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NA CAPITAL

MACM1LLAN
RECEBE
ADOULA

LONDRES, (Bruxelas) 22
(DPA) — o Primeiro minis-
tro do Congo, Cyrile .Adouló,
íoi recebido hoje pelo primei-
to ministro Harold Macmillan
no aeroporto de Londres, on-
de chegou esta tarde, emcompanhia de sua esposa pa-ra uma curta visita oficial a
Grã-Bretanha. A visita deAdoula durará três dias."GAIMT DE LADRÕES COM II

Novo arrombamen-
to verificou-se, agora
na Farmácia Confi-
anca, à praça Sotto
Maior, 300. A «gang»
que era auxiliada por
agentes de policia, le-
vou Cr$ 80 mil em ob-
jetos de perfumaria e
Cr$ 3.600,00 em di-
nheiro. Na foto, Cio-
vis Antunes de Mene-
zes um dos compo-
nentes da «gang».

(Leia à 5,a pág.)

Tropas
Portuguesas

Encurraladas
KONACRI. 22 (DPA) -

Segundo informaçõe, divul-
gadas na capital da Guiné
Portuguesa, estãn em situa-
cão difícil as Iropas portu-
guesas no sul da Guiné. Se-
gundo as noticias a região es-
tá compreenjida entre a
fronteira e o rio Curubao
Está sob o controle dos na-
cionalistas, que contam com
o apoio da população. Os
guerrilheiros prosseguem suacampanha, tendo destruído a
ponte que une a capita! da
Guiní, Portuguesa, com o Se-
negai.
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NOVA IORQUE, 22 (ANSA) - Tudo deixa ver queum acordo para a cessação dos testes nucleares esteja
prestes a ser assinado" — afirma hoje o "New York
Times" — o qual observa que tanto franceses como chi-
neses, poderiam redobrar os seus esforços para utilizar
algumas bombas atômicas, "com o objetivo de conseguir
uma satisfação patriótica". O jornal salienta que isto não
poaera "anular o valor do acordo entre os EE.UU. Grã-
Bretanha e URSS.

CONFERÊNCIAS
MOSCOU, 22 (DPA) — Os negociadores Andrey Gro-

mvk0 (URSS). Averell Harriman (EEUU) e Lord Hail-sham (Grã-Bretanha), conferenciaram a sós com seus
intérpretes, dura-te 50 minutos, após o encerramento da
sessão ordinária das negociações tnpartites sobre sus-
psrjSãó das provas nucleares. E' a primeira vez que os
t.-ês se reúnem sem aí Dresen;a dos seus assessores téc-
nicps. hbntes bem informadas de Moscou, disseram queos delegados ocidentais já enviaram a Washington eLondres minutas ao acordo de cessação das provas nu-
ceares
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Realizou-se domi;
go na Colônia D. Pe-
dro II, sob os auspi-
cios da paróquia lo-
cal, a l.a Festa da
Batata daquela loca-
lidade, cuja produção
anual deste produto é
dè 700 mil sacas, abas
tecendo o mercado de
Curitiba. Cerca de 50
expositores partici-
oaram da mostra, que
foi organizada pelo
prof. Francisco Dran
ka Neto. O sr. Paulo
Pimentel, secretário
da Agricultura e con-
vidado especial, foi
representado pelo en-
çenheiro agrônomo
Rolando Mansur, su-
perintendente das Ca
sas Rurais, da Secre-
taria da Agricultura.
No concurso realiza-
do durante as f estivi-
d a d e s , classificou-
se em primeiro lugar
o sr. José Ulkachinis-
ki, que recebeu o tro-
féu Paulo Pimentel e
um arado Aiveka.
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FECHADOS
DOIS

BANCOS NA
GUANABARA:

GREVE
RIO, 22 (Transpress) —

Amanheceram fechadas hojo
as filiais das agências da
Banco Mercantil de São Paulo,
na Guanabara. Os bancários
reivindicam pagamento da
gratificação correta, conta-
gem de sábados para efeito
de férias e pagamento de 400
cruzeiros por ano de serviço.

ADESÕES
RIO. 22 (Transpress) —

Um novo movimento grevis-ta de bancários iá se esboça
i>a Guanabara. Hoje, entra-

ram em greve os funcionários
do Banco Mercantil de SãoPaulo, oue reclamam 0 paga-mento de gratificações iá es-tipuladas no último acordosalarial c a oartir dc ama-nna, em cada dia, o mesmofarão os funcionários dos ou-tros bancos.

Peri Beviláqua:
Armas do 2.o

Exército a
Serviço

da Lei
S. PAULO, 22 (Transpress)— Falando durante a soleni-

dade de posse da primeira
diretoria do Círculo de Sub-
tenentes e Sargentos da Guar-
nição da Aquidauana, o ge-
neral Peri Beviláqua, cnnian-
dante do II Exército, afirmou
que unidades por íle coman-
dadas saberão, em qualoucr
emergência, preservar as ins-
tituições, não faltando com o
seu dever. Asseverou que as
armas do 2.0 exército, estão a
serviço da Lei e serão usa-
das no momento cm que pe-
rigarem os princípios de dlg-
nidade humana. Referiu-se
ainda à intromissão de enti-
dades de classe em assun-
tos políticos, dizendo: "esta-
mos vendo entidades várias,
criadas por força da Lei des-
vinrem-se dos seus propósitose imjscuirem-se em ativida-
des outras que não a sua,
com finalidades muitas vezes
subversivas. Temos visto —
continuou — sindicatos dita-
rem r.-trras sobre política ex-
terna e quererem imnor. pe-
Ia força, a sua opinião.

MIAMI, 22 (DPA) — leda Maria Vargas, a represen-
tante brasileira que se sagrou Miss Universo 63, foi
homenageada hoje por autoridades dos EUA, pelasensacional vitória que obteve no último sábado. To-

dos fòraçi unânimes em afirmar que o resultado do
concurso foi justo, exceção da mais bela do Mundo,
que IndlcTJ MLss França como a candidata de maio-
res qualic\:des para receber o cetro. Falando as jor-nalistas. Iedr. disse: "Ainda não acredito no meu
triunfo. Nem sei o que fazer com tantos prêmios quer2cebi. Retomarei o mais breve possível ao Brasil ena passagem por Nova Iorque participarei de um

programa de TV".

NOTA OFICIAL
RIO. 22 (Transpress) —

Dentro das próximas horas O
Ministério da Marinha divul-
gará nota oficial, desmentin-
do notícias de que o porta-
aviões Minas Gerais lenha
trazido 340 carros do exte-
rior, como foi divulgado por
um matutino carioca. Porta
voz do gabinete esclareceu
que o ministro da Marinha,
de posse da carta do repor-
ter fotográfico Alberto Lima.
já contestou a notícia. Emiti-
rá comunicado esclarecendo o
assunto.
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OPERÁRIOS EM EXTRAÇÃO DE MADEIRA DÈ CASCAVEL VÃO À DISSÍDIO
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NTRANQÜ1LIDADE NA SIRÍA: POLÍTICOS,
RNALISTAS E MILITARES PROCURADOS

BEIRUT (Cairo). 22 (DPA)
— A situação na tíirla r» mui-
to tensa após o falido levante
de quinta tenvt o as drásticas
medidas do Bpverno contra os
implicados (julgamento mil)-
tar e tuzilamenioj. tõüa trilrjã
continua em estado de exce-
ção q as fronteiras estão fe-
chadã^ ao tráfego O número
de fuzilados lá subiu a 28.
Cinqüenta pessoas mais: poli-
ticoa, iomnlistas e ex-oficiais
pro-nnseristns — estão sendo
procurados ativamente pela
policia.

IjidNâô
Helnaldo Paes Barreto

CIGARRO E
NOITE

Uma satã em todos os
telhados. Risos em todas
as bocas de mulher! Rou-
pa nas cordas! Sim, Hum-
berto podia ser até poeta,
não fõssc sua louca, sua
incompreendida paixão
por Carla Um nome ita-
liano, umas feições lati-
nas mas um coração fter-
mãnico. Km vão, inúteis,
dehaldes tortos os esforços
para reconquistá-la. Café
requentado nunca tem o
mesmo gosto, diz o rifão
Acabou-se com aquela bri
ga todo o amor que ela
Unha para lhe dar. E êle,
só, irremediavelmente só
bebia, embriagava-se, per-dia-se. .

Humberto fora feliz e
depois de ser feliz ,, ho-
mem só tem um caminho
ser infeliz. Vivera seus
primeiros vinte anos em
razão daquela paixão e
agora, desfeita, vegetava
suas ínjigoas pelos bares,
pelos botequins, pelas es-
quinas frias e abandona-
das das noites solitárias de
inverno.

Pensara repetidas Tezes
em matar-se, mas, até pa-ra morrer um homem preCisa ser homem. E éle adeixara de ser desde aque-
le fatidigo domingo de sói,na praia, em quo Carla'lhe fizera uma verdadeira
declaração de desamor, descrença e seu propósito do
ser realizada com Joffreseu burguês nóro namo-r»do.

Três horas da madru-
gada, nem mais nem me-nos. Humberto e maisdois fracassados caminha-vam furiosamente paraum bar, suas namoradas.
Mais do que jsso, suasamantes, a um canto duasvadias conferiam a feriado dia, ou da noite rjmtixicomano consumia suadroga em silencio. E alinaquela mesma de muitosmeses, eles. Um cx-mari-"beiro, um caften ,lc suburbio, um invertido eHumberto, um trapo hu-"lano. Sc eram três, qua-To ou lá que horas fós-sem eles nem davam porisso Ja nem conversavam,
limitavam-se a ingerirseus amores _ representa-
dos pelo álcool em suasvarias modalidades — ca-uisbaixos, frustrados '
minados. ar-

Uma sirene de anibulân-cia levava ela noite si den
,,m il'.m 

'0r.i"° "iialquorum burro devia pastar emtodos os pastos, (Jm hur-ro notivago, ê claro, Coru-

dão. na cspiirl
Quantos, quantos ca-^ts aquela hora deviamestar confundindo "n,w,

P°s num apite de amor e
K ««««a gente, petomundo a fora, como §„,devia estar morrendo âosPouco», devagarinh„"0entOre
um copo e uma saudade
nt L° m0ia da manhã.«<m por eles so vão c, co-'"o vão o, como n» pom-»as do Itaimunclo Correiaa tardinha, eles voltarão!
enquanto suas vidas, au
tempo, não roítavam laalB.

-'

Ao mesmo' tempo cresceu a
tensão das relaçôe» sirio-eHl-
paias. A Imprensa e rádio cal
rotas aiacaiu violentamente
aos Baathisiaa que denomi-
nam "matadoieR do povo" O
orção oficial áo governo eml-
pcins, Al Aelibar, escrevo: os
dirigentes baathlstas estão
equivocados so acreditam aue
controlam a situação com tu-
zllamentos, Para consegui-lo
teriam que matar todo o po-
vo sirio".

Na capital sirla, Damasco
3 tensão cedeu um pouio, ao
descrever o governo a cessa-
ção do bloqueio de comunica-
çõe« telefônicas e telegráficas,
A cidade continua estreita-

mente vigiada, se bem quo 3s
tanques foram retirados,

Us edifllos do estado maior
d0 exercito o da rádio tem
guardas dobradas. Ainda que
esteiam abertos os aeropor-
tos, ô impossível a salda dn
pais. A imprensa publicou ho-
io — quando ió so realizaram
as execuções do 28 pessoas —
o decreto lei sobre a forma-
ção de tribunais sumarlssimos
para julgar os ouipados do
fracassado levante, No Cairo
e espera com Interesse um
discurso do presidenta erdpoin.
Gama! Nnsser. pronunciará
esta tarde por motivo do ll.o
aniversário da derrubada do
Rei Parouk,
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HOJE DIA 23 DE ULHO DE 1963 — TERÇA-FEIRA

ÁRIES (De 21 de març0 a 20 de abril) — Surgirão
fatores inesperados os quais entrarão em conflito com
questões de emprego ou de serviço. Mantenha-se de
olho vivo com relação a dependentes e entes queridos.
Manda a prudência que você use de cautela em seu
regime alimentar.

TOURO (De 21 de abril a 21 de maio) — A mar-
cha dos acontecimentos empresta-lhe uma nova ânsia
de liberdade, proporcionando-lhe uma boa chance de
levar avante interessei de sua predileção. Dê provas
de constância cm seus laços de afeição, assim como
em seus entendimentos com criaturas de tenra idade.

GÊMEOS (De 22 oe maio a 21 de junho) — E'
possível que você tenha de enfrentar agora condições
inusitadas em seu lar ou escritório. Aborde com cau-
tela problemas de família, transações de proprieda-
de$ ou quaisquer renovações.

CÂNCER (De 22 de junho a 23 de julho) — Mos-
tre-se exigente e minucioso. Evite qualquer tendência
a substimar idéias novas e de caráter progressista.
Esforce-se a0 máximo no sentido de melhorar todas
as suas relações.

LEÃO (De 24 de junho a 23 de agosto) — Procure
fazer com que as suas finanças possam enfrentar suas
necessidades do momento. A ocasião não se presta
a gastos impulsivos. Não lhe será difícil descobrir co
mo dar novo emprego a velhos haveres.

VIRGEM (De 24 de agosto a 23 de setembro) —
Reaja centra qualquer influência em seus entendi-
mentos pessoais. Procure descobrir fórmulas que lhe
permitam realizar as coisas de maneira original. To,-
me você próprio a iniciativa.

LIBRA (De 24 de setembro a 23 de outubro) —
Será essencial abordar com realismo problemas e
tarefas úteis. Evite toda c qualquer atitude susceti-
vel de envolvê-lo em situações complicadas. Procure
repousar mais do que de costume.

ESCORPIÃO (De 24 de outubro a 22 de novem
bro) — Dê provas de originalidade em seus esforços
no sentido de melhorar os rendimentos provenientes
de seus negócios ou profissão. Mostre-se exigente ao
escolher, no momento atual, amigos ou empanheires.

SAGITÁRIO (De 23 de novembroa 21 de dezem-
bro) — Encare com entusiasmo a chance que se lhe
apresentará de adotar novos métodos ou de dar nova
feição a seus negócios comerciais. No momento, não
será conveniente mostrar-se reacionário ou excessiva-
mente critico. Conceda a seus devores prioridade abso
luta.

CAPRICÓRNIO (De 22 de dezembro a 20 de janeiro)— Sua filosofia quanto à vida e às suas convicções
talvez passe agora por alterações imprevistas. Abrir-
se-lhão novos horizontes, manifestando você, ao mes-
mo tempo, desejo de ampliar os seus conhecimentos,

AQUÁRIO (De 21 de janeiro a 19 de fevereiro) —
Penso seriamente na possibilidade de reformar e reor-
ganizar agora suas finanças em sociedade ou entendi-
mentos pecuniários com outras pessoas. Procure im-
pedir tudo que possa prejudicar inutilmente seus ha-
veros ou energias.

PEIXE (De 20 de fevereiro a 20 de março) — Pro
cure manter em bases harmoniosas relações públicas
e laços de natureza conjugai. Determinndnr, criaturas
talvez sustentem pontos de vista opostos aos seir
mostrando-se difíceis de convencer. Esforce-se no
sentido de merecer cooperação por parte cie terceiros.
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GLÓRIA — 13,45 - 15,45 - 19,45 e 21,45 hrs. — "SE O
MARIDO ATENDER... DESLIGUE!" (If a Man Ans-
wers) — Sandra Dee — Bobby Darin — Michcline
Preslc — John Lund — Direção de Henry Levin —
Colorido — UNIVERSAL.

