 1933.
———-:«sOí: ::- __
Bcd»oac,
IQerencla
o
OtUttamm Roa 15 de N«vembr0 n« eir>
Caixa Postal n.« 4 4 3
Telefone: n.a g 3 4
— Curitiba - Paraná —
BnasU
Diretor — Dr. HEITOR
VALENTE
Gerente: - Jogé Herbol
ASSlNATrjaAS
Ano . . . 6OÇO00 120*000

Bemeotoe

35$ooo

70$ooo

Pala
£xtr.
IWmestro 20Ç000
PUBLICAÇÕES
O
Dejxirtamento
de ;
PiAUcld&de encérrp
v»d
expediente 63 17 horas
Miro
par» os anuaeíc*
de caiAter urgente.
Sucursal comercia]
(Anunciou e assinaturaaV
Rio de Janeiro
Bmeaa Interestadoal tm
Iuiprenst
Diretor; _ D,t ^
Amtó»
A». Rio Branco 183 9»,
'
ris. 008, 909 o 910
Caixa Boòtal na 265

CORREIO DO PARANÁ'

Pedro de Macedo Triunfes cm S. Paulo
*

A sua exposição de pintura alcançou
êxito no estado vizinho
i
I

güeza

Acumuladores
Acessórios para automóveis?
ifão comprem sem verificar
o nosso sortimento.

Agencia Macedo

;Praç.

Generoso Marquez

156 I

Grande Feira de
trás De ©Pé nna

1 1 ü^kF^jP

=

Mmmi ,
Ha poucos dias regressou tio do nosso Estado,
chamando aSão Paulo, onde foi expor os benção dos
pauliotas para as be.
seu':: ultimes quadros de plntu- Iczos extraordinárias
da terra
Ouvimos hoje o Dr. Pia vir i
ra, o prcfcsDor Pedro de Mace- das plnheiraia. Atingiu
o sei Franco Guimarães a cujo esdo. — Ess0 primoroso pintor pa objetivo, porque soiibo transpor
forço deve 0 Paraná a orgamranaenso, que é muito admirado tar para seus quadros com
gran saçáo da Grande Feira Brasiem qíi nossos centros artísticos, de emoção o sentimentalidade,
lelra de Amostras a ser reallalcançou grando sucesso na ca- o encanto das nossas céus,
o cr- cada na cidade de Londrina no
pitai paulista, recebendo da cri eulho dos nossas pinheiros,
a próximo mez de Julho, o
que
tlca auterisada as mais francos magnificlcncia da nonsa esplen.
nos disse o ilustre engenheiro
clcgic.':. A sua exposição na rua corefa natureza.
,
I GUARDf^L^Tvr^TAR • A-GRANDr?|
patrício: — As obras em Lon! mi \
/ A
do Barão de Itapetlningu
Em virtude do resultado ob drina
fi/rA\\n°
F^RA-BRASILEIRA-DE.-AMOSTRAS-Aestão em progresso. Os
4ft 1 j
¦ ¦'
,1
'
121( Sociedade Suissa,
esteve tido, Pedro de Macedo pretenREALIZAR-SE-BREVEMENTE-NÕ-NORTE,mã\
< \
pavilhões da frente já levanta.
concorridissima, <iondo visitada da, den:ro em brevev voltar a des e em condicções
de recebeoPQâ OSJÍLTOS J7USP/C/OS DOGOFZ.WO \ M j 'Bassuidamente d u r a n t e n São Pauto, para concorrer cont rem as mercadorias
a serem ex.
POETADO
!/<Tl
/
W
sua permanência, por elevado as suati produções no salão quo
I V/v,
pestas. Firmas de São Paulo,
numero de amadores do artes deverá rcalizai-.se em 1940; dou
ganta Catharina e Rio Grande
tr0 medo para tal foi convida
plásticas e de verdadeiras artis
têm. solicitado espaços para moa
tas, muito dos quaia esponta- do em vista de a sua arte man truaries o
que bastante nos eu
j
neamente registraram no livro ter os princípios da verdadeir:'. thusiasma neste
árduo empreEiTE-E-O-BfiA5U-NOV0-GRAHDt-C0TOO-ffU* ! Kí í Êl
do Visitas, as melhores impres estética.
ÍWSV'<'
m
Íl
,
hendimento. Quero iniciar os
TfBRI 10BIO¦ i;mDO¦ POR-UMA-SO-eWDEIRAM
\ i
%í
L?( | Ú\
A'",:;;".V%i
Felicitamos cordialmente
soes sobre a. técnica e capacida.
o trabalhas no nosso Eotado.
E'
de de expressão tio ilustre ex- irasso asferçado pintor pelo seu a maneira de retribuir
as genmagnífico
triunfo,
desejando- tilesa.s que da Interventoria
pcsiloi^ oferecendo-lhe a este,
e
a-uto retratos com delicadas de lhe que trabalhe cada vês com da Secretaria de Agricultura
te
maior entusiasmo, o alcance lo- nh0
dlcatorias.
recebido. Efectivamente o
j
Triunfou pois, Pedro de Ma go vitorias cada vês mais expres sr. Manoel Ribas e o
Dr. Ancedo na torra dos bandeirantes; sivas nos grandes centros,
o gelo Lopes têm
demonstrado
aliás, bem se preparou para- lá exito que teve em São Paul0 e grando slmpathla
pela realisair, levando as télaa mais péríei Rio lhe possibilita maiores con. ção da Feira- de Londrina.
Ho- Exeias. comprehendem
a
que
ujíuu a ^,.dua peiü _ ^
quis tas.
tas que- a sua palheta fixou
mens praticoa e realísadoi-es S.
rcausacao da Feira será um
'
O
S
pha j qual os filhos deste imenso Bra
Por isso
seus trabalhos, na
j para Oesí
maioria sacras o religiosos obtiveram o melhor acolhimento
conseguindo vender a quasi to
talidade deles. O trabalho que
despertou mais vivamente a atenção fcí o "Anchicta" cuja.
rica personalidade mística ficou
retratada com muita felicidade.
Essa produção magnífica foi ad
querida pela Escola Normal de.
Aixchieta do Estado de São Pa-i
lo.
EST. DO RIO 13 — (E.) —
deu em flagrante á esposa infiel
O estimado artista também
TRAIA O MARIDO COM O
Tardo sjangrenta a- de hontem ahejando
pu.- .sòo a espionar a esposa, pa Francisco Portella. Infehzmen.
a tiroo 0 rival.
causou admiração pela sua bela cn: São Gonçalo,
COMPADRE
ra avariguar se tinham razã^ te, era tudo
no Estado dv>
A
victima
verdade. Quando
foi internada
no
técnica de paisagista, pintando Rio. Unia
O casal Júlio e Mila de Al- üj „./„_ ..u„y
tragédia
suspeitas. Hon cs amantes viram Júlio de
passional Hospital de Prompto Soccorro
•os maus sugestivos
are
meida
reside no logar denomin * oem veiu
e atraentea desenreleu-se ali, com escanda.
o criminoso preso em flagrante
a revelação fatal com ma cm punho avançar para ei
panoramas do Paraná.
Seie
Pontes,
do
Io
Quis,
e conseqüências dolorosas.
proxim0 de Sã a um inevitável capitulo trágico. les com
e autuado na sub-delegacia, de Gonçalo.
ar ameaçador, abraçadeste modo, fazer propaganda Um marido
Júlio encontrou a esposa nos ram-se,
trahido> surprehen Neves.
gritando
por soccorro.
Mia de ha tempos Júlio sus- braçcs
do rival.
DOIS TIROS
peitava da esposa com o seu aENCONTRAVA-SE NA CASA
Sem uma, palavra, os olhos in
migo Júlio Felippe, padrinho d;
DA IRMÃ DA INFIEL
jectados de cangue, Júlio aper
um filhinho d0 casal. E passou
Cedo ainda> hontem) Mila dii tou
quasi automaticamente o
se ao marido que, á tarde, iria
gatilho, alvejando o homem que
visitar uma sua irmã, residente
deslionrara o seu lar. Foi na
rua Francisco portella n« 427, mesma
c
E. HORIZONTE 13 (U. B.) Exposição Feira
posição que 0 encontra
que aqui está
A policia scientificada da oc
em São Gcnçalo, o que fazia fre ram as
— Prosepuindo numa intermipessoas que invadiram a
so realizando, arrombando
os Currencia já se encontra
quentemente. Júlio nada disse, casa attraidas
em
navel serie do assai tos nesta ca mestruarios
peloa estampidos
de
Morro Velho, campo, esperando-se
tle mas Preparou-se paia apanhai- o
dentro de
BERGER^
O
ARMAZÉM
audaciosos
pelos gritos de soccorro.
pitai
ladrões volta conseguindo se apropriarem
de alguma^ horas a prisão dos
pe. Alfredo Salomão situado em 3 esposa.
Mula, o "pivot" da tragédia
ram hontem ás suas activida-- varias barras
de 0uro e moedas rigòsos amigos do alheio.
antes
Saiu
deHa,
dizendo
Maréma
PARANAGUÁ' á
que sangrenta, refugiara-se nos fua
des, penetrando em o recinto da nickeladas.
chal Alberto de Abreu^ pre- ia para o emprego. Mas faltou dos da casa. Nada
soffrera.
:n°.
8 está aparelhado pa- ao trabalho e foi para as pro- Mas Sylvio, 0 amante, jazia en
di0
xiniidades da casa da irmã de sanguentado
ra atender-Tos.
e gemendo a uni
Mila, ondje, potico depois, en canto.
outra
Não é preciso lerar
cousa alem da roupa de Tia- trava, esta. Meia hora depois,
Freso em flagrante, Júlio Al
"Casa"
que é ali entrava também Sylvio o meida foi apresentado ao comgem. Naquella
o maior e melhor Empório da mão amigo. Juli0 sentiu 0 co nussario de serviço na sub-delo
cidade encoritrareis '"tio que ração confranger-òe-lhe de od;0 gacia de Neves, onde foi autua
desejaides.
fe vergonha. E marchou, alluni do e confessou o crime. Sylvio,
nada, para a vingança
entroga
da
"f
Encarrega-se
a victima,, foi transportado p»
NCS BRAÇOS DO AMANTE ra
(NASCIMENTOS:
INNTVERSARIO DE X
no local de vosso paradeiro^
o Serviço de Prompto Socco.v
FAZim ANNÜS HOJtó:
—¦¦--- CASAJDENTO alem das
Sem balei-, com uma pistola, ro,
ali submettido aos curatipassageas e transCom o advento de uma roAs Exmas. Senhoras:
já engatühada-, na mão 0 ma vca necessários,
Passou atnte-hontem o ipri- portes das bagagens.
e depois remo
busta menina está de poráTelefonando para 1-7-0 te- rido traído penetrou de mansi- vido para o Hospital de São J.
meira anniveirsari0 de ventu
btns o lar do snr Elias Reill roso
consórcio do snr. Victor reis resolvido a problema da nho na casinha modesta da rua Baptista, onde ficou internado.
de sua digna esposa d. Ths
Manasses e de sua exma. ej- vossa viagem sem o menor
r?za A. Reilí.
posa d. Nüdyr Chichorro Ma- ewcomodo.
Preços convidativosnassés.
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tompleb 108 Ãn«fios a Sociedade de
Mísíurita HamburS. Epl. da RDV. 12 — De 14
n 15 de Abril deste anno festeja
a Sociedado Histórica de Ham.
burgo seu anniversariò de 100
anncs de existência. Diversas ag
eremiaçõcs congêneres, mesmo
do estrangeiro, adheriram aos
íestejos. Na parte da manhã oj
hospedes serão recebidos officiyl
swanta na Prefeitura de Haniiiurgo pelo Alio Comniisario do
Keiph e na noite do dia 14 ris
Atou realisar-se-á no grande sa
lão do Edifício Patriótico umi
¦reunião festiva. No dia seguiu
te far-se-á uma viagem circular
polo perto de Hamburgo e ao
•meio dia terá inicio no Muoeo
tia Historia Hamburgueza a fes
¦ta centenária
da sociedade. Por
esta occaaiã0 será entregue ao
referido museo uma "maquette"
da cidade de Hamburgo como
presente especial da aggremiação.

