OMEZ
DAGRIPPE
novella

Vê-se um sepulcro cheio de cadáveres, sobre
os quais se podem observar todos os diferentes estados da dissolução, desde o instante
da morte até a destruição total do indivíduo.
Esta macabra execução é de cera, colorida
com tanta naturalidade que a natureza não
poderia ser, nem mais expressiva, nem mais
verdadeira.
MARQUÊS DE SADE
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Em Paranaguá, n'aquella epocha, ia effectuar-se o casamento de uma filha do syrio
Barbosa. Do Rio de Janeiro vieram assistir ás bodas alguns syrios, que estavam com o
mal incubado.
De Antonina e Morretes seguiram para aquella cidade, com o mesmo fim dos do Rio,
alguns patricios do Sr. Barbosa. Folgaram juntos e cada um dos residentes em
Antonina
e Morretes
trouxe das
comreferidas
sigo o gérmen
que se disseminou
rapidez entre
as populações
cidades. doEmmal,
Paranaguá,
por sua vez,com
os
hospedes fluminenses não s6 padeceram da molestia, como também a transmitiram
aos patricios e á população.
Relatório do Sr. Dr. Trajano Reis
director do Serviço Sanitario.

Um homem eu caminho sozinho
nesta cidade sem gente
as gentes estão nas casas
<

grippe
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DIA 20 DOMINGO
$

A Allemanha vae capitular
A SEMANA RIMADA
"La influenza espanoIa"
Esso todo, Ia gran grita,
No tiene casi que nada
No passa, cosa esquisita I
De una ... gran espanoIada
J eca Rabecão
O COMMERCIO

DO PARANÁ
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DIA 22 TERÇA

o

DlRECTOR DO SERVIÇO SANITARIO MANDA AVISAR AS EMPREZAS
FUNERARIAS QUE FICAM PROIBIDOS OS ENTERROS Á MÃO, ENQUANTO
ENTENDER NECESSARIO Á BEM DA SAUDE PUBLICA E QUE OS ENTERROS
DOS QUE FALLECERAM DE MOLESTIAS TRANSMISSÍVEIS SERÃO FEITOS
SEM ACOMPANHAMENTO SENDO O CADA VER PROMPT AMENTE REMOVIDO
PARA O NECROTERIO DO CEMITERIO MUNICIPAL.
CORITIBA, 22 DE OUTUBRO DE 1918
O SECRETARIO - RICARDO NEGRÃO FILHO

- "E, era a pé. Iam carregando o caixão e as gentes a pé
acompanhando pela cidade inteira até o Cemitério Municipal.
Tinha os muito ricos que faziam enterro com carro, cavalos de
penacho, pano preto, mas eram bem poucos. A maioria a pé,
DONA LÚc1A - 1976
por muito tempo, foi assim."
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UM CASO PUNGENTE
Quando o povo se achava agglomerado em
frente ao botequim, chegou ali Maria
Esteves, noiva do assassinado, que pedia
para ver o cadaver de seu noivo: pedido a
que os guardas depois de muita relutancia
resolveram acceder.
A infeliz, ao ver o cadaver do noivo, cahiu
debulhada em lagrimas, lamentando a sua
triste sorte.
COMMERCIO

DO PARANÁ

~============="

IIVida Social
.~=======~
II

Positivamente a vida humana não vale um caracol ...
COMMERCIO DO PARANÁ
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CONSELHO
ACONSELHAMOS AOS HABITANTES DE CORITIBA QUE NÃO SE VISITEM,
MESMO QUE NÃO HAJA MOLESTIA NAS CASAS QUE PRETENDEREM FREQUENTAR, ATÉ QUE TERMINE A EPIDEMIA NO RIO DE JANEIRO; BEM
COMO QUE NÃO CONCORRAM AOS LOGARES ONDE HOUVER AGGLOMERAÇÕES DE PESSOAS.
SR. DR. TRAJANO REIS
DIRECTOR DO SERVIÇO SANITARIO DO ESTADO

22/10/1918

Entro na casa
a porta sem chavear
alguém que saiu para voltar
e não mais voltou
entrou para sair
e não mais saiu

Não sei porque
entro entrei
nesta casa onde nunca entrei
Pássaro em água estranha
Vagueio pela penumbra do corredor
pela porta entreaberta vejo

18

DIA 23 QUARTA
MUSAALEGRE

fUCA VIOLA

Não há nada neste mundo
Que mais possa aborrecer
Do que cruel "que brade ira"
Sem vintem pr'a dispender
Esteve aqui a Olona
Com Salvat - o bello par E não pude uma só vez
Os mesmos apreceiar-p!
Não vos sei tambem dizer
Porque houve tal vazante
Si por andarem como eu
Numa lizura berrante

Cada coro- uma sentença!
Um conselho em cada esquina
E a série de disparates
Boas risadas propina ...

Ou si por cousa diversa:
Por se meter na cachóla
Do povo qualquer receio
De companhia "hespanhola"

Mas eu, pensando no caso,
Prá não adoecer
Tomo o conselho do Lauro
E deixo o barco correr

Pois que d'elln só se falla
N'outra cousa não se pensa
E anda tonta, atrapalhada,
A propria gente da "Imprensa"
O Lauro Lopes já disse:
Quem quiser ser forte e "são"

Beba limão com cachaça
Sem abusar do "limão" ...