LIDO — 13,15 - 15,45 - 19,15 e 21,45 hrs. — "RICARDO
CORAÇÃO DE LEÃO" (King Richard and lhe Cru-
saders) — Rex Harrison — Virgínia Mayo — Geor-
go Sanders — Direção de David Butler — Cine-
maScope — WARNER BROS.

SAO JOÃO — 14 - 16 - 19,45 e 21,45 hrs. "TALHADO
PARA CAMPEÃO" — Elvis Pieslcy — Gig Young

Joan Blackman — CincmaScope — UNITED.

PALÁCIO — 13 30 - 15,45 - 19 30 e 21,45 hrs. — "CA-
BECA DE PAU" (Knock on Wood) — Dannv Kaye

Mai Zetterling — 'forin Thatchcr — Direção
de Norman Panamá c Melvin Frank — Colorido —
PARAMOUNT

AVENIDA — 13,45 - 15,45 - 17,45 - 19,45 e 21,45 hrs. —

"A CARAVANA DA MORTE"" — Lex Barker —
Mara Corday — Colorido — UNIVERSAL.

RIVOLI - 13,45 - 15,45 - 17,45 - 19,45 c 2145 hrs. —
"GOI IAS CONTRA OS GIGANTES" — Brad Har-
ris — Gloria Milan — CincmaScope — UBÁVARA.

RITZ — Sessões corridas a partir cias 12,30 hrs. — "O
CRIME NAO COMPENSA" — l-Iumphrey Bogart

John Derek. — "GUERRA DE TRÓIA" - Steve
Reeves — Juliette Mayniel.

ÓPERA — 13,30 - 16 - 19,30 e 22 - "A MAIS QUERI-
DA DO MUNDO" — Doris Day — Stephen Boyd —
Jimmy Durante — CinemaScopc.

ARLEQUIM - 14 - 16 - 19,45 c 21,45 hrs. - "O RIO
DOS HOMENS MAUS" (Canyon River) — George
Montgomery — Mareia Henderson — Peter Gra-
ves — Direção de Harmon Jones — CincmaScope

ALLIED.

MARABÁ — 13,30 - 16,00 - 19,00 c 21,30 horas - "BAR-
,- RABAS" — Anthony Qulnn — Silvana Mangano —

Arthur Kennedy — Katy Jurado — Harry Andrews
Viftorio Gassman — Jack Palance — Ernest

Borgnine — Produção de Dino de Laurentis —
Technicolor — COLÜMBIA.

EMPREGADA
Precisa-se de empregada para todo

serviço. Residência de pequena família.
Exige-se referência. Paga-se muito bem.
Tratar das 10,00 às 13,00 horas, dià-
riamente, à Rua Comendador Araújo
n.° 99 - 6.° andar — Apt. 601.

(G — até 25-7)

«"
Falecimento:
Srd. Maria da Conceição Alves

Moreira (Nhanhá)
Faleceu, em data de ontem, às 12 horas, nesta

Capital, a sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MO-
REIRA, viúva do Sr Francisco Moreira, A extinta

deixa os seguintes filhos: José Antônio de Oliveira
Moreira, casado com a Sra. Joana Moreira; Sra. Lau-
l'a Moreira, casada com o Sr, Oscar V. Branco; Sra.
l.eopoldina Moreira dos Santos, casada com o Sr.
Clóvis Fernandes dos Santos; e Sr. Antônio Carlos
Moreira, casado com a Sra. Marki .losé Moreira. Dei-
xa ainda inúmeros netos.

O féretro sairá de sua residência, sita à Rua Car-
los de Carvalho n.1 973, hoje, às 10,00 hrs,, para o
Cemitério Municipal.

4»
Faleceu em nossa Capital, a sra- Preciliana Alves

Batista, viuva do saudoso sr. Francisco Severiano Ba-
tlsta A extinta deixa os seguintes filhos; Silvino, Ade-
láide, Narcisan Alcides e Guilherminn, iodos casados,
Deixa ainda 14 netos e 21 bisnetos. O féretro partirá
hoje, às 14 horas, da sua residência, à rua Piquirí, 406,
para o cemitério da Água Verde.

rCURITIBA, Terça-feira, 23 de Julho de 1963
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PROBLEMA N.o 347

13<t I y

HORIZONTAIS
5 — Diminuitivo de canal

(plural).
8 — Fêmea do canário.

10 — Pedir dinheiro empres-
tado no jogo.
12 — Aumcnlativo de alarife
(mestro de obras).

14 — Chegar inesperadamente.
15 — Desmontar.

16 — Unidade do medida de-
cimal do ângulo, equivalente
a um ângulo central cujo ar-
co é 1/400 da circunferência.
17 — Indigena da tribo que
habita a hacia do Madeira.
19 — Azul.

20 — Pessoa com quem se l'o
Pa (plural).
21 — Aceitara.
23 — Limpara (o nariz) d;
mucosidnde.
24 — Sobejos da medida de-
pois de arrasada, (plural).

Respostas do

CONCEITOS
VERTICAIS

— Espaço mais ou menos %longo no topo de urna escada jjou de um lanço de escadas.
— Denominação cingalesa I

d;, iómea do elefante.
— Retrocede,
— Nome do um pequenocoleóptero, que poda as pon- I

ias dos galhos do algodoeiro. |— Que tem forma de cam-
nãnula ou de sino.

— Importunara. !
9 — Expor pela primeira vez 1
à vista ou ao uso do publico, J11 — Lugar onde se pelam -
as cavalgaduras (plural),
13 — Absorva com o hálito. !
18 — Soara com apito.
19 — Aparecera (em algum lu
car elevado).
22 — Um dos cinco continen-
tos.

Problema N.o 346
HORIZONTAIS

1 — Cepa; 3 — Paludc; 8 — Parar; 9 — Rara; 12Ragada; 13 — Oraca; 15 — Nós; 16 — Ladainha; 18Ara; 19 — Ror; 21 — Apassiva; 24 — Ara; 25 — Oa-
sis; 26 — Carpir; 28 — Pala; 29 — Canil; 30 — Enores;
31 — Cara.' VERTICAIS

1 — Carola; 2 - Parada; 3 - Par; 4 — Aranhoso; 5Lagoa; 6 — Uras; 7 — Emas; 10 — Arara; 11 —
Aca; 14 — Aaiapamna; 17 — Covil; 19 — Risada; 20 —
Rasar? ; 21 — Arpar; 22 — Sap; 23 — Acne; 24 — Arco;

27 — Ris.

ESCARAMUÇAS NO
VIETNÃ

SA1GON — Centenas de
elementos vict-congs (pró co
mumstas) c governamentais
foram mortos em várias esca
ramueas na região de Mckon'-
CONTINUA A LUTA
NO LAOS

VIENT1ANE — Prossegue o
fogo de artilharia sobro as
posições de Bali Num Linh,
a 1 quilômetro da pista rio
aterragem da esplanada du
Jars.
AVIÃO CAI COM 20

FARMVILLE, Virgínia -
Avião militar com 20 pes-
soas a bordo caiu no con/lado
de Cumberland perto df) rio
Apomalox.
MEDICAMENTO ATACA
O FÍGADO

LONDRES — A "Drazino",
mcdicnmenlo à venda na Grã
Bretanha para pessoas que
padecem do depressões ner-
vOsas pode eU certos caso:;,
destruir as células do fipado
— concluiu investigação ab^r
ta cm razão da morte de
unia senhora hospitalizaria

por doença hcpálica.
COLISÃO ENTRE
NAVIOS MATA 18

nriFREC — Deroilo mortos
Tí reridos e 16 desaparecidos
d o balanço oficia! da colisão
ocorrida entre dois cargueiros
britânicos no rio San Loren-
7.0,
POI.TTICA ATÔMICA
FRANCO IANQUE

Londres — Segundo o "Sun
da" Tclenraph", os EUA es-
tarlam dispostos a modifica-,
sua politien nuclear fim reb-
cão â Frnnea com vislas a
conv^ncpr De Onulle n re-

niinciar suas provas atômicas
CICLONE MATA ENTRE
20 F. 30

SRINAGAR» Cacheniira -
F.nlre 20 r> 30 mortos 6 o
balanço oficial das vitimas
provocadas pelo ciclone 011^
se abateu ontem sobre Pana!
pnn.
AURO NÃO PÔDE
ENTRAR NA SÍRIA

BEIRUTE — O senador
Atiro de Moura Andrade em
vislla ofjcial no Líbano, teve
sua entraria na fronteira llbi"
síria repelida rorlôs e firme-
mente. O presidente do Sena
do brasileiro desejava dirigir-
se a Damasco.
MAIS SETS
FP7TT ADOS

DAMASCO — Mais 6 pes-
soas foram fuziladas por sua
parliL-iparão no fracassado
rolpe de Estado do último dis
18.
ESTADOS IINTDOS
VIOLAM ESPAÇO
AF.RO DE ISRAEL

TELAVIVE — Quatro aviões
ianques um dos quais pelo
menos dotado de modcrnl;*-
slmos aparelhos fotográficos,
violem espaço nòVeo de Is-
rael. Toda imprensa israeleii
se condena a violação.
NORTE-CORF.ANOS
MORTOS NO ''"i.

SEUL — Dois nnrto-nmcii
canos que so haviam lpfHtra-
d0 na Coréia, do Sul foram
mortos na fronteira durante
unia escaramuça com n Poli-
cia. Um dos noticiais morreu.
SÍRIA A BEIRA
DA GUERRA CIVIL

BEIRUTE — O agravamen
fo da s!função em Damascoentre o Partido Balh c o presldcnte Nasser — considera-
se — poderia Indicar que a
Siria so encontra à beira da
guerra civil,"DITO E MEIO"
(FELLTNI)
PREMIADO
EM MOSCOU

MOSCOU - O Grande Prímio Internacional do Cinem?d^í Moscou foi outorgado ac
filme "Oito e Meio'' do italia-no Fedenco Fcllini

Mesas de FUTEBOL
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Ven lc-so
nica píniu.;ri c lotaria.
Tratai- h Praça Osório
Curitiba.

Oficina Mocânica
uma, no centro,, com sccçôc?s de mera- B.
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NOVOS PASSES JÀ
ESTÃO EM CIRCULAÇÃO

Agora, os passageiros quo tomam condução em ôni-
bus quo dão passe como
moeda clivisionária, dada a
grande falta de troco, já
podem exigir os passes im-
pressos e distribuídos sob

i responsabilidade da As-,:.iciação Paranaense de Rea
billtação, de vez que os
mesmos estão em circula-
ção. Os velhos passes, se
ainda não foram, deverão
ser recolhidos nesta senta-
na, pois. nnda representam.
Assim sendo, os srs. pau-sageiros, doravante, podemexigir os pasíes da APR, c«*

1 ura direito que lhes assiste
1^ TELEFONE PÚBLICO

Os bairros distante do centro, não contam com coi-
[ sa alguma n?. "hora do aperto". Nossas autoridades sen
| {Jndo tal problema, pouco se interessam pela solução.

3 Assim, comenta o cidadão JG. a respeito da falta que
^mwwwmwmwmwmMmwmmmmumvimmwmmmmmmmm
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vem fazendo os Telefones Públicos cm bairros, Na
oportunidade, fala a respeito do longínquo b.tino de
Abranchcs, que há muito vem reclamando por um dito
aparelho, que na oportunidade resolveria mil o um pro-blfimas de seus moradores, principalmente oa concer-
nontes a doença, incênoio e policiais, Enquanto o cen-
tro está infestado desses aparelhos públicos, aquele
bairro estf. completamente despido, sem nenhum meio
da comuniesção. "Quanto mais evolui o centro, mais
atrasado voi ficando nosso bairro" — finaliza.

* AVENIDA PAVOROSA
Em estadu deplorável, continua nossa avenida, cm-

bora sendo a principal do
bairro — comenta n leitor
ao falar a respeito da Ave-
nida Nonsa Senhora da
Lnz, contornando o bairro
do Cajuru, A via em apre-
ço, ultimamente está em
estado de guerra, intransi-
lável mesmo. No entanto,
seus moradores como todos
residentes no grande bairro,
esperam, ao menos, por
um ensaibramento, decente
que suporte o grande trá-

iiiiidiiHtfawriBiii

fego quo prefere a mesma, justamente por ser a prin-
cipal artéria do bairro, onde se localiza o grande co-
mtreio. Ncjtns alturas, o cidadão H.M., cm nome dos
moradores, mais uma vez solicita o concurso de nossa
administração, a ilm de que mande tazer os necessários
reparos que a dita avenida necessita,

it ÔNIBUS: NEM TE LIGO!...
Um dos mais sérios problemas para os moradores

de Vila Haucr e adjacências é sem dúvida nenhuma, o dos
transportes coletivos. A linha que serve àquela popu-

Josa vila, não vem salisfazen-
do os principais requisitos;
boa frota e mais horários, E,
ainda, para aumentar o in«
fortunio de todos neste se-
tor, os carros andam apinha
dos, quase não suportando a
carga. Além dfisso, os pas-

spgeiros que são obrigados a
esperar pela dita condução
cm nontos intermediários,

nunca chegam no horário em seus afazeres ou voltam
para suas casas em tempo suficiente. Acontece, diz o
feitor Carlos Vidal do Souza — os motoristas não se
interessam pelas paradas obrigatórias, passam pelos
pentos como Se estes não existissem. Não cumprem com

p|

suas obrigações e, o passageiro que se lasque, permane-çendo por mais cie uma hora no ponto,'Assim 0 nego-cio vai correndo por conta do "Bonifácio", 
naquela ve-. lha base do nem te ligo „.

* PASSEIO DE MORTE
Continuam desafiando apropria administração mu-« nicipal, os velhos passeios darua Cruz Machado. Má tem-

pos que os leitores vêm ope-latido à Prefeitura, para queOs mesmos sejam remodela-dos. mas nada loi soluciona-
do. Além de estreitos numa
via Simplesmente fechada eoe íirancle movimento, não
permitem que os pedestrestransitam livremente, arriscán-do a vida dos mesmos, iá é
tempo cias autoridades muni-
nicipais ciarem um jeito nacoisa, antes quo algo gravesuceda, pois, realmente, o es-tado daquele passeio é pés-simo, caracterizado por burn-cos e mais buracos.

/ ^w f
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AMAURI EM LONDRINA
Repetiu-se em Londrina a calorosa recepção que =O ministro Amauri Silva leve em nossa cidade lendo I

morado vánps, anos na Capital do Norte onetc exer- 1
ceu a advocacia e iniciou-se em sua vida política, IO tuular da Pasta do Trabalho recebeu do.s seus ami- I
gos es correligionários uma recepção das mais eritü- 1
siásticas pois o povo londrinénse não o esqueceu =fez uues'ãr, cie comparecer cm
às outras solenidade
nistro do Povo' que

massa ao aeioporio e
prestigiando a visita do "Mi-

lá deixou quer como advogado,
| quer com0 pplítitco, mais lisongeira das lembranças.

U T E L F A
Os srs. Uaibe Tanus e Oscar Murilo Gomes dire-

fores da UIELM, vajarám oniem ao Rio pára assis-
tir a transmissão do cargo cie Presidente do Instituto
Brasileiro do Cdfé ao sr. Nelson Maculan.

Aproveitando a oportunidade os dois diretores tia
UlbLl-A entrarão em contato com os responsáveis
pela Divisão cie Águas do Ministério de Minas e Enct -
gia Elétrk . e lambem cem os titulares da Comissão
Executiva do Carvão Nacional para solucionarem im-
portantes problemas da empresa que dirigem.