-3

f-ÊÊ"

Âlvejoa com deis tiros de pistola o bmem
que deáonreii o seu lar iram ami gos e compadres
aigrenfa tragédia passional em São
G onçalo

OURO EM BARfiAS! - Âiidacmso assalto levado a effeito
nos üíosímarios d e Morro Velfo, eu? Bello Honsonte
Vai ás praias de

Anniversarios

¦>r"m

Curar com faciHdade
todas as moléstias...

Renato
Pelo auspecioso motivo do
advento do seu lindo filhinho
Renato? encontra-se em festaa a lar do destineto casal
Oswaldo Castellano - D.
Dicmar Castellano.

Olhei, indifferente uma
honeca pndida no cant0 de
«m bazar, e a minha displi«enciü descobriu naqueUa
bo
Mcca excêntrica um
olhar pa
"¦ecitto com
o seu. Fiquei adf*Unao o oihar meigo que
ía«ia lanar
aquela imagem
do Peilucia.
e comprei-a,
Tro,•uxe comigo
aqueUes olhos
a**ÍSci'lõs com sua
alma. Por
**>^ permitia
que Jhó diga:
;«ce contrariou
a theoria de
Bemard, para collo^"de«a alma
Da phsiononüa.,
xxx
aeÍU> '°^KU t*iansIncido
*orn
aUn»entoá minha
vtK^!U

Regia convida o3 seus associa
gociEDAfiES
i Giremio Victoria Regia
dos e exmas"íamilias, bem*
aggremiação
os sócios do Club Libaelegante
coma
( ^^
Para isso, não é preciso
de
amadepois
nez.
promoverá
muito: basta possuir O NO^ ^^o uma encanta- • As mezas devem ser ireserVO MEDICO de Souza SoaP1UTILADG
res, e ter á mão os Específicos
dora seiiata em a sede social vadas pelo phone 2111^ e os
SOWBWCO
nelle aconselhados.
convites especiaes podem ser
I
do CHub.Llbanez.
Pudim de Fructas e Nozes
2044_
Do nome de cada remeíesta
será
Para,
esta
que
procurados pelo phene
|
«•BàS*
8 biscoitos "Digestivos" 1 abrilhantada pelo "Jazz Aca Uom
dio
se
deduz a sua applicaespecial
Commissão
a
ipêiias descascadas e corta- demico" o Grêmio Victoria emente encarregada.
ção !
Febrilina —
das; 1|2 chicara de nezes; l|4
ao
febres; HTervosina, para as
ohicara de passas; 1|2 colher
para
doenças nervosas; Epiderde chá de canella; 1|4 collier
as da epidemia
..
mina,
cravo
de
de
114
chá
em
pó;
I
ou pelle; Respirina, paropara
Tapetaria moderna
as dos orgaCeScollier de chá de nozmoscaM. MILLER
da; 1 chicara de leite conden, Jogos chapeados e estofados em veiudo de 1»
u*eririna, Doridina,
ÍSSSSf
Yrtna^lna'
sado "Moça".
luflammina,
B20$OC,
Depurldlna e Portifloina
4
peças
qualidade
Passe no moedor, os íbiscoi Jogos fechados com gobelim^ com molas duplas
Que haverá de mais simples? Vé-se por
ani que sâc medicamentos
tos "Digestivos", pêras nozes
4 péças
696$00(
modernlssimo estilo "soflê"
que se devem achar
em todas as casas e levados
e passas. Addicione oH ingVe- Jogos de gobelin com braços abertos, em emem todas as viad i entes restantes. Misture
gens.
310$000
bula com perfeito acabamento — 4 péças
bem. Despeje numa assadein Jogos de pano.couro cora braços de embuia^ em
O NOVO MEDICO, precioso livro de
irreverenria ««qneue
a minnã -^
240 paginas, é enviado gratuitamente
...4 peças
eatilo moderno
untada. Leve a assar no for
S60$00
olhi,r
a
^
o pedir aos fabricantes — Souza Soaresquem
no brando. Sirva com creme Divans de pano-couro, com molas duPlas e per&
dâquelles
^se!!?lR*raz
Irmão, em Pelotas (Rio Grande do Sol), caixa
exPressivos.
feito acabamento
,. 80$00t
de leite batido. Porção 6 pes
postal o. 8.
sôaa.
.... Divarta de gobelin moderno
115$000
destmida, a»a.
xxx
^boneca,
1»
Jugos de veiudo de
qualid ade de braços at*ía.
|
Nota: — Pode enfeitar com
que eu n0j^en,elhianÇ«
bertos em embuia
."
4 peças
42O$OO0
fÍCou
"SINCiAIR
em mim' »tor Só si fór
^^ta-fS
FEN- nozes, antes de levar ao for Poltrona-cama, tipo títra-moderao
* * * Gantíe com
sorte.
publicidade, Ven«
a
«fttei
impressão
SYLVANNIA".
no.
.
?
americano
'""^
205Ç08C
com
*llt*1' da^
SOb Dm
njt
ça
publicidade, e convença-se
Enwntoa-sc/ * renda em
DBCÍMÍAÇOES EM FINO E8TIL0f COM MODELOS
bouft
^^'
hàiuB
I
Temperatura 300°P.
»s Gamges e Oficinas
NORIR AMERICANOS
Mi
que éla é a única maneira que fará!