DIÁRIO DA TARDE

Manuel

Salvat
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DIA 24 QUINTA

NA BELGICA OS EXERCITOS
ALLIADOS VAO LEVANDO
DE VENCIDA OS ALLEMÃES
NÃO MORREU NINGUEM
Informa-nos o sr. Benedicto Carrão, official do registro civi~ que hontem e hoje, não
DIÁRIO DA TARDE
se registrou obito algum nesta capitaL
20
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"Famílias inteiras. Não houve casa que não tivesse alguém
doente. Parecia a cidade dos mortos."
DONA

LÚCIA

-

1976

DECRETO N~ 132
O PREFEITO MUNICIPAL DA CAPITAL, TENDO EM VISTA QUE AS
DIRECTORIAS DE SERVIÇOS SANITARIOS DA CAPITAL DE SÃO PAULO E
DESTE ESTADO, BEM COMO DA CAPITAL FEDERAL, ACONSELHAM
INSISTENTEMENTE QUE SE EVITE AGGLOMERAÇÃO, PRINCIPALMENTE Á
NOITE, AFIM DE IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DA "GRIPPE ESPANHOLA",
EPIDEMIA ORA REINANTE EM DIVERSAS CAPITAIS DO PAIZ.
A peste! EUa não nos visitou ainda, não nos visitará. E, se subir a serra pela linha ferrea ou pela
estrada da Graciosa, não encontrará aqui ensachas, meio favoravel á sua propagação virulenta.
(Sebastião Paraná
- Commercio
do Paraná)
RESOLVE,
COMO
MEDIDA
PREVENTN A CONTRA A INVASÃO DESSA
EPIDEMIA, SUSPENDER O FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS E OUTRAS
CASAS DE DIVERSÕES DESTA CAPITAL.
CURITYBA, 24 DE OUTUBRO DE 1918
(ASSIGNADO) - JOÃO ANTONIO XAVIER
PREFEITO MUNICIPAL
21

OUSADIA BOCHE
O distinto advogado criminal sr. Napoleão Lopes effectuou hontem a prisão do germanophilo Roberto Thomaz que no "buffet" do Theatro Hauer teve palavras ofensivas às nossas instituições e ao governo da República determinadamente ao sr. presisente Wenceslau Braz. Ouvindo aquelle advogado palavras insultuosas á nossa Patria,
deu,aquelle subdito sueco, que assim, se manifestava tão favoravel á Germania e tão
hostil a nossa Republica, voz de prisão, á ordem do sr. dr. Chefe de policia, indo,
immediatamente á chefatura de policia, onde, por escripto, deu essencia do seu acto.
O referido germanoplhilo foi recolhido ao xadrez ... para exemplo, às 23 e 30 horas.
COMMERCIO DO PARANÁ
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DIA 25 SEXTA

o PAPA INTERCEDE PARA

QUE

A BELGICA NÃO SEJA
DESTRUIDA PELOS ALLEMÃES
Mãos grandes como de cavalo.
A direita assentada sobre o lento respirar do seio rijo.
A esquerda, a da aliança por sobre o lençol branco
branco braço nú, parca seara de louros pelos

OFFICIO DO DR. LINDOLPHO PESSOA, CHEFE DE POLICIA AO DIRECTOR
DE HYGIENE DO ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE OUTUBRO DE 1.918.
"SENDO NO MOMENTO ACTUAL DE GRANDE NECESSIDADE PARA A
SAUDE PUBLICA, A HYGIENE QQUE SE DEVE MANTER NAS PRISOES DOS
POSTOS CENTRAL, DA GRACIOSA, PORTÃO E DESTA REPARTIÇÃO, SOLICITO A V. EXCA. AS NECESSARIAS PROVIDENCIAS AFIM DE SER FEITA,
COM A POSSIVEL URGENCIA, A DESINFECÇÃO DAS REFERIDAS PRISOES.
ONDE EXISTE AVULTADO NUMERO DE DETENTOS.
SAUDAÇOES.

o
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NÓS E A "INFLUENZA"
A nossa edição de hontem saiu muito aquem da espectativa, devido a uma interrupção inesperada do trabalho em consequencia de terem adoecido operários da secção
de composição, obrigando-nos assim ao sacrificio de materia redactorial cuja inserção
foi absolutamente impossivel.
Esse facto suscitou hontem em certas rodas, commentarios ironicos em torno da
nossa attitude em relação á epidemia da "grippe espanhola", dizendo-se abertamente
que a molestia invadira a nossa tenda para obrigar-nos á uma formal retratação.
Não obstante, continuamos firmes em nossa attitude pela razão de n[o ter sido de
"gripe espanhola" verificado ainda um só caso n'esta capital, tratando-se de simples
grippe, aliás commum na estação que atravessamos, os casos de doença existentes.
COMMERCIO

DO PARANÁ

"Fiquei, sim. Mas em mim deu fraca, fiquei dias caída na cama
ardendo em febre, prostrada sem vontade, como num outro
mundo."
DONA LÚCIA - 1976

DIA 26 SA'BADO

DECRETO
O SR. DR. PRESIDENTE DO ESTADO DECRETA QUE SEJA CONSIDERADO DE
FERIA O DIA DE HOJE, 26 DE OUTUBRO DE 1.918, NAS REPPARTIÇÔES
ESTADOAES EM COMMEMORAÇÃO AO 1.0 ANNIVERSARIO DA ENTRADA
DO BRASIL NA GUERRA ACTUAL.
24