I CANDIDATOS
| AO GOVERNO
§ A nomeação do sr.
E Amauri Silva, para a Pas-
| te do Trabalho e do sr.
1 Nds-ti Maculan paia o
§ Instituir- .Brasileiro do Co-
I fe tendem a precipitar o
| lançamento oficial dos can
= d.datos a governança, não
| só por parte dos petebis-= taa, como lambem na área
= governamental,

O PTB sente a necesõi-
§ dade de polarizar em te-rno
| do seu candisato a cober-
§ tura no governo da União
= que neste último mês pres-

tigiou grandemente os po-
lllicos trabalhistas. O go-
vérno do Estado temendo
perder terrenn face a essas
nomeocõps terá que revelar
o nome do seu candidato o
quanto antes para não per
der terreno. Tudo isso le-

fj va o -rer que o panorama
político »stadual tende a
se precipitar nos próximos
dias, Acelerando o proces-fo eleitoral, para a grande
Itjt-a que sP avizinha pe'a
conquista do governo do
Estado em 1005.

Funcionalismo
A reportagem do -COR-

REIO" em contaeto com o
debutado Waldemar Dáros,
poude ouvir do representai]
te trabalhista a afirma»-
va. de que não irá esmo
tecer em sua luta pela
apresentação e aprovação
do projeto de lei de sua
autoria referente ao au-
mente dc vencimentos do
funcionalismo público.

Afirmou o sr. Daros que,apoiado pela bancada cio
PTB. bem como por outros
deputados de facções dife-
rentes, porém sensíveis ao
angustiante problema dos
funcionários públicos, es-
nerara conseguir a aprova-
Cão dn seu projeto e inclu
S've, de rejeição de vetos
por parle do titular da Exc
cutiyo. Pará esse fim con-
ta também eom n drgani-
?n<;ão da rla.s=e dos servi-
dores estaduais cuia pres-
aão junto nn Executivo se-
rá imprescindível para que
suas itista= reivindicações
sejam atendidas.

I ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Aoroveitando recesso dn Assembléia Legislattiva,'
a maioria dos deputados se encontra no interior do
Estado, arucuUndo a candidatura dos prefeitos c vc-
readores que pertencem a sua la,xa política.

4 grande tula, na maioria dos municípios, será
travada entre candidatos do PTB e do governo! Em-
bora o titul3i do Executiv-q esteja clispendcndo uma
aieix.ão especia ao.-, seus candidatos inienoranos, os
petebistas esperam alcançar vitórias surpreendentes,
mesmo contra toda a força da maquina administra-
liva o resultado uas eleições cm Tiancisco Bcluão,

onde o cand d [n do PTB ganhou contra o candidato
situacionista apesar ele todos os esforços inclusive a
presença pessoai do sr Nei braga, animam os traba-
Ihistes nas iutas que estão por 

"vir.
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Zmm fa Invasões de Terras
Pi*

i

RK). 22 (CORREIO) — O iider da bancada dn PSD na
Assembléia Legislativa flü-
rnüiense, Deputado Togo de
Barros. disse que vai procuraro Oovemacto-r Badger Silvei-ra. para ího informar que oseu partido está disposto «
Pedir lio Legislativo, a cons-
ÇltUtção do uma Comissão Par
ementar dF rriquérUo a
de apurar *s cansas das
çentes invasões de terrasEstado d- Rio.

O sr. Topo de Barros revê

Rio: PSD fíimr Saber

lim
re-
no

lou, também que os lideres
da UHN e do PR já se com-
prometeram a áno:ar a CPI ¦¦:
afirmou riue antes de formei-
lizá-la, conversara com os
deputados dj h oco comunis-
ta. porque deseja incluir um
deles na Comissão. Acresceu-
tou que o propósito do' PSD
não c o de acusar ninguém.
mas. apenas r> de nsclareerr
fatos e permitir que a Assem-
bléio Legislativa tome pó "m
uma -situação que se está tor
nandò c'rifusa".

i
INSTITUTO DE BIOLOGIA E

| E D IT AL N .o 2-6 \
- t
I O Diretor do Instituto de Biologia e Pesquisas t
j 

Tecnológicas .chama a atenção dos interessados para
i a concorrência pública para venda de veículos julga- (do.s inservíveis ao Serviço rúblico, de que traia (
j Edital n," 1/63, de 8 do corrente mês, publicado no ,
j fJiáfo Oficial do listado n" 106, de 15 do mesmo f

tnes, e afixado na Portaria daquele Instituto. !
Curitiba, 22 dc julho oe 1963 j

(a) ALCEU SILVA .
Cliefc da Divisão do Material !

VISTO:
IVAN AUSTREGESILO MAIDA j

Diretor ,

DECLARAÇÃO
A quem interessar, aecliro que perdi a Cautela

ae PENHORES sob b? %72 da CAIXA ECONÔMICA
rEDERAL DO PARANÁ ficando a mesma sem efei-
to algum para transação de qualquer natureza, em vir-
tude de um pedido dc uma"2.J Via na repartição aci-
"ia mencionada.

Curitiba, 4 de julho dc 1 963
(a) LUIZ CARLOS COSTA REIS

O Mutuário
^_^ ¦ Í-G—23-26- 30-3-7)

Os funcionários públicos municipais, quo o-,lão em situação
bastante inferior, no quo concerne aos vencimentos, aos seus
colegas estaduais e lederais, onconlraram na vereadora dona
Maria Clara Brandão Tossorolli um poria vóz para suas reivin-
dicaçães. Em data de ontem a reprosentanle pcssedlsta apre-
sentou uma emenda ao projeto do n.o 99 /G3. que versa sobre
os sorvidores da Prefeitura, propondo um reajusta de emerqên-
cia para seus nalários.

EMENDr!
Ií o síguinié o leúr da

emenda da veieadora Mark.
Clara tíhmdão -Tcsserol í: —

Emenda ao processo 99/63,
de iniciai \'a d0 sr. Prefeito
Municipal: — Acre^centc-oC
onde convier: —"üs vencimentos cm vigôi

BO0'

IPlukuu riu-rm DESVINCULA
JG DAS ESQUERDAS NEGATIVAS

I1IO. 22 (Su;ursal) — A Desvinculação iina! das chamadas
esquerdas negaiivas da área de ação do Presidente loão Gou-
larl é a principal conseqüência do acordo PSD-PTB, pràlicamen-
te acertado para a aprovação, por maioria absoluta da emon-

da constitucional pessedista para a reforma agrária. Essa
conclusão, a que eslão chegndo os observadores políticos, loi,
inclusive, prenunciada quando o Deputado Leonel Brizzola pelorádio, censurou publicamente os entendimentos que enlão se
processavam, não poupando criticas ao próprio Presidente JoãoGoulart.

Ontem porta-vozes dos se-toros mais extremados do1'iB, numa reação aí acordo,
reconheciam oue sua cechra-
ção os levaria a uma Posiçãolronialinente opj.st? ao presi-dente c cuias implicações par:.'o futuro, ijeriani determinadas
após a aprovação da emendafe inicio, adiantavam quedesencadearão intensa campanha por lodo r> Pais. visandea •'esclarecer a opinião pú-bliea que a presente formulaencontrada r, liberal,, acanha-
da e paliativa, não passandode um slmp!es negocio aprã-no''. Os lideres radicais, sa-bendn que não disporão detorça parlamentar necessária'
para impedir que a maioriado' Congresso so pronuncie
pela emenda, buscam atuarfora da Câmara o do Senado"posição IDEOLÓGICA

Ao criticarem a atua. emenda, os extremistas náp iêmcom0 poupar o PresidenteJOao Goulart, que foi inclusi-ve i se principal incentiva-
dor e a quem Se elevem oi eslorçoa iniciais para o reexa-me do Problema há duas se-manai. Os extremistas, npe-nas constatando n fato, vãomai.s a:óm. conlorme um =eu
porta-voz acentuou ontem.— Nossa posição contrariaa atual formula, ís essencial-mente calcada em fatoresideológicos, qti" estão acimados próprios compromisso?
politicd-oartidários, tíc essnPosição nos coloca om campocopostos ao Presidente, nãonos cabe senão reconhecê-laCONSEQÜÊNCIAS

Embora o rompimento da«esquerdas com n Presidentesomente possa . ficar oliria'-mr-nre delineada a ípora davotação da emenda, desd" ¦¦se farão sentir suas conse-
quêneias, a primeira dela'certamente relacionada eoii:
a possível substituição do Mi-ni-tiVi nas Relações Exterio-
res: não se ignora a disposi-
Cio do Presidente de nomeai
o Sr EJvandro Uns o Silva para o Supremo Tribunal Fede-
ra . Aberta nova vaga, com o
falecimento dn Ministro Ari
Franco, dentro de poucos diassprá encaminhado no Senado
parn aprovação, o rionr deseu substlluto, muito possl-velmenie o Sr. Evahdro Lin:-

c Silva. Neste caso, iá se es-
pecula que o PST) min:iro pndcriu regressar áò Ministério
especialmente agora que se
anuncia qtr a maioria f|e seu
deputados votará favorável-
mente á emenda, por julga-
Ia moderada e anti-radical
Uma outra hipólese nara o
PSD mineiro seria no caso
dn 'sairia do Ministro Euiclio
rvticliaelseií, ria Indústria e
Comercio, nara candidatar-se
à. Prefeitura de Porto Alegre.

Dp qualquer forma, entre-
tanto, a chamada esquerd?
negativa não fará nenhum mi
nistro, situação, aliás, motivo
de anteriores criticas de seus
membros ao Presdente, desde
a sairia rir, Sr. Alminn Afonso
do Ministério do Trabalho.

Os principais Tderes gover-
mstos mantem-se otimistas
quanto as possibilidades de
um acordo final para a emen-
da constitucional, Np Rio,
até a madrugada de ontem,
estiveram reunidos os srs. Abe
laioo ,i rc.ua, fnneredo Ne-
ves. amaral Peixoto e Mar-
tiu.s i{!d;.íues. Anianhã. reu
nem-se os membros da comia
são aiterpartidária — PSD-
PTB —, para uma definição
final sobre o último pontode atrito, o Artigo 5.o do pro-jeto atualmente estudado. Há
dos dias, o Ministro Oliveira
ririwj ealreyiu ao lider do
PTB, Bocaiúva cunha, uma
nova forrou o dc redação da-
ittele nrtipo, que poderá con-
lar com o apoio da maioria" "• ' >' i"mi .'ias exceção na-
turalmeste feita ás suas alasWU cais. í. a seguinte a nova
redação:

"Art, 5,o — Excetuadas as
propriedades rurtrts ate 500
hectares, cuja área cultiva-
ve! esteja integralmente ex-
piorada em condições eeonô-
mieas sat.sfoiória.s, bem assim
as referidas nos itens III e
IV do Art. a.o, poderão ser
desapropriadas na fôrma do
Art. l.o, qualquer que sc.na
a sua arca ou localização, «s
propriedades rurais notória-
mento valorizadas cm conse-
qucncia dc obra publica de
significação econômica, a :ei
definirá natureza das obras
Publicas do relevante signifi-
cação econômica'',

A PALAVRA DE MARTINS
RODRIGUES

O lider rio PSD na Câmara,
Deputado Martins Rodrigues,
talando ontem admitiu quo a
celebração finai do ncôrdo en-
tre seu partido e o PTB este
próxima Aí novas sugestões
a propósito do Art. ã.o fo-
ram em regues ao Deputado
Bocaiúva Cunha, e a inipres-
sáo é favorável dentro do pró-
pr ei PTB embora uno caibo
nos pesscdistr.s a iniciativa de
qudiquer traba no de sonda-
Rom junto aquela agremiação.
O apo o do PTB à emenda é
assunta exclusivo do Presiden
te João Goulart,

Acredita - sr. Martins Rodri
gties que o PSD dará aproxi-
madamente 95 votos á emen-
da constitucional, Da mesma
forma, o pártidp deverá rp-
cusar o pro.1e.t- de lei ordiná-
lio sobre reforma agrária emformj le ubstliutivo ao pro-
jcto Milton Campos. Quando
a proposição for vetada em
plenário, amanhã ou quarta-feira acredita que apenas 25
deputados pessedistas se pro-niineiem seu favor. Julga
que a derrota do susbstituti-
vo é certa.

re Gerais e

Espírito SípIo: kwxh Pronto
Belo Horizont?, 22 (Correio)— A minuta do acordo entre

os Governos de Minas e do
Espirito Santo, para nor fim
á questão rie limites entre os
dni« Eslnrio?, foi assinada pe-lo Governador Magalhães Pin
to r- será levada hoje p Vitó-
ria ócio Secretário ri-.-, inte-
riot capixaba, Sr. ElUseu Ln-
fogo. parn t-ceber a assina-
titra do Governador Francisco
Lacerda do Aguiar.

O acordo que «e baseou
nas conclusões de .uma ro-
missão mista que psteve reu-
inicia em 'unho '-m Vitória,
incorpora deflnltivanienti ar;
território mineiro os niunicl-
Pio-, de ttabirlnha, Mantcna
e Alaléia. r> "o terrilrtrio epi-
xnbn os rio Barra de São Pran
cisen Mnii|"nnnn'iv r, Rc"no-
rapga A çomi«fl,o rie iim;tr.s
deixando ri' Inrl"i ns três lau-
dos léenicos iá submetidos ao
Supremo Tribunal Ferieral fi-
Xou n. linlin riivjsnvín clçfiniM-vi. ori-niivirlM-se neU erifé-
rír» Ho íuripdiçpo, n 'n^fijc »-|r
Córrego P-dro da.Mata atè a

fronteira eom 0 Estado dnBahia
ASSINATURA SOLENE

Para selar o acordo será
minutado um decreto e=pe-cia', qiir. será ns<i'.inr]o sole-
n"ment2 nelos riois Gnvr-ria-
dor"- em nto i realiztir-so nocentro ria antiga ?.ona em 11-
tipio.

Apó, a. conclusão rios enten
dlmrntos, o Secretário rio In-
t-rio- rir, Minas. Sr. Raul de
Barros Fernandes declarou
que o aenrdo repres-ntn "um»
vllórin da romnrecn.sfir) p daidpnH.dPd." ,i. nrnnósilos nnepoIiitíti a- dois governos, rum
ris olverhrn, amistosamente!
llnin n"—5„ j,; r„,^^, Ipn-lá-
ria ¦--. H-ln .ir, -iníç" i>.u- ;pa

Í-"CU t^lfÔrrO.
'iná rp! o
^n'*r|n trn-

Estn-
na ran. 'T"'ipn n"rnit" fier>rnm re-.:n'rMr,- rlr.FllllflV31Ti«>rifõ nc

rnqur,'-, /onn"'.

nr1-
17),
rios

lw, S-, TH.-
M

nãn só nara rioU
m.-s n^ppcialm-^ntr

nn'ir'i?ic
íivrent"'

mmm kPwswv
1.^f-AT^H0 SOPRE COSfT
DO ÉfillIJUÉB UCESJDA

RfO. 22 fCORREIO) — O
deputado .loão Machado, re-
lator no Comissão de . Orça-
menlo da presl.nção. dr- con-
Ias rio governador Carlos La-
cerda vai solicitar a dilata-
ção dn prazo de apresentação
do seu relatório por ma!s 

' 
15

dias, em virtude de eV.are.rh
n'ndn nrogfahjados o; d-poi-
mentos rt'is srs. .fnão Lira Fi
lho. murstr.-, do Tr.bunal rie
Contas, c \<ãr:n l.or-nxr, Fer-
nand"z. s-crelárlo de Finrin-
ças.