NOVIPAr»F«

*»
Cd^de-^ da*««
boneca «w*»1 .1

Oleo Absoluta^
mente puro

**W üAüRr

idiédaíãinça.

I

Tempo 1 hora.

Rua Barão do Rio Bran«n »' XAd

prosperar os seus negócios.

^..

;

""Mdsrvr,. : wwgc^wk»»

S."*
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UM ENCONTROlNEDITO

"pretos" "brancos"
da Ca
e
dos
Está sendo organizado para o mmmo dia 13 de Maio um interessaiüe confronto entre as seleções
jogadores
—
pitai. Trata-se de um match inedifo entrenís, e que grande successo tem alcançado m Rio e m São Paulo, onde é realiza do ammalinente.
Eis para se ter uma idéa do que será tal cotejo, os seleccionadcs que poderão ser organizados: (
iMr
3E©) Jff
têtU®,QM u>o EfcD

aso

mm

HI.....V.» Ww»Wwu»»»üV4)Wwwéwwwwwwww^««
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.?'
BRANCO

PRETOS
Duia
»
Bororó — Mendes
!
Bahiano — Ferêrira — Jango
Formiga - Mario - Bananeira
Edgard
Saul

Domingo vindouro^ o torneio
de 3S culminará com a realização da partida entre ferroviarios e rubro-negros. Até aqui.
tivemos alguns encontros de ele
vadas proporções: Ferroviário x
Britannia (4x3), Savoia x Atlile
tico (lxl), Palestra s Coritibi
1x0). Ncnlmum destes, todavia,
do sensacionalismo
cercou-se
(pie esta envolvendo o cotejo
Ferroviário x Athletico, o qual,
ao que tudo indica, constituirá
um dos maiores acontecimentos
da temporada.
Trata-se em primeiro logar,
da decisão da liderança da taactualmente
mantida
bella,
"colorado". O Athletico,
pelo
porém, scguc-lhc de pci-to as pa
gadas, com um ponto apenas de
differcnça, de modo que, Icvan

Ary
Zanetti — Borges
André — Ivo — Jcanino
— Carnieri
Ary — Pinto
Tadique
Erico

naar—^ar~~^-y^";j*»«^^~~,",",y,"~~"~^~~~*,*awaS*a*a*"w*^'Lm^****^

ÍO a melhor no encontro de domingo, subirá para o posto ds
henra.
Eis porque o Ferroviário est-i
cm francos preparativos, c soliciteu a volta de Janguinhoi afim de apresentar-se "au grand
complet" cm tão importante en

•_

¦

•

TH

E' bom lembrar que, mesmo em inferioridade de forças, o
nas vezes cm que se encontrava Athletico sempre foi o mais d"
ficil adversário para o Ferrovia

-¦:;4:í^^^É7:::f7717
ir

centro.
O Athletico, |ior seu turno,
não se descuidou do ne<«ssario
preparo, c com o mesmo XI que
csr.ha<:clou Por duas vezes o Ju
yentus e dividiu as honras da

„
< --r-"—r-'"'¦'".".¦—v;¦.;¦•
.''.s.'..!','

¦Jk

>il?%

' 7 ;.

tio. Ainda no torneio passado,
foi nc rubro-negro que o quadro
da Estação encontrou o maior
obstáculo paia chegar-sc ao tituio de campeão.

..Ferreira

—.

.

.

go lia Água Verde marque epo-

1." Parco — 1.200 metros —
Dotação: GOOÇOÜO e GOÇQOO:
— Viole-a
48 kilus
"
— Macalé
42
"
— Triancn
50
"
— Borrasca 52

a dever ao seu poderoso adver
sario. Por tudo isso, é justo cs
ptrar-se que o cotejo de domiu

. A quantia que a Portugneza pediu para excursionar

!.'

Dias atraz, focalizando o re
novacio "esquadrão" do Athletlco, em virtude de suas expressivas " performances "t os nossos
ccllegaü da "Gazela do Povo" ,
Puzcram em relevo a figura do |
technico Fernando Creteila, tri
butando-lhe as honras de ter ,
reorganizado com mãos do mes
,tre as fileiras rübrò-negras.
De facto, quando Fernando
Creteila assumiu as funções ds
rJirec;tm--technico'. o Af.Wetioo
era simplesmente 0 quadro quo
não foi
teralém de um
ceiro logar no torneio de 38.
Km pouco tempo, porém, gra
çaa ao trabalho dedicado e ao
espirito seleecionador de quem
conhece os segredos do "association", o rubro-negro ganhou
(extraordinário impulso, e ahi
está como o vemos — temido
por todos, o apontado como um
FERNANDO CRETELLA
dos mais provaveio campeões de
39,
do
Creteila, mais ainda nos con
Ao constatar os resultados ef vencemos de
que o technico é
íicazes do trabalho de Feman a alma de nm
quadro
[

"Ã1"

As negociações nesse sentido
estavam sendo feitas direclamente pelo presidente do nosso
alvi-verde. snr. Domingos Chinasso, que viajou para São Pau.
V> na semana passada.
Hontem com o regresso dafjucllo paredro palestrino, souln*
mta que a Portugueza pediu 21
contos de reis para excursionar
á nessa Capital.
Como tivesse achado sobrema.
ncira elevada aquclla quantia, ,,
sr. Domingos Chinasso deixou
abertas as "demarches", afiii

TOU CONTRA

do aesumpto sei- resolvido em
rlírtctoria.
&' ultima hora soubemos que

recordes

PALESTRA

o Palestra fez un
pasta da qual a 1
notificada por te

paranaense, estabele- 13,62 eras, (treze metros e ses- liados

da Liga cidos regularmente por ocasião
Atlética Paranaense, em sua re. da realização da 2." parte do
Conselho Diretor

união realizada

no dia 10 da Campeonato

Estadual de Atle-

Clubes filiados:
Sociedade de e vinte segundos e treo quintos
de Educação Física "Juventus", de segundo).
Coritiba Foot Bali Clube, Clube
— do amador Hamilton S8Karam — Odir — Vacir — Su Atlético Paranaense e Socieda. porski Dal'Linj do Clube AtletiHão — Leonidas. Ostentes fo de de Cultura Ficíca "Jahn",- co Paranaense, na
prova do sal„
ram feitos por Sufião 2; Leoni
de acordo com os respetivos to em altura, com o resultado
das 2; Karam c Vacir.
ofícios de solicitação.
de 1,78 erns. (um metro e setenDevemos a victoria ao guar
—
Aprovar
a
Ata
n.°
17
da ta e oito centímetros); e
"maravilha" Andersen
dião
que
Atletismo e sob
— do amador Hamilton Safez pegadas incríveis e ao meia . Comissão de
'•
Sufião que soube aproveitar to proposta desta Comissão.
porski Dalitn, na prova do sal.
—
a)
homologar
das" as oportunidades.
I
OT seguintes to tríplice, com
rematado de
0

._.

6." Pareô — 1.700 metros —
Citações: 1:000?000 c 100SOO0:
1 — Lyra 2*
48 kiloe
"
? — Hiera
48
"
Revoltoso 48
"
Torpedo 54
"
Smyrna 54
. — Durante a execução
pregrama, será sortead»
ao freqüentadoras do nos
lodrcmo um rico brinda
costuma fazer esta Socie-

dat 19,30 ás 20,30
para o registro de ama-

adoo

senta e dois centímetros).
mes d
b) — proclamar a Sociedade mar o
de Cultura Física "Jahn" cam- desta
atletismo do
o) peã estadual de

3gistrar de acordo com o
• favorável da Comissão-

des Ch

a ao Cesto, os seguintes

peonat
será di
turno ;

es: pelo Clube Atlético
ense; Luicio Oliveira, Di_

,cbrii de 1039, reeolveu o seguüi- tismo:
te:
— do amador Pedro Lúcio ano de 1938, com o resultado de
— Conceder inscrição), para Tusin, do
Coritiba F. c-> na 227 pontos ç
0 Coritiba, F. C,
03 eampsonaios oficiais desta prova de 1.500 mtrs., com o tem. vice-campeão, com o resultado
Liga, do ano 1939, aos seguintes po de 4'20" 3|5 (quatro minutos de 168 pontos.