"n meu intuito — exn'3ca
ii sr .loã" Maclinrl-, ~ Prn n
d" p,-,rrs'n'nr q lelnlnrin rlfln
tro dn-. nrazns e«fabelPc dos
s"tn nennliltin nrorrOTrã,-.
F.nt'Tfanto, a Crnrssão Pçb?'J
por hem ouvir Pm rluás s"s
sõ°'- sesuilas. a iVtima das
on.-ii'; nr:-'-isia pari ntnria-

Lira Filho, déveiidp eni se-
guida comparecer iambém o
secréiárlo ds Finanças. Sii
depois que esses do s depci
mentos tenham '-ido nresta-
dos é qu-> estarei Pm c uri-
qõr-r ri- .oferPcer as m nha
cr-i-,-t.. r,-^ ¦, Comissão".

APROVAÇÃO
\ pí-, <¦.-,• nll„ r,lri , „,., ,',1

Uma h"p um r-i'- ¦ —"n-
dT o g-ivírnd deverá ler as
suas contas ap' -'ias pn Co-
mis??--! de ' i m-nl-, p no
n.lehár'o da A-:-rhblPÍa; Em-
hora nrticiilarô-s se proces-sr-m rir- lado n 'nrlo. a VerdlJ-
d» r? niie n f-ívêrnn vai te
um d->do fnvráv-l néssn lü-
Ia: a bancada rio PTB. se
acha dividida por unia Int.".
interna que Se nrnc-^si en-
tre os deputados Saldanha
Coelho, oue perdeu a liriTan-
Ca da oposição, e Paulo Al-feira próxima, o min stro João berto, seu substituto

do funcional smo público dn
Prefeitura de Curitiba, léndü
cm vista o processo inflado-
riárlo, ficam elevados en-,
íí')•?í> (sessenta por cento), a
parir dn l.o d-i agosto do
corrente ano"."O salário família; n partir
da mesrnn rinla fica ícajus-
lacln em 100% (cem por cen-
toL","O montepio das viuvas dos
servidores muniepais, fica
reajustado em <íO°ó (sessenta
por r"nloV\"O Executivo fica autoriza-
do a. promover as sttplemen-
tacões de crédilo nécessáricts
no cumprimento da presente
lei".

rUSTIÇA
F.ssa nrnpos:ção. por cPrto

repercutirá grandemente cn
ire n« servidores do munia-
ptr- rir, Curitiba. Tsso norqui-
pslando rom seus snlárin'
sem reaillSte há um temp''
rnnsidcravelmentn Inngo. ps-
Ino cenrln v'f'mas dn infln-

•~~n ou,- l|ir-.; r-r-lnrn em siltr
rãn verdadeiranieni" liumi-
Itinnte nprnnlr- ns d-mais CO-
!""n<; rln Pifado n nrinr*nnl
rnonl" ri- Ttn'-i Os t'in--ir-",.',.
'¦Of nnpvrinih mlr. Ir-ba-
''•«'•, mm ¦, m-tin-> in'-p^i
,1-rí-. „ ropi n m^stíl" tf rn»1
rt..

nif ' n-> n"nçn„ip f"n'n'efT*"-
rno d'-1 P "fn'. ^ T\rr\ A **7«Vn ff
1-T^ Cn "mr>rn,in nHn rAm p
niíii",. ^,„ l-.-.r,,. \nii'arl- =
,...pi .,,, p.-f, ,-r^ rnm o<: VP-

„,.-..-„-!..-. ,1^ , ,.., M-,.|a fl;,-
ri 13 i-"-i *•!",-, rpntí,í'f,rr,,T* rnrr""»

rT.^ f;'.ilnr rTo nvori!(f,.0 r\Ti..

r«nfi"»flri '^« rntn -ic furi.

CPm rFrri-lriSrlf.
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JANGO
O presidente João Goulart, que passou o fim de

semana na Ilha do Bananal, reiniciou ontem suas ati-
vidades no Palácio do Planalto. O presidente se mos-
fiou muito entusiasmado com a eleição da brasileira
leda Maria Vargas oara "Miss Universo". Na tarde,
de ontem o presidente; com seus dois filhas, inaugu-
rou a Escola "Dona Vicentina Goulart" em Brasília.

ESTUDANTES
O governo garantirá a realização do Congresso

Nacional de Estudantes programado para a cidaae de
São Pauio. Declarou o ministro Abelardo Jurema queesta garantia í constitucional e perfeitamente legal.
Como se recorda, a direção da UNE denunciou queelementos da direita estavam preparando um movi-
mento terrorista para tumultuar o Congresso de San-
lo André cidade pacata, transformaria agora em lo-
cal de luta ideológica, com o pixamento de paredes
com inscrições comunistas.

MARINHA E AERONÁUTICA

ü presidente João Goulart determinou ao chefe
do Estado Ma'or das forças armadas que encontre
solução urgente para as divergências entre Marinha
c Aeronáutica, relativamente às tripulações que de-
verão operar os aviões no porta-aviões "Minas Ge-
rais" A snitição deverá ser enconiraaa anies da ope-
ração Unila, a ser realizada na segunda quinzena de

EMENDA CONSTITUCIONAL
0 acordo PSD-PTB para a emenda constitucional

rles/nculará as esquerdas negativas do Presidente
João Goulart Esta n conclusão a que estão chegindo
os observadores políticos aue estão acompanhando de
perto as demarches enltc petebistas o pessedistas,
visando encontrar um caminlio para a reforma agra-
ria. através de uma emenda constitucional. Porta vo-
zes dos setores mai extremados do PTB, estão rea-
gindo ao acordo. O deputado Brizola, pelo 'adio. já
censurou os --r.lciulimcnlos que se processam. Em
suas crít'cas nãn poupou o Presidente da República
Falando á imprensa o ifdcr do PSD na Câmara Fe-
ocra deputado Martins Rodrigues, adrmtiu que a ce-
lebração final do arôrdo está próxima. Idêntica ma-
nifesfação foi feita pelo deputado Tancredo Neves,
líder do governo

MINISTROS
O presidente da República recebeu ontem, a par-

tir das 13 30 hs 
'nara 

d^snacho, o? ministros da Via-

Co»ra das Concessionárias:
everá ser Mantido

ção. Educação,
compareceu à
tina Goulart".

* ISRAEL

Saúde Minas e Energia. Às 17 hs.
inauguração da Escola "Dona Vicen-

RIO, 22 (Correio) — O em-
baixador Lincoln Gordon,
através de comunicação feita
pelo ministro Oliveira Brito,
titular da pasta de Minas e
Energia, tomou conhecimento
da cleeisán do governo brasi-
leirn de manter, em toda a
linha, o compromisso assumi-
do pelo presiden Ir- Joã^ Gou-
lart com o presidente Kenne-
dv sobre o ca:-o da compra
dns empresas estrangeiras
concesisonárias de > serviços
públicos.
NÃO MANTERÁ' .

O ministro Oliveira Brito
ÍC7; ver lambem, ao embnixa-
dor dos Estados Unidos, que
o governo brasileiro não po-
de, entretanto manter esse
rompi omisso nds termos do
memorando assiiindp nein pm-baijcaddr Roberto Campos, era
Washington. Esse documento,

segundo foi adiantado no Sr.
Lincoln Gordon. sofrerá emp'i
das que SR a.justem as condi-
Çõc^ de uma operação de
compra, cujos objetivos eco-
nõmieos e polnieos devem
ser resguardados.

De inieio serão revistas n;
cláusulas referentes no preçtdo acervo nue, no memoran-
do do Sr. Roberto Campos,
está fixado de acordo com n
proposta das empresas á da-
ta marcada para o compro-
misso dn. pagamento bem co-
mo no prazo do compromisso
e possivelmente quanln á ta-
JCn de câmbio.

Sepiindo o Sr. Oliveira Bri-
lo, o tombamento do ativo
das empresas, trabalho quf-servirá de base á proposta rln
governo brasileiro somente
poderá estar concluído dentre
de seis meses.

O professor Darci Ribeiro, chefe aa Casa Ovil,
recebeu às 18 hs. o embaixador de Israel no Brasil.
que chegou a Brasfia pela manhã.

UNIVERSIDADE IM) \R
Foram tomadas ontem as primeiras providências

para n instalação da Universidade do Ar, nas proxi-
midade dj Brasília, eleslinada à formação de técm-
eos em torlci"- ns ramos da aviação comercial. A uni-
vensidade receberá alunos de iodos os Estados que
quiserem participar de cursos dc mecânica, navega-
ção motores e outros.

OPERAÇÕES UNITAS

O porta aviões "Minas Gerais" poderá ser utiliza-
do naS próximas operações Unitas como base de he-
licópteros caso a Aeronáutica e a Marinha não en-
conrrprn um,' solução nara o caso da aviação em-
barcada. A detprminacão partiu cio presidente João
Goulart ao chefe do Estado Maior das forças arma-
das. As operações Unitas serão realizadas na segunda
quinzena cio. agosto.

IWWWPIWWWWNMWMNI

RESENHA POLÍTICA
RIO, 22 (Burcau Press) — O Ml-

nistro da Justiça, sr. Abelardo Ju-
reina; considera contornadas as di-
ficuldades entre PSD e PTB em re-
laçáo à emenda da reforma agrária.

Seu otimismo decorre dos resul-
lados dos contatos que nos últimos
dias foram intensos, no Rio e em
Brasília, com todos us setores par-
lanienlares influentes, pessedistas e
trabalhistas, petenistas e democrata-
cristãos, do.s quais participou jun-
Lamente com os srs. Oliveira Brito,
Tancredo Neves e Martins Rodri-
gues.

No entender do sr. Abelardo Ju-
rema, a principal dificuldade para
os acertos, que agora marcham sa-
lisft lòiiamcnlc, encontrava-se na
desconfiança recíproca nascida en-
tre o PSD c o PTB, ambos se atri-
buindo planos que não correspon-
dem à lealdade que sempre tiveram
na ação comum a partir de 1955,
com cleiçã0 do sr. Juscellno Kubi-
tschck para a Presidência da Re-
pública. Considera grandes os pro-
bleniHS provocados pelos artigos
quinto e sétim0 da emenda sugeri-
da de comum acordo pelo PSD e o
presidente João Goulart principal-
mente porque os trabalhistas — In-
cluindo entre eles os radicais, re-
presentados pelos srs. Temperáhi
Pereira, Ramon de Oliveira Neto e
Lcnnel Brizo'a — os acusam de ex-
cessjvamente liberal e capaz, de lor-
nar sem sentido a reforma agrária
prevista no trabalho.

Ponderou o ministro da Justiça,
entretanto, em que o PSD também
crd>em problemas c que as dificul-
dades somente lentamente dentro
do processo de entendimento que
aeora entra no terreno prático no-
derão ser vencidas e obtidas pre-
liminares corretas para a questão
rgrárla. Existe, segundo afirmou o
sr. Abelardo Jurema aporá depois
desses contatos niultUatcrais, que
incluíram também ps srs. João Gou-
láirt e Bocaiúva Cunha, o clima fa-
vorávcl às conversações p:,ra com-
posição.

Em Brasília, ns debutados Ramon
de Oliveira Neto e Tcmpcrani Pe-
rcira começaram a dcsüicuivibir-^e
da tarefa nuc lhes Foram alriboíd-s
na reunião realizada, na vésnòrn. na
residência do sr. Bocaiúva Cunha e
à nut*l epmparecersm, a'ém do sr.
Srrsdo Macelhães. ns srs. Tnnr-redo
Neves. Martins RrdrWics. Ulisses
Guimarães e Getulin Moura nara a
elaborncãn dns reformas do.s traba-
Ihlsfas h emenda em discussão.

Wá' nina IndfscüKvel resistência do
PTB h aceitação dos árticos quinto
e stítimo da emenda original e 6 no

sentido do seu aperfeiçoamento que
os dois parlamentares — que fica-
rão en- Brasília durante os próxi-
mos dias — trabalharão. Em prin-
cípio, pretende-se que as exceções
prcv'slas principalmente no artigo
sétimo sejam diminuídas ou até, que
desapareçam.

As sugestões em processo de lei-
tura deverão estar redigidas entre
segunda c lerça-feira pela manhã, a
fim dc que possam ser submetidas
imediatamente ao PSD através dos
srs. Tancredo Neves e Martins Ro-
drigues.

A respoat? quanto à aceitação ou
não deverá dar-se no mesmo dia ou
po dia seguinte, podendo estar con-
dicionada, a(é. a nova reunião de
bancadas do PSD. uma vez que pro-
vàvclmcnfc os trabalhistas insistirão
em tocar nos pontos considerados
básicos pelos pessedistas, na mate-
ria.

Derenderá do resultado dessa no-
v:. ennsulln a efetivação da aliança
PSO-PTR para a aprovação da emen
d-< constitucional por via da qujI se
cbTrará à reforma agrária brasileira.

O =r. Amaral Peixoto, presidente
dn PSn nacional, entretanto consi-
dera "ão h-ver possibilidade de re-
cuo do seu partido nem qualquer
concessão que vá além do oue está
inscrito nos artigos quinto c sétl-
mo da emenda constitucional suge-
rida. *

Essa perspectiva de desacordo é a
única que pesa para a restauração
da aliança entre trabalhistas e pes-
scdislas, porém não se exclui a pos-
sibilidade de que o presidente João
Goulart venha novamente integrar-
se nas articulações c eliminar o gru-
po radical que, nn PTB, cria emba-
raços à. composição concitiatrjria
com o PSD.

De qualquer maneira, jogando
com habilidade as dificulades que
surgem em sua própria área, o go-
vêrno, quer através do líder da
Maioria deputado Tancredo Neves
quer através do líder Bocaiúva
Cunha, tentar um esquema que pre-
vê dois lances distintos: a possibili-
dade do a emenda constitucional ser
aprovada por dois terços ou a sua
aprovação apenas por maioria abso-
luta.

Tenta-se, agora, a articulação de
recursos que permitam a aprovação
dn emenda constitucional nor dois
terços do Congresso, Em últimn re-
curso, submeter-se à realidade das
dificuldades parlamentares, aprovan-
do-a por maioria absoluta, com o
nuc «òmentp no ano que vem a
Constituição poderá ser alterada pa-
ra permitir a reforma agrária.

—(*)-
O ministro Oliveira Brito, de Mi-

nas e Energia, reafirmou, durante
a audiência concedida ao embaixa»
nor Lincoln Gordon. que a posição
do governo er*\ relação às ernprê-
sas norte-americanas ' concessioná-
rias de serviços públicos está intei-
ramente definida pela nacionaliza-
ção. 

"Por etapas, através de nego-
ciações diretas".

Em palestra com jornalistas, o sr.
Oliveira Brifo. disse que a carta do
presidente John Kennedy ao sr. João
Goulart continha termos corteses
quando tratava da nacionalização
da.s empresas americanas e que 

"só

por isso foi accila. pois não estamos
disnosto a receber ultimatos".

O ministro Oliveira Brito afirmou,
ainda, que o negócio será ultimado
.-'pós a avaliação aos acervos a ser
feita por técnicos brasileiros. Ressal-
vou que a caiia de Kennedy se re-
feriu em maior parte à desapropria-
ção das concessionárias, mas que o
assunto foi tratado respeitosamente
e em termos amistosos.

—(*)—

O deputado Elói Dutra declarou,
loco anos checar an Rio, «Jo Btvsílla,
iá estar de nosse da lista de 111 He-
nutados. cuias eleições teriam sido
financiadas pelo IBAD, esclarecendo
que ela só lhe havia chegado às
mãos àquela hora. porque passara O
dia descansando em uma grania nos
arredores da C?.pltal.

O sr. Elóí Dutra, após esclarecer
que a lista foi fornecida v>nr um
ex-funcionário do IBAD (cujo nome
se comorometeti a ocultar, nara não
nôr sua vida em risen), declarou só
ter nec"do a existência dn documen-
to em Brasília pov iiv> tê-lo real-
ir>"nte recebido até aouela hora.

O bilhete escrito nelo sr. Elói Du-
tra em Brasília, por desconhecer
atada a existência da lijst» em mãos
dnv seus assessores, na Guanabara,
foi n seguinte: "Eximo. sr. nreslden-
le da Câmara dos Debutados. No ae-
rnvorto de Brasília à hora em aue
embarep.vn, rtera o Rio- five a nntícia
ntvvés de. seu secretário-freral, sr.
Paulo \Va|7 nua plrnins lornals te-
riam noticiar!,, a exlsiêncln de uma
'ts.t» de deputados. Financiados nelo
D?Ar> e que seria epresentatla a
CPT. da qual facn uarie cnnln repr^-
semente do PTB. Tal notícia carece
de Fundamento. Faço essa cnniunf-
cação a V. Exa. para a ressalva da1
minhas atitudes que sempre se nau-
taram pela dtien parlamentar e ne-
'o cuidado sempre nor mim manirc^--
f?do cm e.asos de tal natureza. At""-
ciosamente. Elói Dutra".

I
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TRABALHADORES EM EXTRAÇÃO DE MADEIRA
DE CASCAVEL VÃO INSTAURAR DISSÍDIO

CURITIBA, fefga-feifá, 23 dfe Julho de íjjgj

«MI

Reuniram-se os Médicos de
Unidades Sanitárias na SSP
RéálizoU-Se ontem a prl-

nièira reunião dê médicos tlè
Ülstritòs dp Departamento dè
Unidades Sanitárias, dn Sécre
tãfià dé Saúde Publica, reuniu
do éüéfes è réspecflvás erjiil-
pés dos Distritos de Paraná-
guâ, São José dos Pinhais,
íretij Guarapuara e Jacaré-
zinho.

A reunião íoí presidida pe-
lo Secretário da Saúde Pübll-
cá, que se congratulou pelo-
trabalho jà realizado por
àquelas iií^üadés sanitárias e
disse dõ alto nlconce e dó
proveito rie reuniões comn a
qué se está realizando para
um méihor entrosamento én-
tre á cúpula administrativa e
o Interior do Estado resui-
tando dai umo melhor assis-

alecimenlos
A FUNERÁRIA SAO PÉ-

DRÓi PARTICIPA COM
PESAR, OS SEttfJÍNTÊk
FALECIMENTOS:

Dia 32.7.63
Menor Izabel Cristl-

Bã, filha do casal sr. An-
tonio — Isabel Polito.

Sra. Maria da Côncêi-
ção Alves Moreira, rom BB
ãriòs dè Idade, fâlècéu a
Rua Cari--s de Carvalho,
973. A extinta que °ra
viúv« do sr Francisco Mo-
reira deixa os seguintes ti-
lhas: José Antônio. Lauro
Leopoldina e Antônio Car-
lós.

Menor Cássia Lu:za
filha do casal sr. André —
Olivia Nagoski.

FUNERÁRIA
SAO PEDRO

RUA CÂNDIDO
LOPES, 36

A ÚNICA QUE FÀCI-
LITA SERVIÇOS FUNE-
RARIOS.

tenda ao interior.
É ó seguinte o prcgi-ama

de Iráboirio para a reunião
dè ihédlcós chclfes de bistri-
to: Dia H3 e 24, das 0 ás 12
e das 14 às 18 noras —Avà-
Ilação dos resultados das ati-
vidaries ate aqui realizadas:
a) — dos Médicos Chefes de
Distritos, b) — dos Auxlliares
dè Enfermagem, c) — dos
Auxlliares de saneamento: Dia
25, <2bs Ò às iá e das 14 às
18 horas — reunião conjunta
das equipes Distritais e Che-
fés de prupo de trabalho para
conclusões preliminares e
õriêritacày: Dia ;2ll, dás 8 às
12 e dds 14 ás 18 horas —
reunião dos Chetes dc Distri
to córii os Chèfés das Divisões:
fllti-Estatistica e Epidemiolo-
gia,' Profilaxia da ruberculose,
Protiinxia da Lepra, Fiscali

Jiaçiio, dó Exercício Profissio-
nal, Médico Hospitalar, Dire-
tores do Departamento da
Criança e de Saúde Mental.
Dia 27 As 8 iloras — c"nclu-
sãò é encerramento.

Acadêmicos
da Guanabara
Em Curitiba
Kncoiitrani-sfe em Curitib-i

de viagem i.-ultiiial-recreativa
os acadêmicos da Facilidade
de filosofia Ciências e Le-
tras a Universidade Estadua:
da Guanabara, turma tleilo-
minada. "Pi-ofrssor Haroldo
Liboa" tendo com-) cliete c
Sr. João Vieira Faria e como
madrinha Srta. Stella Muehl-
bauer.

Durante sua visita ao De-
partamenlfl ri ruriSmo ¦> Di-
vulgaçáo, na, manhã cie ontem
tódüs oc acadêmicos loram
uniiiimpR em afirmar queCuritiba t, uma cidade encan-
tàdora, tendo surpreendido
a Iodos o seu desenvolvim?n-
to e que p#u povo p «multo
hnspilfllèiro".

Os trabalhadores na industria da ex-
tração de madeira da cidade de Cascavel,
vão lüstaurar dissídio cálèllTo, em virtude
de não terom chouadó a urh acordo na
reunião de ontem da Delegacia Reglònel
do Trabalho, com o ciasse patronal, que
se negou a iniciar conversações, sob a ale-
gação de que no Sindicato \i classe oxío-
te um elecnenlo subversivo na diretoria, o
que impode o atendimento de suas rei-
vlndlcacõM, Como se recorda àqueles Ira
balhadores plelleiom 80°ó de realusle sa-
larial, e o caso vàl ser docldido mesmo
na lusliçà do Irabalho.

NAO HA' CLIMA
Aliás, a respdsia da classe patronal

estava eorilldã em ala de uma reunião
lealltãda dia 17 do còrrnnle, na Associa-
ção Comercial de Cascavel, pela Associa-

çãò Proiisslonal das Industrias de Ser-
raria, Carplntaria do Oeste do Parnnái
por delegação dos sindicatos patronais
de Curitiba, com jurisdição nos municípios
de CaBcãvél, Fó« do Iguaçu e Gualra. O
sf. Flávlo Ajombui Mador diretor daguela
AssóciCrção, foi o porlaèíor cta resolução
quo se rosúaie em 4 itens:: 1) — Acham
lustas as reivindicações dos trabalhadores
e não contestam Isso; 21 — Ás firmai se
recusam a entrar em acordo enquanto o
sr. Eürldes de Almeida User parte do sin-
dicato dos empregados, pois é considerado
pelos palrõbs — elemento subversivo; 3)

— Instalaram Grupo do Trabalho, para es-
ludar um realusle leito em bases luSlãs
para os empregados, levando em conta o
aumento do custo do vldai e 4) — DÍrui-
gár tais resoluções por rádio e imprensa
para todo 0 país, externando seu ponto

Publicação Dos 0ecretos
o Vivo

06 SIGyUSãflISilidÇyu
Pode Sair Amanha

O «r. Gilberto Cadamurò presidente do Sindicato dos Em-
pregados em Empresas de Radiodifusão do Estado do Pa-
raná, disse ao CORREIO, que, de acordo com õ ulllmo cbh-
lato que manteve com os dirlgõnles dá Federação Nacional
dos Radialistas, a publicação dos decrelos referentes á õbri-

galorledrtde de programação ao vivo é é régiilmiiehlaçSo da
prollssão poderá ser lèilá amanhã, Üouve entendimentos bò-
brra d assunto, entre o senhor loão Gõülarl e ò senhor Helmi-
cio Fróes, presidente da FNR, sábado passado tm Brasília.

Disse, ainda, nue os radia-'istas permanecem em estado
de alerta, o com dispositivo
grevista Minutado -m cxjjec-
lativo. hc usivé rias omisso-
ras, uma vez nssinndo os rie-
rreto« deixarem de cumprir
os mesmos.

PESSOAL DÈ TV
S"Biindfi '•> presidente do

SEF.R, no contanto mantido
com o Sr. Antônio Teixeira
Filh-"> secretário da FNR. foi
inteirado oup os radialistas
rinti lêhi sitln IntrnrisiRnnte-
em suas fplvihdltátjèés, lencl"
eme 'rdado, no ultimo encon-
tro 6flm n presidente da Re-
pública, em retirai- dn derreto
relativo a rêRÚlarrieritãcão as
remunerações adicionais a ,-ria
ção de PÕmlssãB ar'tnr:P lflra
pctabnlerer o" HlVêis dp sala-
rio nrofissiónal p a diminui-
çã.o dõ linrãfin rie trabalho do

locutor. No entanto, no que «e
reterè ns cateRorias novas
(como o nessoal do televisão!
éFciarecsii cjüê sèü Horário
li-nin suicito ao estalioerido
peia Federação no referido
derreto
At;í:Nt'i,\s hi;
PitOfAOÃNbA

O sr. nilberto Cadamurò

salientou que, em troca, os
radialistas conseguiram Brlar
d'ÉpüSltlV6 núvo itssini redigi
dõ: "Consideram-sR elHpresas
de rnclioifiisãn. prtra os efei-
Ibs tl?stá rPt!U'nitiPnlncân. as
agências ilt; nropauánda. e
kráVaÇãbi oara qualquer sis-
lema que' realizem Dt-nemmas
que sêiüm PserulacloR rni rn-

diò e TV." Reunida na noite
de snlKitlo passado a direto-Fia iiá Federação tios Radia-
listas em risesiiiblela eerai.
fez relato dos rtcõntecimêntos
qué vêm ilianlendo coiti a--
riutoi-ularies dõ Ministério P-j-
blico, para pub'icaçfto dos
dnis decretos, o iriais breve
possível. ' .

Gaúchos São íltra
tlval FolclóriUU ron

Cão Hoje no IG:
co c de Etnias"

¦ O Grupo Folelórico do Centro Oatichn do
Paraná dará seqüência, hoje a noite, no grande auditório do Teatro Guairo.. ao V Festi-
ífll Floclórico de Etnias, iniciado sábado
passado, devendo se prolongar atè o dia 21
próximo, quando 0 Baiét de Mercedes Ba-
tista encerrara o espetáculo com chave de
ouro. A aceitação por parte do púbilc0 vem
sendo extraordinária, devendo superar mes-
mo, os anos anteriores. Os integrantes dos
diversos grupos são os responsáveis por tal
brilho, pois è notável essa participação, comQ
também do público, sèntlnd^-se do palco ao'
tunüo da ulatcla, as mesmas vibrações o
mesmo sentido de compreensão « uma idên-
llca éSpectfltiva com,, 5c Iodos se rompletas-
sem e se confundissem.

ROIKIRQ PARA HOJE
O roteiro de hoje molui além cia programa

ção de dahçac do grupo gaúcho, desafio de
sapateiro e poesias. Consta de 14 números,
"ssim distribuídos: 1) — Cana Véfde; 5)
— Cnotês Solado; 3) Ohiniarritá; 4) — Sar-
rabalho; 5) - Maçanico; 6) — Balaio; 7)
Chotes das Duas Damas; 8) — Tatu; 9) <•=
Rancheira de Carrelrinha; 10) — Roseira:
11) Pealtitio! 12) — Etltreveiro do Chotes; 13)
Anú o 14) — Pau de Fitas.

Programa que deverá ser oastante aplaudi-
do, através os elementos do Centro Gaúcho
d0 Paraná, quo transmitirão a prcservaçft'
dos costumes da gente do.s campos, .Com
suas principais características, lealdade es-
pinto altarieiro e o apego nos sentimento»
rie liberdade uma dccorrcncla imperiosa dr
seus antepassados o de sua geografia. Ama-
nhg so api-esentarão os Dançarinos dè Ta-
mauros de Castrolàtldía,

Entregue i Jaca
i 

"Campeão Conserv
"PAGUE I SUA COUTA DE ENERGIA S3H

EM UM DOS SEGUINTES BANCOS"

O sr. Luis Gomnga Vielja, íol 
"o 

vencedor do eerlame conservoeionlsta ds solo, 19B2. E o pro-
prlelário da Fasenda Santo Antônio, èm lacareilnho.

itregue em Jacarézinho o Prêmio'Campeão Conservacionista de Solo"
Em solenidodc presidida pelo sr. Paulo Carneiro Ribeiro, di-

relor do Instituto Rrasileiro do Café, foi entregue, domingo últl-
mo, em Jacarézinho. ao sr. Luís Gonsaga de Macedo Vieira
Filho, o prêmio (sslerluela em hronre) de Campeão C»nEerva-
clonlsla do Solo". O concurso (que será reallíado. novamente,
neste ano), Io) precedido de um levantamento de práticas con-
servaclonistas em todas as propriedades do notts-poranaense,
através da equipe de engenheiros agrônomo» do IBC. sob a
chefia do sr. Nely Lopes Casalli, sagrando-se vencedora a
Faienda Santo Anlonto, situada no município de Jacareitnho,
que alcançou 64% do total ideal em matéria de conservação
do solo, no Paraná.

Caixa Econômica Federal do Paraná
e suas agências — Rua Marechal Fio-

riano Peixoto n.° 255

|A«C0 COMERCIAL DO PARANÁ S/A.
Rua 15 Je Novembro n. 310
Av João Gualberto n. 1.747
R. Marechal Floriano n. 1.603
Av. República Argentina n. 3.120
Sta. Felicidade n. 55 t
Seminário
Rua João Negrão

BAHCO OF LONDON & SOUTH AMERICA LTD.
Av. João Gualberto n. 1.818
Av. República Argentina n. 2889/2891
São José dos Pinhais
Super Mercado Municipal, pv. S

BARCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A.
Rua 15 de Novembro n. 399
R. 15 de Novembro n. 315

BAMCO DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO SUL S/A.
R. Monsenhor Celso n. 151

BAMCO NACIONAL DO COMÉRCIO S/A.
R. Mal. Deodoro n. 195

BANCO MERCANTIL DE MINAS GERAIS
Rua 15 de Novembro n, 270

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A

R. 15 de Novembro n. 332
São José dos Pinhais

BANCO DE CURITIBA S/A.