Serie-dõ Pré-Medico yenceu','

Hontem ás 2 horas realisou(.* o esperado encontro entre as
turmas do Pré-Medico e o Semi
nario, sendo vencedor 0 primei
ro pelo alto 6core de 6x1.
O quadro vencedor foi o segtiinte:
Anderson; Richard — Altino; Sábio — Meloni — Oscar;

O NOSSO

2." Pareô — 1.200 metro» —
Eiitação: (idOÇOOO e 60$0UO:
— Nobreza
50 JcUoe—Negrinha
52 "
— Ladario
50 "
— Meia Lua
48 "
—- Lcndera
52 "
3." Paieo — 1.000 metros "Eíi
—
ff<inatcria"
l:000$0OO
r
100JOOO:
— Frtnéa
52 kilos
"
— Pão Duro
54
"
— Famoso
54
"
— EstUhaço 54
4" Parco — 1.200 metros —
Dotações: 7O0Ç0O0 e 70S00O:
— Noivo
46 kiloe
"
— Zangado 48
"
— Morena
52
"
— Revoltcwc 56
"
— Hiera
52
5." Pareô — 1.200 metros —
Dotações: (iOOf.OOO c 60$00O:
—- Ladario
46 kilOK
"
— Gaiata
50
"
— Pobvc Velho 54
"
— Al Ca)X)ne 54
"
— Caçador 2" 54

<»A<L^jL««*<>»»»«'»<»ai«ifi^«»«»it^««i«fii\gi^ii/AfjiaajL,^rt.A_„<tj1^J>x>J>J
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Mu no futebol citadino.

-:;::00O::::-

Com grande alarde foi noticiado dias atraz por toda a im
prensa local, que a portugueza
de Esportes realizaria ainda cs.
te mez uma temporada em nos
s«s canchas, sob os auspícios do
Palestra Italia.

0 trabalho efficaz do sr. Fernando Cre'
tella em pré! do rabro-negro

-"T.

—-.—¦.

vacs de nossas canchas.

—

...

Q Programa Oficia! Para a 5" Reunião em
16 de Abril de 1939

Este anno, no emtanto, 0 ru
bio-negr0 está com um "onze"
de elevado potencial, nada fica

lueta com o Savoia, procurará
domingo cumprir mais uma ex
"performance". Não
pressiva
bastasse a importância da PUS
na pelo valor de seu resultado,
fubresáem-se os adversários co
ir:o dois dos mais acirrados ri-

-- --'

3 — Aprovar, a Ata n.? 1 da peonati
d!) _
Comissão de Voleibol ç Bola ao
do
corrente (quinta-feira) pa.
Casto e transcrever em Boletim
ra
a
realização do "Torneio
as seguintes deliberações dessa
Inicio"
do Campeonato de Bola
ComUcão.
ao
Ceoto.
a) — Levar ao conheciment0
e) — Designar a cancha
dos Clubes filiados que o Camda
Sociedade
Visconde do Rio
peonato de Bola ao Cesto do
Branco para a^ realização
corrente ano será disputado
do
pe- "Torneio
Inicio".
"Formula
Ia
Fraga".

b) — solicitar aos Clubes íi-

í) — Designar aa 2,'s feiras
i

tnto,

Haroldo Cordeiro,

nptista de Deug Netto,
j Grunewalder, Virgilio cSzuberski; Benedicto Cassilha às
Oliveira, Pedro Ambrosio, Irãndir Dias, Flavio Toledo Comide, Ewoldo Lobo/Antônio Azam.
buja Vüanova José Bandeira»
José Vicente Manoel Moreira da.
Silva, 03ni Va6ooncellos e . Oswaldo Macedo de Andrade; pela
Coritiba F. C; Parllto Arthur
(Conttnu»

\n

fi« niur.)
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Numero

Será Antecipado Para S

5T

GampeonatoBrlt

Segundo chegou ao nosso conhecimento, o Britannia e o Juventus
estão interessados aa antecipação, para sahbado d»
d0ming° YÍndouro e ocsse SÍ!ifi,!o **«* ^ ánoite á Liga Curitíbana
£
uT
>
TlspUtar
) «e rietaL A se confirmar tal noticia, não só lucrarão os nossos
esportista? que poderão assim assistir os 2 jogos da
i rodada mmm 5, mas sobretudo o Britannia e inverte
pois o rtf*ft encon tre, realizado feiigo. teria por crt» di
oy-b cisterna ea vista do «taarfario
grfex do mates Petico i Irrorario'

Curnlerinho

SASTRE, o jopaaor que pediu

uma

fortuna para

no

jogar

Vascoj;

que eeelareit a nossa Fepê>rtaüam
€> tecliMèo Moacyr Gonçalves

(Villl-ÍO. em
plll vista
VlStn do
ClO va
Vs>
O Ferroviário,
or de sen adversário do proxi
nu domingo, está ameaçado d

Ao Correr

npr;:Plper;:er

nvlmelm posto,
n,w~
0„ primeiro
e po:
isso fará o possível para collo
car frente ao Athietico seu esquadrão completo.
Nesse sentido, segundo decla.
rou hontem á nessa reportagem
o technico Moacyr Gonçalves,
o "colorado" solicitou a volta de
Jangumhvi. o qual, como oe sabs, estava licenciado por alguns
mezes.
Não ha duvida que Janguinho

da

Pena...
Por Alfredo Cardoso
TICO VEIGA
Tico Veiga, sportista invetera
'Jo é sem duvida
uni dos maio
res e mais acerbos admiradores
cio rubro-negro. Tico tem rasã(,
•ie afagar -om carinho em seu
ixito a flíima rubra cie vez que
ia foi um cios maiores presiden
¦<s que .ja teve o rubro negro
Conheço Tico de priscas éra;',
-sMmpre modesto si bem que ní>.
sua cabeça íulgure um dos maio
res cérebros desta cidade. Fa
milia pairicin das mais nobres
em sangue e piedade pelos cpprimidos, herdou Tico de sua
.síiiita e veneranda mãe aquelH
oração do scol. Si bem que te
--'cs nós ssjámcs como diz Darwin descendentes de pithéras,
tenho a certesá que Tico terá
de ser de raçay mais adianta;las como provam as suas ma- JANGUINHO, niiR ptcvavelmen
neiras e seus adémaiies da gen
te jogará domingo contra o
to patrícia. Montado sempre n0
Britannia
seus Pegado que é o cavallo do
sucesso Tico deveria pertenesr
aos hemená do reino de Antinoous ou do Peleponéso. Tico
Veiga teve; sorte porque soube
escolher em vez de uma xantip
Pa, uma Penépole para esposa;
mas elie bem mereceu como gal
lardão as suas virtudes de lioniem cie bem
e de coração blan
'üoioso.

4Tdtsse-cm"™ ^ní-^Soiir^ a- v-Hui'
''y^Kül

'¦COliciu^r.1CndaS

tirou
da5
as seSl,intes

corredor de curta
tiistancj
^Inicia dGZ fiegundos deP°is
a coi-rida
^\
já cami0'lr
:i^,,!rt'nta
^cento »avn
DDntro de vinte
futicioa "
se

S\ 2? porcenta8em aug«"«ita
2-^
Ie

1

por centxi.
J
^csn.
lcBar !"n holIlem forte J3o
a exhausião
compl»

ta. Um homem ordinário, des
treinado não so cansa tão fácil
mento como um athleta de pi'i
meira classe igualmente fora de
forma. I
3" — Bussel, da Uni\'ersidade
de Ccrnell, que venceu co cor
redores de Cánibridge e Oxforr:
no ultimo verão, alcançou uma
velocidade de 24 a 25 milhas ho
raiins cerca de setenta jardns
depois de haver iniciado uma
prova de duzenlas jardas.