R. Mal. Floriano Peixoto n. 166

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL DO PARANÁ S/A.
R. Cândido Lopes n. 128
Av. JoSo Pessoa n. 1
Portão
Mercês
Campo Comprido

BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S/A.
Rua 15 de Novembro 593

BANCO ITAÜ
Rua 15 de Novembro n 283

BANCO DO ESTADO DE S. PAULO S/A.
R. Dr. Murici n. 739

Nada Vale Mais Nem Cusi a Mqnos Que a EletricidadeCompaaiiia Força e Luz do Paraná

A referida fazenda, cujos
basss luiiuiimentais se assen
tam na cultura do café p ca-
na e na criação de gado.
pertenceu anteriormente au
sr. Homero Cordeiro, que foi
presidente da AR de jacaré-
zinho, durante b' anos. Atual
mente êlc nossui 1/3 do uso-
fruto da propriedade, dc vez
que a transferiu ar> seu sen-
ro, sr. Luiz Gonzaga Vie.ra
Fillio. casado com sua única
filha,

A SOLENIDADE
Iniciando a solenidade qu?

se efetivou em ampla sala de
reun:ões, na Fazenda Santo
Antônio, o eng. agr. Nely
Lop;s Çasalli chefe do Ser-
viera Regional dc AssiSlencia
à Caféicultura do IBC, no Pa-
raná, depois de passar a pre-
«Idòncl:, da reunião ao sr.
Paulo Carneiro Ribeiro, dire-
tor do IBC, discorreu sobre o
Concurso dè Cons-rvaçao do
Solo. fazendo, em 'seguida um
histórico da Fazenda Santo
Anfon:o e acentuando a "ius-

fica. e mérito" da concessão
do prMnio ™ ?r. L"'? Gon-
zaf~ Vieira Fdlio.

FALA O DTRF.TOR DO TBC
O orador çPtT\itntr. sr. PpiiIi

Carneiro R'bcirO. rlppoU d°
rrssaltar o alto significado .da
roiiv,-?- fez rop-i^O-sr-' ¦-¦ -",-
tôn-. da neresMdpH" da cnn
çop-rS-. do solo. Frisou oue.
ri- AfHra. "Pde rS'evp. rec-n-
temente. na« nnWn<s ""
rnH.!vn do café. "evMe uma
n>-o'itn3cão rohítftrít^ "T
nrpe-n-nr n colo" Assinalou
n,t- a ln!r-pt'v- do IRC nh

nn» o fn7au^"\rn pr<Vlir«. rnn
ç»rva- o lorra. nSo *f? cm
r»ii l-ipn^ftc^o. romo também
Pm f->vor ^os interesses na-
cl"f-Is

Mais ad'ante. dlss^- nu* sft

fttnd" na campanha conser-
varionHta. "nao vâi" narar
mais", de vez que anterior

mente, viu-.se cõnipleiamen-
te absorvido com problemasde construção dc armazéns •?
da organização do IBC no
Norte do Paianá. Accnluoui
também, que está lntensifi-
cando a criaçgo. de coopera-
tivas de cafeicultores em
nosso Estado, a fim dc pos-
sibilitar nova estrutura ná co
nierc.alizaçSo do café. com a
eliminação uo int.rtncdlar.o
que absorve grande pune do
lucro do lavrador. Antes dc
concluir, o sr. Paulo Carne.-
ro convidou o Bispo ds Jaca-
rèz nho. ü. Pedro FHipaki,
para fazer a entrega do prè-mio do IBC ao sr. Luiz Gon-
zaga Viejra Filho, o que fo:
feito, sob os aplausos dos
presentes.

FALA O VENCEDOR .
Agradecendo ç> prêmio que

recebeu, o propnetáro da
Fazenda Santo Antônio pro-
feriu, entre outras, as seguin-
tes palavras: "O 

que mais
nos agraciou certamente, ao
recebermos a noticia desta
premiação. foi a exata com
preensão de seu significados
não se buscava exaltar aque-
le que mais produzia, mais"tirava" da terra, mas ao con
trário, aquele que, ao mes-
mo tempo, mais "retribuía" a
mãe leraa. Esta é\ por cer-
to. uma imagem grata aos
agrônomos, esses missionários
da agricultura também nesl»
hora presentes, eis :)Ue nun-
ca deixam dc acud-r com so-
licilude aos que fazem do
cult vo da terra a razão dc
sua existência". Concluindo, o
sr. Luiz Gonzaga Vieira Filho
Rgradeceu n presença das au-
toridades e demais nrrsenles

O último orador, sr. Arlin-
do Be»sa Júnior, nue repre
sentou p prefeito dp JacaW-
zinho, apresentou corjgratula-
côes em nome do povo da
cidadr- ao IBC c ao vencedor
do concurso.

 li

d» vista não como não atendimento aoi
tiabalhadorsHi mas como latia de clima pa-
ma para qualquor acordo.

ATITUDE ESIRÂHHÂ
O »r, ioão Waqnbr, Preíldente da Fe-

deração dos trabalhadorei da Indústria do
Estado do Paraná, por delegação do sin-
dicato, externou sua estranhesa pela re-
cusa da classe econômica em não atender
à classe trabalhadora, com tal alegação,
como ss todos devessem pagar por uma
pessoa apenas. O Ér. Euridor. de Almri-
da e (oi eleito por meios legais, o a proposta
lõl feita em nome da assembléia geral,
nãó cabendo tal atitude portanto.

Diante do rumo dos àconteclmênlosi o
dissídio coletivo, lol a única solução pa-
ta o caso, que vai ser remetidoi holn,
para São Paulo dada a lnlranslgéneia das
duas partes.

wÈBSÊBBãmmmMmEã2^^^^^^mamwíS32sBQ& \
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ts i_ /~i „,<1_1^,-,/ leda Maria Vargas e oS(üiiiida trancha gegunda MI|1B UnWtr.a

16 qué sal de berço gaúcho. A primeira foi Yolanda Po-
reira. natural do Bágé, eleita ohi 1930. Seu reinado foi dos
maiores, pois permaneceu doria do cetro por 15 anos, em
virtude do certame de beloia ler sido Interrompido por to-
do êssè lempo Hoje Yolanda Pereira é esposa do briga-
délro Hohiero Souto de Oliveira, o qual. na época, foi e
piloto que transportou a então Miss Universo até os EUA.
Dai nascer o romance.

ELEIÇÕES NO SINDICATO
DOS JORNALISTAS

Õs integrantes rias duas chapas que concorrerão
às eleiçõe.- dc Sindicato doa JomaHstas Profissionais
dó Parariá estarão reunidos hoje, às VI rioi-às. nà sede
dà tüfltlclâcle a fim dè tratarem dé assuhtòfe relativos
ao pleito. A classe, em geral, está Sendo convidada
para comparecer ao encontro.

Até o momento são apontados dois nomes para a
presidência: jornalistas Milton Cavalcanti e Enock rie
Lima Pereira, este último chefe de reportagem de "O

Estado" é "Tribuna dò Paraná".

Al lflOS a Ot-Mld quandò àB («FÍSí eseo-
lórés propiciam à Ida ã praia de inúmeras [amlllas (cujos
márldó» (léam em Curitiba "trabalhando") a bóemià da
cldádê Sé vê subitamente revigorada bola presença de
antigos "guerreiros" «pie. aproveitando ã ausência da "me-

eira" ileerm pela noite a dènlro. bebérlcmdo e gòsàndo as
férian coniugais.

Todavia, perderam a antiga forWa. Outro dia, uai boê-
mio autêntico comenlàva: "Precisamos de uni sindicato
eom urgência, para defender os nossos interesses. Esses
marido» transvlados sé perltitbáni a noite. Nó fundo.
êslãp com umá saudade Imensa da mulher e dos lllhos,
mas Hcam atrapalhando a gente até do tViãdfuqada".

INFELICIDADE RELATIVA
OS BtietlôaritíS sofreram nomingo uma grande de-

cepção n^stç campennato. Após \-HrtrÍRs expressivas,
cdrn ã time embalado cairafn bisnnhamênte anfê um
Olitnpico (ci"è nãó acredita em fantásmats tiefn em
"Furacões" 1 pela contagem mínima, no próprio 

"Jóa-

qulrr ArnêHrõ"
A derroca srj teve a amenizá-la um sucesso ru-

bro-icaro no Rio. onde n Flamengo nh^teu seu in-
COmodativ rival, o Botafogo pela expressiva conta-
gem dfi lr"<! d um 'eól impedido).

Ontem era rnmum ouvir na rua quinze o desa-
bafr doA âtlfttifJJftõsí "Perdemos aqui. mas a vitória
nó Hló foi de lavar a alma" É concluíam, maliciosos:"Um rubró-négro nunca é completamente infeliz".

Clero Dividido
— Também de Fnnta

Grossa: o elerp está di
rlrilflo naquela eldnde dl-
»nte aE eleições mutilei-
pais. O hispo da diocese.
r)(>m Antônio IMar.tarntto,
acredita que os paroquia-
nos devem votar no se-
nhor Arthur Nadai, '-por
sèr um católico mais trâ-
(tiplnnal que n sr. VI-
efmtc Frarc", Por outro
lado. Onm Gernldo Pel-
landa, biçpo coad.jutor.
está acompanhando de
perto a campanha deste
ultimo candidato.

INCÓGNITA
POSIÇÃO

Continua sendo uma In-
rnpilfa a posição que to-
mará o deputado Euricn
Hnflsia Rojas f«pc às ciei-
ções municipais cm Pon-
ta Grassa Indacado pela
JANELA disse: "Por en-
quantn fico entre a cru»
e a esparip.''. o líder sin-
dlcai .loao Maria Nasci-
mpnto íalefalúrcicos). ao
saber deste pronunclamen
to afirmou enfático: ''Nflo
há rliivida. Õ deputado es-
lá entre o Frarc e o Che-
de".

i

NO LAR E NO BAR j
Dois aumentos no nréço de produtos importantes \para a classe média vieram colher os curitibanos i

nest?. semana: o pão comum passará a custar 8 cru- >
zeiros e a cerveja passará de 8U para 120. i

Numa fila ae ônibus, a reportagem do "Correio" 
\pode colher o seguinte protesto: "Õ pão vá !á que $eles aumentem Mas a cerveja já é uma calamidade, i

Um país está verdadeiramente a beira do abismo '
quando o chefe de família começa a ser atacado nolar e no bar."

;Ameaçado até 66 Salário Mínimo:
A existência de apenas

um datilografo e um eco-
nomist, (o próprio dire-
tor rir Serviço de Esta-
llstica o Previdência do'trabalho) para realizar
todo o trabalho dc levan-
tamonfo do custo dc ri-
da em 3,144 municípios
brasileiros, poderá tornar
impossível — pelo menos
durante três anos — a fi-
xação dc novos níveis re-
Kionais para atualizar osalário mínimo.

O pcriRn dc atraso nos
estudos para 0 estahele-
cimento de novos ntvell
de salário mínimo surciu
P«r ter o ministro doTrabalho, sr. Amaurl Sll-va, eonrli.Ninado a suafixação ao rezoneamento
do pais, trabalho uuc até
açora não foi feito, Im-
pedlnac o discipltnamen-
t0 dos niveis dc salário
existentes no pais desde
1940.
O praio para a conclu-
sa/j do Plann Nacional deRezoneamento terminou
há 18 «Ias. não podendo o
diretor do SEPK, sr. Nir-ceu dn Cruz César, preveraequer. quando o termi-
nará.

O diretor do 5EDT noentant<, declarou a me-

didE indispensável "para"
covrlfrir os desníveis sa-
larlais que se verificam no
Pais. pois atualmente o
zorieflinento observando —
p mesmo que serviu ' •
base p.irn a concessão do
primeiro salárlo-minimo,
em 10411".

O sr. Nirceu da Crui
César lembrou, também,
6,'ie ate conflitos sorlai!-
sao EPriirios por discre-

panelas de níveis sala-
riais pois a tendência p
os trabalhadores se con-
centrarem no município
mitloi, enquanto as Imlús-
trias procuram, exatamen-
*f, locallzar-sc nannelet
em qiu o salário mínimo
è menor.

¦"»"¦¦¦»»¦¦- •*** f. nn ri js> ^tisjWsiWWMWW^M*''

, FESTIVAL
NO GUAIRA

O Festival Folclórico de
Etnias, este ano com or-
ganizaçào bêm melhorada
O fato do Incresso ser pa-
eo (20 cruzeiros) scloeln-
no- bastante a platéia,
QU" no an0 passado foi
das rnals iRnorantes e Ir-
riquieta.

¦¦¦¦¦: Ü-^^^^0^^^^00^

JÚLIO E 3 MARCAS
tArtaIÜ1Ín-RPSêmberguestá a11 no ^eo do canal 6, com
rfprl ÍSSelaJSUa abundância de tamanho, que não
aerlcnl 

"ária. Para a ne seu charuto.-Aliás uma coí- ,
«pKaSffc» ,nePavelA,no programa do .IR é ser muito j
r ^!,° 

' A«nra ele apresenta nD horário de "Nossa S

mfâ -Um ,c0.me[;:ial que é n fim da picada. Os
bSÍ.?^ 

^npados a fazer pòse cm m(Jio aigumas
gw 

*&*¦ de 3 diferentes produtos: cen-eja,
nnmt?a ^'a m'neral- Então o Júlio recomenda
S^J1^ 

dcn.ois diz que o melhor mesmo í
nPMnHnr 

1S liara' f,na|mente. recomendar ao teles-
ohipHvrf 

qUe t0me á^a' Nin^em entende qual oi«is^as^se é de vender °s trâ pro'
V.--Í
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GANG» DE LADRÕES LIMPOU FARMÁCIA:
DOIS AGENTES DE POLÍCIA AFASTADOS

Novo arrombamento praticado pela "gang" de larápios, da
qual tomavam parte agentes da Delegacia de Furtos • Roubos,
vero a tona, embora as autoridades pollciaiB se esforcem para
manter o caso om sigilo. Arrombando uma janola os larápios le-
varam mais de Cr$ 80 mil em objetos de perfumaria e a impor-
tânda de Cr? 3.600,00 em dinheiro, da farmácia Confiança, à praça
Solto Maior, 300 de propriedade da iarmacêuttca Izabel Galarda.

OUTRO LARAPIO
Além dos kuáp os iá conhe-

ciclos como componentes da"gang", tomou parte neste
arrornpàménlo o indivíduo

Clovis Anluncs de Menezes, o
qual loi detido, devendo »ei
interiogado. Outras informa-
ções dizem que o mesmo é
forag do tia Justiça cie Sftnln

'"* ''Br 0i>•

Juiso de Direito de Segunda Vara
da Fazenda Pública da Comarca
de Curitiba, Capital do Estado do

Paraná

Otacilio Vllanova, que revelou fazerem parte da "gang" ole-
mentos da Policia.

Edital de citação para co-
nhôclnientó de HERDEIROS' E SUCESSORES do Dr.
Eundcs Cunha c sua mu-
lher, De Manoel de Freitas
Siqueira, dc Joaquim de
Fretas Siqueira, de Leopol-
do de Freitas Siqueira, de
Theodoro. dc Freitas Siquei-
ra. de Josefa de Freitas Si-
queira, de Generosa dc

Freitas Siqueira, de Alexan-
drina de Freitas Siqueira,
de Bcinardina de Freitas
S queira, com o prazo de
trinta (30) dias.
O Doutor Henrique Noguci-
ra Dprfmund, Juiz dc Di-
rcito/ da Segunda Vara da
Fazenda Pública da Cornar-

ca de Curitha, Capital do
Estado do Paraná.
FAZ SABER aos que o pre-sente edital dc intimação vi-rem ou dele conhecimento ti-verem que, nos autos dc De-marcação o HLvisão Sob N.o4.D31 em que é requerente Es-levam R.beiro de Souza Ne-to s/m e requerido o ESTA-DO DO PARANÁ e Municípiode Curitiba, deles consta oseguinte:

PETIÇÃO INICIAL DE FLS.
2: — "Exmo. Sr. Dr. Juiz ue
Direito da Segunda Vara dos
Feitos da Fazenda Pública dn
Capital do Eslaclo do Paraná.
Dr. Estevam Ribeiro dc Sou-
za Neto e sua mulher brasi-
loiros, cie advogado, ela do
prendas domésticas, domici-
liados nesta Capital, repre-
sentados por seu procurador.Bacharel Manoel Linhares de
Lacerda, este inscrito sob N.o
159 na Secção da Ordem dos
Advogados, com escritório fi
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PONTA GROSSA. 22 (CORREIO) — O des-
caso com que ae autoridades governamentais
tratam oe menores, vem transformando Ponta
Grossa em uma verdadeira Escola ds Crime.
Constante são os casos registrados sem a me-
nor providência oficial. Como prova o reqistio
feito pelo sr. Waldemar Garcia da Lu:, resi-
dente à Rua Rio Grande do Sul n.° 328, queestacionou seu carro em írento sua residência,
do onde foi furtado, do porta-luvas, documen"
to» e refrigerantes. O denunciante apresentou,
especialmente, às autoridades, um dos suspei-tas.

DOMÉSTICA BATEU AS ASAS
Registrou queixa na SDP o sr. Lotado Alfredobchultzer, residento a Rua Amaro de Alencarn. 98, de que sua empreaada, Maria de Lour-aes Pereira, saiu de casa no domingo ultimo

não tendo rr.ais íolomado. A mesma deixou to-
dos os seus pertences na residência abando-
nada.

SUSPEITA DE FURTO
Precedente do distrito de Nova Rússia foi

recolhido ao xadrez da S-D-P. Lourdes de Tal,
por suspeita de roubo.

VINGANÇA
João Borges da Silva, com passagem pela

SDP, íoi novamente recolhido por tentativa de
agressão na pessoa de loão Alves de Lima.
Motivou a agressão haver quase agredido ter
denunciado o xará como tarado.

BICICLETA FUHTADA
Por volta das 20,00 hoia3 íoi furtada da re-

sidência do sr. Willy Bonn uma bicicleta mar-
c "monark", rua Cel. Cláudio n.° 2-18.

A VENDEDORA DE APARTAMENTOS
SANTOS LTDA.

Praça Santos Andrade n.o 39, l.o andar -
apart. 12 — FONE 4.13.48

ERECE CASAS — de alvenaria dos seguintes tipos: iipo 1 com u<n quarto uma salacoiinna. banheiro, duas áreas com apenas cento o sete mil cruieiros de entrada,prestações de Cr.Ç 16.000.00 mensal: tipo 1B. com dois quartos, sala de lantar, cojlnha,duas áreas « banheiro, com apenas Cr$ 114.500,00, prestações de CrS 17.000,00; tipo2 com três quartos, coiinha, salas de jantar e estar, duas áreas, banheiro com apenasCr* 158.000.00 de entrada e prestações do Cr$ 23.700,00; tipo 7 (sete) com trêsquartos • mais o de empregada, sala do Icmlar, sala de estar e refeitório, dois ba-nheiros, duas áreas e ainda garagem, com entrada de Cr.í 247.000,00 e presta-Coes de Cr$ 37.000,00.
VENDE-SE APARTAMENTOS - com um quarto, duas salas coniugada., corfnha, banheiro,área de serviço etc, com apenas Cr$ 360.000.00 de entrada, prestações deCr$ 21.600,00, entrega om 36 meses.
VENDE-SE APARTAMENTOS - com dois quartos, sala, co.inha. banheiro, área d. ser-
—1- V1'°' com aPsna» CrS 397.000,00, prestações d. Cr$ 23.800,00, entrega em 30 mes...«WBE-SE APARTAMENTOS — com dois quartos, sala, coiinha, banheiro, área de itrrleocom apenas Cr$ 24.400,00 mensais.

ENDE-SE APARTAMENTOS — com três quartos, duai salas, cozinha, banheiro, quartoPara empregada etc, com apenas Crí 665.000,00 de entrada e prestações deCr$ 39.900,00, enlrega em 36 meses.
VENDE-SE APARTAMENTOS — com três quartos, duas salas, coniugada, cosinha. banhei-

ro, área de serviço, com apenas Cr$ 494.000,00 de entrada • prestações de
Cr$ 29.600,00.

VENDE-SE APARTAMENTOS — com dois quartos, sala, coiinha, banheiro, quarto paraempregada, área de serviço etc, com apenas Cr$ 463.000,00 de entrada • pre»-
tações de Cr.$ 27.700,00.

VENDE-SE APARTAMENTO — com dois quartos, coiinha, banheiro, llTlng com 25m2, quarto
Para empregada, garagem etc, com uma pequena entrada • saldo de Cr$ SO.000,00
mensais. Estuda-se propoatas para entrega imediata.

VENDE-SE UM APARTAMENTO — central, com três quartos, sala, cozinha, banheiro, etc
com uma pequena entrada e saldo a combinar. Entrega-se desocupado.

VENDE-SE UM APARTAMENTO — desocupado, com três quartos, sala, cozinha, banheiro,
quarto para empregada. Preço e condições a combinar.

NDE-SE UM* CASA — de alvenaria, localizada nas proximidades da praça Balei comaproximadamente 17, peças. Preço CrS 20.0000.000,00, condições a combinar.VENDE-SE UMA CASA — próximo do campo do Atlético. Preço Cr$ 9.000.000,00, comCr$ 6.000.000,00 de entrada e saldo a combinar.
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE — na rua Riashuelo. na parte inferior, loja com moradia •na superior moradia. Preço CrS 6.500.000,00 e condições a combinar.ENDE-SE APARTAMENTOS — prontos a poucos metros da Praça Ozorio, com apenas
TFNr>Cr* 

1'9D0,00000 do enlrada e saldo om 30 prestações sem juros e sem acréscimo.ENDE-SE APARTAMENTOS — lá quase prontos com três quartos, sala, quarto para em-Pregaria, cozinha, banheiro etc. com aponas Cr$ 960.000,00 de entrada e saldo em40 meses.
"DE-SE APARTAMENTOS — com três quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, salão

. *ocio1 «"c com apenas CrS 540.000,00 de entrada e saldo em 9 anosACEITAJSE PROPRIEDADES PARA VENDER - temos diversos clientes Interessados em«mprar casas • apartamentos, terrenos, etc. Melhorei informações em nosso eseri-torio, atenderemos em qualr"<.r horário, não fechamos para almoço e ainda sábadoo tarde o domingo, também o dia todo a vendedora de apartamentos Santos Lida. Praçasantos Andrade n.o 39. 1." andar — apartamento 12 — Fone: 4.13.48.

rua Marechal Deodoro n. 475,
l.o andar tone 4-6631, veeiu
perante V. Exa. expor e re-
querer o seguinte: 1 — Mc-
diante a certidão extrada dc
inventário de Joaquim Antu-
nes de Almeida, que correu
pelo Juízo da Terceira Vara
Cível desta Capital, relativa-
mente à adjudicação trans-
crila sob n. 28.064 as ils. 137
do livro n. 3. AC. do 2 o Dis-
trito Imobiliário da Comarca,
os Suprcantes adquiriram
plena propriedade, sobre umn
parte do imóvel assim des-
crilos: "Um rincão de campo
com pouco fundo c uma ca-
sa iá velha á beira da estra-
da que di-sta Cidade, dirige-
sp a São José dos P nhais

onde residiu Leopol di no dt
Freitas Siqueira, com trezen-
tos e oitenta metros dc fren-
te, e duzentos metros mnh
ou menos de fundos," segundo
a descrição fe:ta no inventa-
rio de C Maria Cczarina de
Frejtas Siqueira CDncumcn-
tos anexo n. 1.1 primiLvf.
proprifitária que ora casada
com Bibiano Francisco da
Si-uPira 1 — Estaljsleccu-sfi,
no:s, a comunhão no Ipióv^l,
em viriudo de sucessão CRU-
si mort!s. ron-~r>r>-',ndo a «'-
t" o n-to d- D. M-M-ia Ceza-
r:m. Fidelis de S-ouelrn, cm
cimo nom ¦ foi trari^crta s1
rssnecfiva folha de partnhaCDoTimento n. 2), sob n. 5.1(11
s« fls do Livro 3-B f-nli-in
TTT. n. 31 rti Ia. Circunscrl-
elo T>T>obl1;'lr'a desta Capita'.
3 — Ora, não nhsiontc tratar-
se dc n-rfn id~nt om comi;-
nbn-, tndiylsa, nrovenient- do
<nvon|nr;n, ns po«tfT:0r*S 8d-
nu'renle,<i têm feito figt.irnr
divisas roprernentcs as por-<-rVs nue lhes tocaram norB«rs>nm, nu nor comnrn, dan-
dn isto l"m- n nnerela». nue
sd s„ nod-m rbstar, medi^nfe
o processo anronr'ado, quenn raso é n da demarcação f
divisão, nara apurar-se em
CName títulos, a parte pro-
norcinnal Icüirmamente per-l°nccntc a cada um. 4 
Pimto disto, onerem os Su-nllcantes, na forma dos art
415 e seguintes. 422 c ser»u'n-
tes. 441 e seguintes o 447 do
C.P.C. nromover a demarca-
ção c a divisão do imóvel
descrito no ilem l.o desta pe-lição, requerendo a V, Exase digne dar no despacho im-
ciai, dc acordo com o dispo.*-
to no art. 423 do Código de
Processo Civil nomear 1 agri-
mensor c 2 neritos. determl-
nando em segu-da: a) citação
rios confrentantes e dos con-
domínios, cuia relação acom-
panhn a presente, fazi-ndo
ainda citar os interessados,
confrnntanles ou condôminos
e outros, desconhecidos, me-
dianle edl'i s nublicados umn
vez n0 Diário de Justiça eduas vézes em jornal desta
Capital; b) — o prossegui-mento da ação até final sen
tença em que sejam homolo-
gndas a demarcação e a di-
visão, nara que produzamtodos os efeitos, abonadas as
despesas da causa propalada
(art. 441, VI do CP Cl Dão
a esta. o valor de CrS 
100.000.00 para os efeitos le-
gais. protestando por todo
gênero de provas inclusive a
documental, a testemunhai, os
depoimentos pessoais dos in-
fcressarlos e a peric;al. PP.
pefevimento. Com a prova do
ius 'n ro procuração relação
dos oonfrontantes conheci-
d0< relação dos condôminos
conhecidos sobre o devido sô-
Io CsIh. Curitiba. 15 rie ma'o
de L962 (n) Manoel Unh^res
de Lacerda"'.

PETIÇÃO DE FLS. 24: -"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi-
to da 2a. Vara dos Feitos da
Fazenda. Di. Estevam Ribci-
ro dc Souza Neto e sua mu-
llicr representados por seu
advogado nos autos da d vi-
são judicial que iniciaram
contra 0 Estado do Paraná e
outros (autos n. 4.531), ten-
do em vista a certidão do sr.
Oficial d0 Justiça 21. dando
comn cm lugar incerto é não
sabido, os cilandos ali men-
conados veem, nor isso, rc-
querer a citação dos mesmos
por editais nublicados no
Diário da Justiça e cm iornal desta Capital. PP. Defe-
rimento, Sobre Q seguinte
selo está, Curitiba, 8 dc maio
de 1 963 'ai Manoel Lnharcs
df T.nrprcin''

DFSPACHO DE FLS. 25: -"Defirn n requerimenlo re-
tro. Cltc-se nor Edit=l rielá
fornio reouèrida, Em 20-5-63.
fnl Henrique Nogueira Dorf-
rmind"C para que chegue ao co-
nhecimento dos interessados,
mandou passar o presente
edital, que será publicado e
afixado na forma da lei. Da-
da p passado nesta cidade de
Curitiba, Capital do Estado

do Paraná, aos cinco dias do
mês de iunho de rriil noveccn-
tos e sessenta e três. Eu <a>
Nilson Ramon. Escrevente ju-ramentado o subscrevo.

fa) Henrique Nogueira Dor-
mund.
Juiz de Direito da 2.a Vaca

da Fazenda Pública.
Confere com o original ão

que de tudo me reporto e dou
fé.

Curitiba, 5 de junho de 1963
Nilson Ramon — Escrévén-

*e Juramentado.
(23 - 24)

Mariana, Rio Grande do Sul,
onde praticou vários turios,
Clovis, em companhia dc Ola-
cllio Vilanova, peneirou na
farmácia e prat canelo aro-
DOS o roubo, contando com o
auxílio do motorista "Chie-
Chie-', cujo nome c Antônio
Peivz (motor sta dn taxi pia-Ca 2-04 46, com ponto na nrn-
çn Frei Timóteo nas Mcr-
cês), quo os apanhou no lo-
cal do furlo, juntamente com
a "muamba".

POLICIAL PRESO
Embora se negasse a for-necer maiores detalhes, o dc-

legado Dorval de Macedo Si-
ínões, confirmou a reporta-
geni já haver sido preso o
agente de Polícia João Joec-kcl que fazia parte cia qua-dnlha. A únca informação
da Policia, a respeito do de-sonesto policial, c a de queo mesmo iá foi afastado de
suas funções juntamente comoutro policial dc nome Mi-
randa, pelo mesmo mot voA Polícia negou-fic a prestaimaiores informações a res-
peito, ignorando-se se olicia:s. mancomunado

ind ciados em

po-
s com cs

ladrões serão
inpuéntos.

APREENDIDO

Todos os artigos dü períu-
mana roíam )a apreendidos
pela Policia. Pouco mais dc.
CrS 30 mil déies foram apre-
cncl d.os em. poder do moto-
rista Antônio Perez. ü res-
tanto loi apreendido na re-
sidência do cozinheiro Lin-
dolfo More.ira Santos (ruaCándjdo do Abreu, s/n, fun-
dos), onde os larápios ha-
viam deixado. Apenas três
dos componentes da "gang''
se encontram presos: Sebas-
tião Dias Batisla (quê rou-
bou Cr$ 250 mil em máoui
nas do Hotel Mar'luz), Otn-
cllio Vllanova o Clovis Antu-
nes de Menezes. Ienoram-se
os motivos pelos quais a Po-
Ifcla se recusa a efetuar a
detenção do agente de Poli-
cia João loequel, do rrjòtoris-
ta de praça Antônio Perez e
do "iiarcln iU presido Arfhur
.Schwnrzback. que de acordo
com as dec'afr>ções dos lará-
nios nresos, faziam parte da"eancr''
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Sebastião Dias de Oliveira, que alirma somente ler tomado
parto no roubo do Marlluz Hotel.

DIRETOR DO I
ESTA SENDO

MI QUE 1EJNM 00 CÕ0FEB1II
APRESSADA,

Falando sábado último durante a reunião das Cooperativas.
de Cafeicultores do Paraná, na Bode da Cooperativa Londrinense,
o diretor do IBC eng. agr. Paulo Carneiro Hibeiro afirmou que aexecução do programa de expansão do cooperativismo na ca-íeicultura está sendo levado avante pela diretoria do IBC "não
obstante as tentativas de boicote que iá começam a se manife.-tar em certo» círculos e, por incrível que pareça, de parte dequem se intitula representante dos lavradores de café".