.,'

%^ ^^

'*
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EVITE AS DOENÇAS VENEREAS

FeSicEdade ? !

se
aftfeb

:í Jí

Victoria flllemã I e Teahls

O conhecido jogador e campeão bou o
par frances-jugwslavo, sra.
allemão de tennis, Heiner Hen- Henrotin
e Miltic.
kel, uhimamente pouco favore
cido pela sorte, conseguiu, final
mente obter triplo suecesso no
campeonato de Bordighera na
Rivíera italiana. No "single"
Henk-el venceu o yugoslavo pua
O posto de profilaxia
ceo. No "double" de homens,
vcnei'sas sob rigoroso
jogando com Roderiuh Menzel,
jamtroie medico, funcio.
mi dia e noite até ás
j os dois allemães venceram os
yugoste/vos Puncec e Miltio, ve-i
Zlt horasf á rua Morecedorea etuopeos da "Taça Da
chal Floriano Peixoto
viés". No "double" mixto, Hen
u° 50 (esquina da
kci tendo como "partner" a aruu SV.
mericana Sra. AVheeler, derru.
wwBwawww«uwwss»i»w55iiii^g|

hbíé â boMq os
mmUms mo

Ci/iuo.'.nve vem sendo amplamente íioiioiaoo st-ia ie»i.uo á
Policidade na velhice, só st tliciiu, iioje a noii*. na cancha
Kio
consegue asando
na moeiila- cJa íàcçieciade Visconde do
"Torneio
l!<-' o
ds
inicio"
"NE1S
cii
Branco,
poderoso remédio
ilüNVi" único
AParaLiga.
Oes;obo'i
da
Que comba'c efica^menl
-,i BLENOR- nãensc. Essa grandiosa noita'AtilA ou
qualquer infeccão cja ceíioboi^tica, es.á despertán
mp.U-,
do grande interesse em nossos
meios ei.<portivos ceviclo 0 equi
librio de iorças existente entre
•uS quatio clubs
clisputantes.
Ml
"initium" da LCerlàmentü), o
A. P. alcançará um exito sem
precedentes. Com0 se sube, o
um athlctã alcança
alinhará, esle armo
Athietico
i
guando
«cord em corrida,
deve o i uma turma poderosiosima, estar.,
^ " Mlc,'ef:so
não á perícia mas
.,
do bastante cotado para camiMBlWadè dos seus mus
Clll>
peão de 39; O Corltiba, cense"
9»e o homem ordinário
™ lem.
guindo n v,ülta de S€US antl6°s
doíenscrcfl, também impõe-se co
mu
serio candidato. A Jahn, vi
' rea!l^da na
University CEcampeâ de 38, ainda apresen
Cojj.
tara um quadro de real valor e,
' q"e examino» os finalmente, o Juventus que vem
'^hv,í
, remadores
«s dos
o oue, que
m*t*s
na Universidade treinando assiduamente
£

t__
i. - .
faz
grande falta a0 "esquadrão
de aço", de modo que, reassumindo seu posto na Unha media, augmentará a potencialida
do ^0 XI da Estação.
.Tanguinho, que como se sabe
sempre foi um jogador de-icado, por certo attenderá ao ap
pulo co Ferroviário, e domingo
estará em campo disposto a en
írentar o Athietico pela victoria
de seu clube.

1
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guri '. na temporada em curso, o
m vemos a noitada de hoje
está fadada
a alcançar um exi
to retumbante.

;s
CurilífcM
O Corltiba Foot-Bali Club le
vara a serio cs treinos de atle
tismo. Para Isso, avisa
por nos?-o intermédio, que as referidos

treino3 serão realizados todas as
terças e quinias-feiras, ás 4 ho
ras da tardo, no Estádio Belfort Duarte, c, ainda aos domin
contará com 0 concurso
do í?os, pela manhã, sob a compe
grande bandeijador Brone esié
ente direcção do technico Bor.
destinado a fazer excellenle ,fi. | nardo

mm

U.JÍÚÍÍJ1I* iJUíli-íílí

Sastre quer 80 cüntospara ingressar no fascol
KIO, 13 (A. N.) — Parece suas fileiras, respondeu que só
mentira, mas Sastre, 0 excellen o fará mediante uma "luva" de
te atacante da selecção argen- 80 contos e um ordenado mentina que recentemente visitou o scl de 2 contas r]e i-eis! Pelo ex
neso paia, tendo sido convida- pesto, chega-se á conclusão de
d0 pelo Vasco para ingressar em que Sastre quer ser 0 jogador

Lf

mais .-aro da America. O "for quisição
de um "orack" não pois o grêmio do dr. Teixeira-deward" ar&entáno, porém, não satisfaria o
desejo daqúelle fa Lemos, na ansia_ de trazer
c»
vale tanto, e estamos para crer moso futebolista.
niais lenqmados jc^adores ^^
que,, mesmo que o clube da
Analysada por outro
prisma, gentinc-s para suas-fileiiua, tem
Cruz de Malta pudesse dispor todavia,
a resposta de Sastre ya feito a ajguns
delles propostas
de tão alta quantia para a ac- le ao
Vasco
por uma licção, irrisórias, como parece ter suect
dido agora com Sastre.
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EMPREZA

CINEMATOGRAPH8CA E THEATRAL H. OLIVA. — PHONE : 1551 e 1944 —

...

•

•

•
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Sexta-Feira
Em 4 sessões — À's 2 horas - 3?30 8 horas e 9,30. - A maior maravilha do ano - 0 film que nos mostra pela primeira vez o gar-

roto prcdigioTOM: KIXY em

Um film da United, todo em cores baseado na celebre novela de Marhn Twain, que escreveu para o inundo e que vae rer lacionar o mondo. )
*m
HOJE-PALÁCIO-HOJE
HOJE - CINE BROADWAY - HOJE
HOJE - CINE REPUBLICA - HOJE I »** - c™°yBroa<í
Sessão Única as 8 Horas. - NACIONAL
Sessão Única as 8 horas ' Grandiosa Matinée com iuiSessão Corrida ás 8 horas
\
PECADORES DO PARAIZO - Um pu
* -'• #
DOS
REIS
'
REI
0
NACional
nüiado de homens e mulheres vitimas NACIONAL
úe um naufrágio aportam numa ilha
deserta ... Um film que empolga com
John boles e Brur:^ Cabot.
LOUCA POR MUSICA - Deana DurO CASO WESTLAND - Uma impressionante novela policial com Freston
Foster.
FLASH GORDON NO PLANETA
MARTE - 7* e 8' episódios.

numentel realisação de Ceei! B. De *3±3t%&
DEVORADOR DE KILOMEMille
TROS — Com Buck; Jones

JORNAL UNIVERSAL

A Rosa do Adro

A ROSA DO ADRO

O melhor film português do ano . com com Maria Lalande
a interpretação de Maria Lalando e
Adelina Abranches.

FLASH GORDON NO PLANETA RART.

DEVORADOR DE HLOMETR0S
Um film emocionante com Buck Jones

Crabbe e Jean Rogers

DEVORADOR M KILOMETROS

P atado

Mariit Lalundo e OUveira Man
tins
FLASH GORDON NO PLANETA MARTE — 7o c 8" epismlios
(j

Hoje - C1ne Rex

Sessão Única ás 8 horas |
NACIONAL
I
FLASH GORDON NO PLANH
TA MARTE — 1" e 8o episo
diso
MARCA DE FOGO — Com
Sessue Hayakavva
AS DUAS VALSAS — Com
Fernand Gravet

>;«*$0$

Apresentação da mais bela mulher da H espanha, bailarina sedutora que empolg a e seduz.

t

Império Argentina em
Completa o programa do Broadway
Clinica Infantil Dr. Sprenger Lobo
OIRECTOR: DB. SPRENGER LOBO
hx director do Hospital de Crfcnçao
Mios cia Farmácia Moderna.
UVA DE S- FRANCISCO N° 254.
ii {tua Dr. Trajano Rei? 47. — Daa
(«<i_, ii
19 horas. — Fones 1916 — 1560 — 844.
16
* * *
Assistência médica gratuita a crianças reconhecidamente pobres.

\mh criança saia
enche a casa de
ia

BT-s^S"
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QÔO kilocyclos
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— Oei} Slpeafcers de studío:
«o Ouamaraes.
_ ;____,_ y
Atnanhãl
Orlando Silva — Almirante
>— Loliita França — Mnrllo
^Caldas — Nèna Rofcledo —
!IfeÜelo.
Usurbeto —
y

do dr.
Zuquim, (drageas assucar»Ía
daa), fornece a matriz criadora da mãe 03 elementos «3
PROGRAMA DIURNO
bres para gerar um filho for
De 6.15 as 17-30 horas
i te e sadio, e prepara pelo esPROGRAMA NOTURNO
I tlmulo das glândulas, o bom
De 17.30 ás 23.00 horas
| aleitamento pana crial-0 ao
selo
RoseLee
rlikàklft uM\ j próprio
A "GRAVromA" é, pois, o
Bab Laey :jr
,Jkí
melhor tônico da gravidez e
Irmãos Tapajós ____
Ernani de Barro&
Íi da mae que am&menta.
i Em todas as phannaelas
Maria dará
e drogarias.
Mauro de Oliveira
Se
Dansas
Orquestra
DR. DAUO ZEFFIN
Radamés e a Ali Stars
Advosatío
Regional de Dante Santoro
nscriptwrio: Palácio do Com.
Eduardo Patané e a Tipica mercio — Rua 15 de Novembro
CosTientea ' .^.^^x^ a* 257 — Ponc 456. Residência
Romeu Chipiman e a Or- Roa Marechal Deodoro 823. pones 1375 e 1213. Expediente) questra de Concertoa
Abertura com "Vozes No- Das 16 ás 17 bens.
'vias", elementos estreiantea
no Radio.
'V. S. Precisa de
A'o horas certas, iosnaia
falados com noticias em pri- um serviço rápido
meira mãot fornecidas Pela de mensageiro ?

A NOITE oferta do SAL DE
FRUTA HNO E DA EMULSàO DE SCOTT. Li ;,.',.''
As 21.30 — QANÇAO DO

"Paraizo Para Dois" com Patrícias E Eis

E D I C 0 S
DO COBAÇAO
DOENÇAS
Dr. Isaacson
PULMÕES ÍSTOMAGO, IN
Proí da Faculdade de Me•icina do Paraná. Moléstias TBSTDJOS, fUiAÜO «IN'
senhoras.
Operações- «ERVOSAS K MENTAIS r»
ias
'artes. TuberculOBe- Moles- I
SERCULOSK
íj;{ do apparelho respirato(Adultos e crianças)
jo- Dlathermla. Ralos ultra— PAR
loletas- CONSULTAS: Pra- CIRURGIA GERAL
SE.
DE
MOLÉSTIAS
a Zacarias. Altos da Par- TOS
aacla Lanzetti. Das 11-12 e NHORAS B DOENÇAS VB4 horas Telephone 289. RE_
NERSAS
«IDENCIA — Rua Sete de
ROCHA
LOURES
DR.
n°
«tembro
1616
esquina
Ex-€staglario do Pronto
trono Fllguelra.
Socorro da Capital Federal.
Or. Carlos Heller Com longa pratica nos prinCom pratica noa hospl- cipaes hospitais do Rio de
»co Algemeines Kranke- Janeiro, São Paulo e desm
maus, St Georg. Hamburgo Capital e cursos dtt apertei
- Bt Loüig. Paris, Wiener
de clinica cirurgl.
lllgem, Krankechau» e Vie- çoamertto
ca
o
,com
professor Brandãt
ta.
Medico Adj. da Santa Casa Filho e obstetxica com o Prol
1* Misericórdia. Ex-Chefe de
Jorge de Rezende
Clinica Gynecologica da PaCONSULTÓRIO: — Ao la•uldade de Medicina do pa«má. Diathennla — Ondas do da Farmácia Fenlx. Rua
íltras Curtas — Ralos Ultras 1S de Novembro n» 396-398.
loletas (Kunstil. HohensonCONSULTAS: ~ Das 10 as
.«) - Lâmpada
BoUux e 11 e das 15
as 17 horas.
«lectrolyse.
— Rua ConRESIDÊNCIA:
—
CONSULTÓRIO:
Avenl.
¦i* João Pessoa n° 54. Altos i selhelro Barradas, n°
623
ia Pharmacia Avenida. ConmrwwmíBuaiBBHmimun
(Ultas de 10-12 e de 4-5 TeDr. Cerqueira
ephone, 875. Residência —
ftna Commendado(r 'Araajo
Lima
»• 070. Telephone. 424.
CLINICA MED1CO-CIBURGIDE CRIANÇAS E ADULTOS
Pr. Dante Romano CA
Reglmena dietetlcos modernos e
Tratlea nos hospltaca de
eficazes da lnapetencia (falta de
Berlim
Éz-lnterno do Hospital apetite) o diarréas Infantis.
Svangelico e da Santa Casa Tratementos modernos com re(e Misericórdia do Mo de Ja sustados positivos no tratamenlelro. Professor de Operações to daa crianças magras, pálidas
e raquíticas.
ta Faculdade de Medicina..
Tratamento
especial e moderno
lyphills, Vias nrln&rias e cüilea de Senhoras- Diatermla, fla tuberculose do latente e da
criança da 1" e 2' Infância.
laloa Ultra-Vloletas e Alta
rrecruencla. CONSULTÓRIO: Consultas: das 9.30 ás 11 hora:
»raça Tlnadentes n° 654- (Al* e das 15 as 17 em seu consultoos da Pharmacia Minerva) rio á rua Murici, 699 e 705,
RESIDÊNCIA: Praça Sena-> Residência:— Rua José Loureiro
Telefone: 4-9-3.
n* 320
tor Correia-

Dr. E. da Rocha Júnior
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O Elixir Çintro tem duplo
acção sobre o organismo.
Combate os males do er'
mago, figado e intesti
taes como: azias, acidoz,
mau hálito, eólicas, díoirhéas, ao mesmo tempo rjuo
estimula a digestão r. o
ossimilação dos alimeirios.

Um brindo o um tubinho da pasta
/9 m _.._#• _. '*
l,ont"1 P^OTYL. Mando i norno
Lf/UUM
o onno
dftroço certo do — S — possoas
ao
pi
JT
_. doroço
.
,lab.
, „.
P6ro« Olivolra _ Caixa Poslol 1990 — Sflo Paulo

Ssdeisbs

k

uiniuwA.íii1^'. vmesmMmstm -w smsmsae

Dr. Jorge Mayer
Filho
ClrartrUe Dentista»
Hna Alfredo Barrem 41,
(r.attia Travesso ds Uaiversldade.
Daa 8,30 Aa 11.08 e tino
l.M aa 17.83

0M AÜTOMOBILISTA
CONSCIENCIOSO
usa apenas um producto de consciência na lubrifienção de seu automovei.
.. j
SINCLAmiSE POR-'"
TANTO
o sen carro, consnltando sempre a nossa ta•>eüa de recommendaçõea.

Cou pratica de 7 anno®
nos hospitacg de Muencher
e Nuremberg (AUemanha).
Moléstias de senhoras- Pairtos, vias urinarias. operações,
raloi X — raios ultra-violetas
Dlathermla. Tratameri
to eiectrlco. Consultas em
-"a Casa de Saúde rua Sãc
Francisco. Residência: Rua
Gommendador Macedo n° 447

Or. Vicfor Gutierrez
Clinicai Cijnurgica Ortopedia
Moderno tratamento das
fraturas
Moléstias de senhoras.
CONSULTÓRIO: Rua Emili« •
no Perneta 179.
CONSULTAS: 1 — 3 horas —
Fone 79
Res- Rua 24 de Maio 248- ;
Fone — 81

TELEFONE PARA 753
Qne será Imediatamente «tCIRURGIA — VIAft-UBIRaRUS
tendido.
Assistente da clinica dnvgfca do professor J orge de GonvCo
AGENCIA VICTORIA
¦'¦
¦¦"¦ n mut
„n,
DIA — Escrita e Interpreta- Praça Bnfrasio norr»l- 763
• Diretor do serviço Ra diolo_rieo da CASA DS
Tem
rheumatis
"SAO
da por Lamartlne Babo, uma
— 8AUDE
JORGE», —
mo? Não se im
oferta da casa de louças "O
RUA LEOPOLDO ST Ut. FONE: 48-43M.
rSECISARDO
DRAGÃO".
pressione !
CONSULTÓRIO CUNICO: TOttkfe Wcühk"
DBPÜRAR
O "RHEUMATOL" fonaola
A's 22.00 — PAGINA ESRUA DO MÉXICO, 166, (Espl anada d Castelo) salas 31 e 38 do Dr.
Cláudio de Souza, da
O SAHQÜB
QUBCTDA8 — Um programa
RIO DE JAWOtO.
Academia Brasileira, g un. Limpeza
de remniaceocias, literário e
de chaTOMBBÔ
n i
iiii—iinnii iniim
entogioo antt-ffhenmatico
çue
musical^ a cargo de: — Cel"CORREIO
O
mines e fogões
ELIXIR
DO PARA- Torrimento da vida dos mo- liberta o organismo dos hraso Guiniarães) Abigaü Maia;
NA'" publicará em soa edl- nietplos «ob o inflnxo reno- mores nocivos, neutralij,.. o
DH
ácido mico e restabelece o»
Ernani da Barros e os musicão especial anhrerssria, no- ! v»*» do EBtade atovo.
Serviço rápido e garantld*
doentes.
NOGUEIRA
"IHEOMATOl,»
cos romantfcos do passado.
•anta estados aohre o;del»€nRua Monsenhor Oelso n° 24«
w»oo,^
1 ttt-« ix« goa Ptannata».
At»ndido pelo fone 1554. -r
t

/

13

1939

CORREIO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Curityba
Edita!

do com o parecer observada
Departamento de Engenha
1185 Manoel Mende» — Ooa parte final do mesmo.
jcom as Informações
ria.
,
'cie
çao
mo
requer de íicordo com a
Departamento
Fazenda 1938
,j 1212 Ii-mãos Gannater
"98 Bachir Jebi — Deferido 1939
informação
Cia. — Coma requer, de açor
—
5365
Cia. Auxilar de. Via 1175 The Texas C0inpany
j.» JUNTA »E AJJSTAMKN- de acordo com a informa- > Em 4;4,1939
ção o Obras —- Como irequer Ltda. — Como irequer de a-fl) MILITAR DE CURITIBA
do com a informação
de acordo com u informação cordo com a, informação
A Junta de Ali.stament0 mi • Mia Amo Iwersen c Com1231 Humberto Bevenvançp
1185 Joaquim Lea; — Com,,
t
Ano 1939
1191 Jovino do Ro.sníio — — Como requer( de acordo
>it»r de Curitiba. convoca os puniria _ Deferido, cio açor- requer, cie acordo com
a
in
837 Rodrigues Machado e
s-Ktíuintes sorteados da Cias- dp com a informação
Como requer, de acordo, com com a informuçã,,
formação ,
— Ccmo requer, de aCia.
^l\m
987
Himerico Lugarini
a& informações
—
s0 do 1916 que obtiverem iseii
1213 Emilio Romanl e Cia.
cordo com as informações
1198 Rodrigues Machado- e
f;ao de serviço Militar 'relê
por Deíerido( de acord0 com a in — Em face das informações
KW •}• rUBO PENNSYt
988 Manoel Mendes — Co- formação
Dia. — Como requer de açor
«jrhno, pertencentes a
p
não
parecer^
ser
aten mo requer de acordo com as
pode
'-\loeri:hel"—
VÂNIA
do com a informação
vida Classe^ a .se apresenta- , 1015 Pmnz
De elido.
informações.
íeridò<
de acorde com a infor
1211 Máximo João Kopp —
refli a esta Junta até o diaO hmíco lubrificante
Despachos du-sr. Diretor de
1091 — Moradores da, Colo
mação
Ccmo requer, de acordo com
Fazenda
30 (jo corrente jtiiez.
qne até hoíe foi lançania Abranches — A' Diretoria
1024 João d. Oamieri —
CLASSE DE 1916
as informações
Em 5|4|1939
do
100 °|° puro no merde Obras e"vTação pam execu
—
Co
1227
Josó
252 — Bronislau filho de Deferido, de acordo com a In
Taschner
1152 O.-jCni- Santos Leal — tar
cado mundial,
os serviços.» que.fie refeformação'
mo requer íie acordo com as
An0ie-set de acordo com a
gstanislau e Anastácia Smak.
seu aHtoanwcl.
rem
os peticionarios
1040 Pacifico Guimarães
informações
851 Edgard_ filho de José
Tei informação
142 Cia. Força e Luz do Pa
"SINCLAni"
xeira — Deíerido( cie
Felismina.
b
1228 Atlantic Refining Com
Despachas id0 exmo. sr. raná —
acordo
yereixa
Em fuce do parecer
—
ima
.rarnntia pnía
re448 EtanMau, iillio de Sta com a informação
Brasil
Como
Of
dr. Prefeito em 10j4|1939
pany
não pode ser atendida
. 1041 José Pedrozo — Dejjjslau Cersewski,
quetr de acordo c0m as infor^jasagaaa»aa*^gaaaagfe
755 Joséj filho de Franei.s- ferido, de acordo com a infor
mações.
LYSON GASTER a consarrfâção
Brigida
Monteiro
e
Departamento Jm-idico
co
Aumente os seus negocioSj giada alista cIqs palcos na-.
1042 Guinròku Ayâ-be
—
1939
382 Atíõnsr iilho do Luiz
ojiuaiciando pelo nesso De cionais
DeferdC)) do acordo com
964 — Clube Curitiba portamento de publicidade
Praça
a
n
Zíula.
Zacharias, 8. Telephone, 1139. - Req.
"cie fon ' '
'
'*M|
no — Em face do parecer do A publicidade, é a forma i
Curitiba, 5 Ide Abril
Amanhã no Teatro Avenidai
intrega-se
1045 Benjamm Marchezinif
a
domicilio.
Departamento Jurídico não Beal de prosperidade.
1939.
Ciaestreaira"
a renomada
'
Diariamente grande Quantidade existe Lei que autorize a dis g-'
=
José Eiiripides Gonçalves — Deferido, de acordo com a in
se
apreGaster
Lyscn
que
formação
Capitão Secretario da 1" J.
pensa requerida.
de peixe fresco.
«enta com 60 figuras, sentia
1050 Jamii Suaide —
iw i Req. 1047 — Avany R. PeDeíe
„
o maior conjuneto teatral que*
sr. rido, de acordo com a inforDespachos do exmo.
Iters — Defeurido, de acordo
nes visitou.
mação
í já
WS*" TXasÊttil
com o parecer do Departaprefeito Municipal em 3 de
1051 Adelina F. Gomes
ment0 Jurídico.
Abril de 193!).
de
A estreia dar-se-á ás 20 3ft
Em 11|4|1939
Diretoria de Edificações ei[P*vebn _ Deferido de aCt>r
horas sob a direção de ViDspartamento de Engenha
Cultura.
' do com a informação
viani, o rei do (riso c do mães
•ia
Bequerimentog de- Ayerbação I 1052 Veiga e Oiandovvski —
<— ^Jí^j^.i-^^-zísi-'.'^-^ ^9 tr0 C. Ostronoff o louco de;
de acordo com a in
Ano 1939
íic Aíoramento.
teclado e os coreógrafos' Lo«*
|Deferidot
1171 Arides Pinho e outras Rira o bom funcionamento
2078 Dr. Odilon Madesr — ! formação
Janot.
1053 Domingos Presta
DeferidO( de acordo <-'cm do Estômago EÍMTEÍTÍM05 e
—
Como requer de acordo com
Defendo de acordo com
ii, informação
;is informações
a in
O espectaculo constará da
"Armação
1205 Hildebrando Menorio
Requerimehtos- de Obras' da
duas peçag sentío a prir.ieirst
Como requer de acoi'do
1069 Gregorio Chemchuk —
Ciasse "A"
em 2 at0s "Felicidade é tiua.A
mialher
não
soffrerá
Deferido,
dores
de acordo com a in
3784 Oscar Baes Sobrinho
si nada'', e a segunda em 12s
4Sl¥8a as eólicas wfterSraas em & ísoras.
Ccmo requer cie acordo formação
quadrog de humoa- e f antaâa
1070 Demendano Benitez —
"Lamtaas de ouro".
cora as informações
3785 Aida Moíeta — Como , Deferida, de acordo c0m a in
Emprega-se com vantagem
Tcd;is as noites a Cia. leEm aditamento as noticias sentes.
Esse gesto do Bata
-¦ajuer de aturdo com as in- ' J*Wa$*>
jsara combater a§ Flores que demos acerca da -Festa
vairá
á cena duas peças, a
1 clan conforme já frisar
Brancas c Colscas Uterinas da Pascctt'^
formações
à.%
que significa o esforço
organizada do sensibiliscu
profundamente ô Cia. Lyson Gaster no sentiMenstruaes, após o parto, mingo 'ultimo
3772 Antônio Guberti
Bataclaii
por
coração
geneios0 de C".riciba, rio de satisfazer
ííemorrhagias e Dores uos no Passeio
Como requer de acordo com Despachos do exmo. Sr. Dr.
á platéia eu.
Pubüco, temos a que o aplaudiu cem
ovarios.
Prefeito em 5 de Abril de
entusias ritibanaj culta, e
ai informações
dizer que á mesma corripà mo_
por isso me»
incentivando o benem-'
E' poderoso calmante
3787 Arcesio limiu — Como '1939.
e receu os internos
mo, exigente.
do
Asil0
rito
S,
festeiro a prosseguir
Regulador
Departamento Jurídico
requer de acordo com as in
por excellencla Luís e
quet pelo consagrado noutros anos, nessa
FLUXO SEDATINA, pela sua
éiX1939
iniciativa
Ssmações
tiveram w.-. para felicidade
comprovada eficácia é recei- propaglandista,
das crianças
uíuí
Req. n» 1253 — Arnaldo Sicrianças
Requerimentos de Obras da
rt-onnnz.
a
n.
-—wuuiviu
A publicidade não represe,-.
SEDATDíA encon- tado
c;i:Eira — Proceda-se de açor
por mais de 10.000 me Leram
Classe -B"
ta somente um fator denje»,
dele numerosos
^ti tofla a pai^te.
I
pre- PaSCoa alegre e cheia de en- ihóres negócios:
z~~ ~-;—.-r-,---2763 Deoçleeiano de Pau
é nm devei*
( tOBHHSagaBDaBMHBBa
cantadcras smpresas.
Xavier — Como requer de
de patriotismo patentear a»
ai
cordo i^oin as informações l
povo todos og elementos quet
2764 Bcdolfo Haltrich
— }
oe^istijluem o*; alicerce^ d»
Como requer de acordo com
nosso progresso econômico et
...s informações
ealtural. Eis porque o COREmj 3i4|1939
REIO DO PARANÁ' canta*
eoim o amplo apoio das ctas_
558 Angela Campágnole —
f7umo requer do acordo com
ses produtora^ do Estado á.
sua iniciativa — dedicandoas informações
a edição especial de se*
725 Hospital de Crianças
7o anlversJirio ~ qne focaliComo requer, em quotas men
(lhes
aará detà!J!i(adamicnte todow
sues;
cê
empreendimentos que hoa
824 Holzkamp Schwass
ram a administração indusCia. -- Nadià ha que deferir,
teia e o comércio do Estad»
tm face das informações
'
86 Jamtob Azuíay ~ Pro9Mü _ ¦
^a-ge de acordo com a informação
848 Herdeiros de Rosa No
fakoski — sim. do acordo
Até a-'medicina, caseira'sofia. a mfdimãeão
freu, ultimamente, modificação
Ml Pedro Moreira de Camargo —. Como reqiiér( de auénsiyel nçá seus processos, Já
tljrdo com a informação
não mais se praticam, os. abuaac
'Ml -Toso riwcrzecki
de dar umi purgativo, de prati"* de acordo
com a inforcar
uma sangiia ou de aphaur
fiação
um sinapismo a todo propósi'""O Carlos Luiz
Casagran-:
to. como se fazia outróra. TuaEm face d% informa
i;ok. nada
to o purgative^ a sangria, coma
da que deferir
1008 Augusto
o
sinupismo(
ccntmuam, voíManêler
*mo -requer
uei'lo, preconizados pela medide acordo com |
"¦ wíormação
...de todos os empregados desta Companhia,
iina, jnas noü <:asos de indicae não como panacéia. Muita,
ção
é que reside a minha força, a minha capaci0I5> A. Réquião
.
e Cia. í sente sofreu e morreu por se
"""o pedem
de acordo com
";1
dade de servir á toda gente ao mesmo tempo.
submeter ao velho preceito:
formações
"primeiro
Inez
J®*
purgar, depois sair- ¦
Colle Munhoz
São esses companheiros, operadores de
"*l»er,
A medicina de hoje obe_ urar".
>
de acordo com
formação
usina, empregados de escriptorio, operários
deco a preceitos racionais. Não
i»',Y Bermrdo Fontana
se propina sangria nem purde toda a espécie, telephonistas e todos
ÜH "formações ai
«Jüve!00
.gativo, senãQ excepcionalmente.
quan1074 t
Em i-clação ás pertui'bações im.
tos trabalham nesta companhia que, dia j
M to
X')S* Spréa, — como
teutinais comuns,,'por exempla,
acordo com a infor
7
e noite, a postos, velam pela efficiencia dos
. a pi-imeira cousaa fazer é ori_
(
lime Wdrico durante alguma?
serviços incontáveis que presto á
Itóretor
fios d0 sj.
população
^enda.
horas. Para combater as dejeJ*
desta nossa cidade.
Çõea líquidas, cheias de muco,
^lfíB0StÍnho José Plasi _
obtéiurse rapidps resultados com
A elles é que devo, principalmente, este dorá
pária de OU
~*jerico
y
ira: comprinijdos cie 'Èldoformio
Cer|ifique-sei
em ter
da ubiqüidade que é a minha mais assignàda Casa Bayer; quet- em pouco
:
-regularizam feómpleta("témpò
lavei característica -explica o Snr. Kilo watt,
f «nente' as funções intestinais
seu criado electrico.
normalizando as dejeções.
kj--
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c e ^ A estreia dia Cia. Lyâi$ Gasfer
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Empreza Japoneza de Pesca

a.m.
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PARA A MULHER
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Festa da Páscoa, t!o Passeio Publico
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Herme Ricaa.dt)
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~ Deferido,
de a- í
ação
^rdn^-Deferido
com a

informa- 4
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fompanhía Força e Luz do Paraná. Fone: 400

A edição especial do CORSERIO BOfTADANA' aniversarfci; focalrzará defcdhauamente todo» os empreendimestea
qne honwm a administração
a industria e o eomeicio d»

Devido o retardamento do vagon que matéria, CORREIO DO PARANÁ', trans- 'esse dia, a remessa urgente dos respeti Aíolpho Tábacow
se ouve um lalco
nos trouxe o papel de Caixoeirinha, desti- fere essa grande edição para o próximo vos originaes, afim de que na data supra emQuando
matéria do musica quaf>.
do se ouvo um debuiante qiW
nado a nossa edidão especial de aaiver- dia 17 do corrente. Outro sim, pede aos mencionada não se verifique imprevis- vae
ao plíuio balbuciur «s ga
mas musicaes, se non pacees
sano e devido também ao acumulo de seus f avorecedores de publicidades para tos para a circulação do jornal.
quo sorvemos na nmphora do
sacrifício as cupliorbicas go"w~ww l"»'l''l''»»»»»ii«i.»»ii.»».tt,.,,ii,,,,,,,,,,,»,w^t,i,nr^i„,,,-,,1,,,,,,,,1,,,,f,,,,,M,,,i,.,t,,,,,,tltwir<T»»i m. »i»wWw»ww»w*wi
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Melster, Adclph0 Ebert, AlíreDia a dia cresce a. expetazes
o
em^tons maviosos, para
se elementos de td0as as airtaes
Preços Cavalheiros •-.
•ava em torno, do recital de
do Meistei^ Geraldo Cordeiro, assumir'o TONUS da hemates, desde a escultura e pinDR.'VÍTOR GUTIERe
Senht
2Ç000; Sra.
Cansas, que sob os auspícios.-tura até a musica. Chinita e
Luiz ViUa, Ney Azevedo-e Pe- tose das pyrexias e symetriREZ
Balcão}
-interpretarão
1Ç500.
Crianças
fe Pró-Arte^ Chlmita Ulimar,
AbsolutaÓleo
mtl
Schuman
dro Laurindo Souza Júnior; cas gaimas chromiaticas dos
comunica que abriu seu
]
lijOOO.
Kiti Bodenneim
realizarão Bchubert;
""mente
Saraaate;
Emiconsultório á rua
Çhopin;
NACIONAL
pela Scc. Ed. Pisica "Juven- grandes mestres que comona proxima segunda-feira'
Monsorgsky etc.
Scarlat é amorpho em su^
139
n°
liano
Perneta
puro
Fox Jornal
tus", Henrique Boaventura de
*Ha 17, nos salões do Clube
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FORÇA
A
de
dos illiistreí) coliegas que es ce-,
3ho> o seguinte telegrama:
tenção sob intermédio das res
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de Segurança Nacional exigi nai referido tem sede. SauSil. contra peso o meu amigo e áreo
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