O sr. Paulo Carneiro, vciu
a Londrina para participar
do reuniões com elementos
coopera ti vistas, convocados
pelo presidente cia União
das Cooperativas do Para-
ná, sr. Alvar0 Godoy, rela-
tou na ocasião em que en-
caminhou a uma comissão
especial da Junta Adminis-
trativa da Autarquia um
projeto para regulamentar
a concessão, pcl0 IBC, do
financiamento básico dc 20
milhões de cruzeiros às co-
npemivas dc produtores
Disse que na quinta-feira
compareceu pessoalmente
perante aquela comissão e
fez um npélo a seus mem-
bros para que apressassem
a tramitação do projeto e
se. possível o submetessem

. *»o plenário, na sessão do
rija seguinte. Colocou-se à
disposição aa comissão pa-
ro esclarecer quaisquer dú-
vidas debatendo detalhada
mente cada ponto do pro-
ieto com o qve se deu a
comissão oo- satisfeita fi-
nando o relator c'c mesma.
sr João de Oliveira Franco
de preparar o seu parecer
na manhã seguinte. Após
retirar-se da reunião, con-
tudo verificou-se um acêr-
to entre o citado relator e
o presidente da comissão,
sr. Lineu de Souza Dias

no sentido de não mais
submeter ao plenário o
projeto de resolução na
sessão do dia seguinte e
sirri no dia 2 dc Sclcmbro,
tão somente. Ao analisar os
fatos na reunião da Coopc-
rativa Londrinense, disse o
diretor ao IBC que consi-
dera a manobra do"presi-
dente c do relator da co-
missão da Junta Admtnis-
trativa como simples pro-
telação e como .demonstra-
ção dc que não estão inte-
ressados em favorecer o
programa ae incentivo às
cooperativas dc produtores
do Par-ná. Finalizou o Sr
Paulo Carneiro Ribeiro di-
zendo ouc o programa co-
ortorativista é irreversível
er aue as manobras prole-
latrtrias dc nada adiantarão,

po!s a maioria esmagadora
da Junta Administrativa o
apoia, bem como a direto-
ria do IBC

M DE EXISTE ItlIE

nlzação da futura Federação
das Cooperativas dc CafeicuI-
tqres Paranaenses. Inicial-
mente foi ciada a palavra no
diretor do IBC qu0 cxpós o
programa de rinanciamenío
as cooperativas, por parte cia
autarquia cafecira. Disse queos financiamentos passarão a
ser concedidos cm duas fai-
xas distintas: na primeira, o
financiamento com teto cie
vinte milhões dc cruzeiros
pnra cada cooperativa que
apresente ao IBC bens imó-
veis em garantia real. Em
se tratando de cooperativas
que iá receberam o financia-
men Io de 5 milhões de cru-
zeiros até agora em vigor,
hasta que apresentem ao
IBC um pedido de reavalia-
ção da garantia já oferecida
como penhor, ou que ofere-
çam novos bens em valer
suficiente para cobrir o te-
to do financiamento: no ca-
so das cooperativas novas ou
este financiamento tem pot

objetivo exatamente possibi-lilar a aquisição de imóveis
e máquinas necessárias ao
seu funcionamento, bens ês-
tes que serão dados como ga-
rantias após a avaliação e no
próprio ato da assinatura da
escritura de compra. Numa
segunda faixa, nara cujo a-
tendimenlo iá consta do es-
quema da atual safra uma
dotação dc 3 bilhões de cru
zojros, pretende o IBC aten-
der ao financiamento da am-
pllação das cooperativas, pa-
ra a construção de armazéns,
compra de máquinas de rc-
benefício ou outros bens jul-
gadOs imprescindíveis. Neste
caso. poderá o IRC, apói
exame dc cada caso, conepr-
rcr com oitenta por cento do
total do investimento a ser
fe:to pela cooperativa.

Além do financiamento vai
n_ IBC promover cursos e cs-

l ágios para a formação e
aperfeiçoamento dB gerentes,
contadores c classjficadores
indicados pelas cooperativas;
contratará também engenhei-
ros para planificarem as con
liiiçõcs civis c a instalação
ideal das máqirnas nas co-
operativas ç desde já man-
lém funcionários nas Agén-
no Rio, para se encarrega-
rem da tramitação dos do-
comentos até o registro fi-
nal de cadn cooperativa. Em
contrapartida, exigirá o IBC
a padronização da contábil!-
dade cias cooperai vas, para
efeito de lisealização e orien-
tação dc suas atividades, for-

necendo um manual que de-
verá ser seguido por todos,
além de manter assessoria
permanente a fim de evitar
distorções no sistema coope-
ratjvista.

Ao terminar o diretor do
IBC disse considerar urgen-
te a fundação da Federação
das Cooperai vas de Cafei-
cultores no Paraná, como ór-
gão de defesa e de coorde-
nação do sistema no Estado
e iunln aos noderes f deraís

AGÊNCIA DE LONDRINA
No encerramento dos tra-

balhos o sr. Álvaro Godov
presidente da União das Co-operativas de Cafelcultore» dn
Paraná. rcfcriu-Sç à publica-
ção feita na imprensa poriniciativa das cooperativas, de

apoio ao agente do IBC eus
Londrina, sr. Carlos Alberto
Franco Licht: c repudio ao
discurso proferido na Cama-
ra pelo deputado Cantidlo
Sampaio, assinalando que"nada mais era que 0 reco-
nhecimento de todos pelosbons serviços prestados à ca-
feicultura por aquele 

"funcio-
nário''. Os representantes de
Nova Fátima c Paranavaí se
manifestaram da. mesma for.
ma. com o apoio dos demais.
Apcis o agradecimento do sr.
Carlos Alberto Franco Lichti.
declarando que "apenas vem
cumprindo com o seu dever
e tudo fará para prosseguir
merecedor de manifestações
daquela ordem", a reunião foi
encerrada.

Vereador Lesado por Vigaristas
Registrou Queixa: Policiamento

Somente ontem à tarde a Polícia registrou o "con-
to do bilhete premiado" de que foi vítima o vereador
de Cjtuaraqueçaba, Salim do Carmo (professor apo-sentado c dirigente da Igreja da Assembléia de Deuscm Guaraqueçaba), conforme noticiamos, com exclu-
sividaac. Como se recorda, na tarde de sábado 0 ve-rcador loi abordado por dois vigaristas, nas proxi-midades da Estação Rodoviária, os quais o induziram
a comprar um bilhete de loteria premiado com doismilhões de cruzeiros. Vítima de sua própria ganân-cia Salim do Carmo entregou toao o dinheiro que

possuía aos espertalhões, isto é Cr? 50 mil.
POLICIAMENTO

As autoridades da Central de Polícia deixaram deregistrar n ocorrido, cm lace da vítima ser vereador
e por solicitação de políticos influentes, que interce-
deram em seu favor. Falando à reportagem o dele-
gado Hermes de Matos (aa Falsificações c Defrauda-
ções) afirmou que, doravante, a Estação Rodoviária
terá permanente policiamento dos agentes da sua Es-
penalizada, para evitar a repetição de ocorrências
dessa natureza. Os agentes que dão plantão em esta-
belecimentos bancários, nos sábados, prestarão ser-
viços na Estação Rodoviária. Aos domingos a Polícia
não julga necessária tal policiamento preventivo, poisestando os bancos fechados, "os únicos vigários em
ação usam batinas".

Não há Clima de
Discórdia na Caixa Econômica
A propósito de noticias vin-

culadas na imprensa, sobre
s u p o stos desentendimentos,
com agressões pessoais, que
teriam ocorrido no Conselho
Administrativo da Caixa Eco-
nômica Federal do Paraná,
em reunião presidida p?lo Dr.
Antqnio Lustosa dc Oliveira,
titular daquele estabclecimen-
to. podemos adiantar que -i
noticia, alem de inverídica,
carece de qualquer funda-
mento. Quanto à recomenda-
ção d: Conselho Superior
pnra instalação de uma co-
missão na Caixa lambera nao
procede, em voz que reina n

mais perfeita harmonia entre
Os seus atuais dirigentes, quecm conjunto, apenas se preo-cupam em situar o estabeleci-
monto numa posição de igual-
dade com as demais congène-
res das grandes capitais do
pais.

Sobre a suspensão do Sr.
Benjamim Morão, renovado
por mais 30 dias, a presidência da Caixa tomou tal de-
cisão, em face de ter o referi-
do funcionário incorrido em
dispositivos disciplihares, pre
yistPs nn Estatuto do? Fun-
cionários Públicos da União

FINANCIAMENTO
DE 5 MILHÕES
No intervalo entre a reu-

nião da Cooperativa Lon-
drinehse e a da União aas
Cooperativas do Paraná,
foi assinado pelo diretor d0
TBC mais um contrato de
financiamento, no valor dc
cinco milhões de cruzeiros
com a Cooperativa de Ca-
feicnltores de Tvaiporã. Pc-
Io TBC além do sr. Paulr

Carneiro Ribeiro, assinou
o contrato 0 sr. Carlos Al
berto Franco Lichti, por
procuração do presidente
da autarquia e pela Coopi
rativa de Tvaiporã firma
ram os srs. Sióenev Ciffoni
nresidenfe. Oni\va'do Meti]
Gôèx diretor-gerente e Jo-
sâ Domingos dc Souza Ju-

nior d;retor-secrctário.
O PROGRAMA DO IBC

Sob a presidência do sr.
Álvaro Godoy c com a pre-
sença dos diretores das Co-
operativas dc Apucarana, Pi-
rapo, Ivaiporã, Mandaguari
C;dade Gauchn, Cornélio Pro-
copio, Paranavaí, Santa Fé
Nova Fátima e da Cooperat;-
va Agrícola de Cotia, secçãí
de Londrina, teve inicio à se-
guir a reunião da Un]ão das
Cooperativas do Paraná, para

prosá«guir no exame da orga-
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Segue ostri manhã para o Rio de Janeiro, om avião cedido pelo «r. Ney Braga, Governador
do Ealado, uaia comissão de pais d» aluno» che liada pelo dr. Ivo Arsuá, Prefeito Municipal da
Capital s Presidente da Associação dos Pais de Alunos do Colégio Militar do Curitiba, a qual
se encorporará a comissões vindas do» Estados da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, que
serão recebidas em audiência previamente marcada, para manhã, quarta-feira, com o general
lalr Dantas, Ministro da Guerra, para ouvirem do sua própria voi, o que iá é do domínio pú-
blico que, principalmente o Colégio Militar de Curitiba, voltará à órbita do Ministério da Guerra,
graças aos ingentes esforços do Governador General Ney Braga, Cél. Aliplo Ayres de Carva-
lho, Secretario de Obras Públicas, Governador Magalhães Pinto, Cél. Abdon Sena, Comandante
do C.M.C. e Prefeito Ivo Arzúa, iunlo àquele Ministério e Exmo. Dr. loão Goulart, Preslden-
te da República, que, como é público e notório, despachou expediente nesse sentido. As comls-
«Sen respectivas. Irão, então, em audiência, cumprimentar e agradecer ao senhor Ministro da

Guerra a sua manifosta bôa vontade.

II

33Hü

P
> í



ví'>-:

'& m

PAGINA — 6 CORREIO DO PARANÁ
Ji&trVVWrWIMrWXrMrWrlrWIMklrVXr^W^^

' 
i ÀmVÊ

:<0^t£44^Z^Z^ ÜifilW^

"NOTA ALTA PARA
ONÍVERDEELIAINE"

Comemorando a passagem de seus 15 anos a sim-
pática menina moça Eliane Nascimento Barroso rece-
beu, no sábado, o que havia de melhor na "society"

parnanguara e curitibana, no Clube Republicano. A
festa foi estimulada com a participação de ótimo con
junto (dó ré mi) que ditou as notas musicais (parti-
cipação especiai do cantor Soly Zandonay). Um tó-
que todo especial disse respeito à valsa dos 15 anos,
quando quinze pares se dirigiram, um a um, com
uma pétala de rosa, procedenao a entrega à "Níver".

No final da valsa Eliane completou um "bouquê" dc
flores e entregou a sua mãe. Mesa e s.lões jcm or-
namentados, presença em massa da J.G., fizeram com
que a festa se traduzisse num cios acontócimeatt»
mais elegantes do ano, em Paranaguá

Garotas e presenças:
Rosely Mariano — Elcidia Guimarães — Lúcia

Fernandes — lida Barroso — Liliana Viana — Ehana
Marques — Luiza Nascimento — Noemy Villa — Stel-
Ia Gebran — Margarida da Luz — Mania Rebelo —

Lisis Salazar — Ana Maria Pinho — Maria Augusta —

Albelis c Lucilia Cardoso — Roscnilde Martmclli —

Ana Cristina Wásilaski — Vera Aranha — Silvia Ba-
nine _ Vera Marques — Adéliá Barros — Lazir Car-
valho — Regina Fontana e muitas outras destacadas

presenças.

"MISS BROTO 1963"
As atenções do mundo social curitibano es-

tão volladaB para o dia 31 de agosto quando
estaremos elegendo MISS BROTO 1963 de Curi
rlttba.

O evento será realteado nos salões do Cit-
culo Militar do Paraná.

«Fatos & Destaques»
Encontram-se desde ontem em nossa Ca-

pitai os componentes do Teatro Espanhol
'•Romeria". Amanhã, no auditório da Raito-
ria da Universidade do Paraná, dar-se-á a
primeira apresentação ao público curitibano.

A diretoria do Clube Curitibano está in-
formando á seu quadro social, por nosso

intermédio, que as atividades do Majestoso
serão reiniciadas no dia 3 de agosto.

Orgulha-se o povo brasileiro com a elel-
ção da gouchinha leda Maria Vargas paia cante na Sociedade Cultural Beneficente Ahu

DR. SALVADOR RUSSOMANO ;diretor sccial da Thalia, que !
será üm dos responsáveis pe-
Ias grandes realizações da ;
quela entidade, no mês de se
tembro.

escolha da "Rainha das Praias do Paraná".
Foi inaugurado ontem a noite na Reitoria!

da Universidade do Paraná o Curso Cepa!
Paraná. Presenças expressivas, bem como des;
laçados homens do Governo paranaense, es- %
tiveram presentes. |

Repercutiu cm todo litoral paranaense oj
•sucessn do baile de sábado no Iate de Guan ?
tuba. tlonetto e seus Cometas foi a atração 5
da noite. 2

O broto Albelis Cardoso está nos comu- g
nicandn que no próximo mês realizará lesti- í
nha em estilo.

« LIGEIRAS»
1) — O Cônsul da Pelõnia o Sra. Pic-tr;

Glowacki recepcionaram, ontem, a "society"
curitibana comemorando a Data Nacional
Polonesa. Amanhã contaremos detalhes.

2) — Em principin de agosto acontecerá;
jantar dançante no "graciosa". Motivo: ini-;
cio de atividades da nova diretoria. J" ) — Dia 4 de agosto acontecerá'tarde dan-

o trono de "Miss Universo 63". Seu desfile,
charme, beleza, elegância c inteligência tra
duziram a decisão final do jurl.

• O Santa Mônica Clube de Campo reini-
ciará sua programação social no mês de nn-
vembro. E' pensamento da diretoria comuii-

4) — Regressou ontem, pela manhã do, li-
t-ral o parzir.bn de noivos José Carlos jaburS
e Marly Mischur. 4

5) — Sábado vindouro acontecerá a 'Tes %
ta da Cerveja" no Município de Campo 5
Largo. 5

Bi -- Tânia Mara Franco de Souza, Miss?
dada pelo Dr. Joírc Cabral e Silva reiniciar Brasil n.o 2. segue dia 29 para o Rio'de Ja

neiro. viajando posteriormente para Long jBeach onde tentará bisar j suresso de leda 5
Maria Vargas, trazendo para o Brasil o titu- $

com o pé direito c isto somente com a reali-
zação de um 'Torneio Internacional de Te-
nis'\
• Regular movimentação foi verificada na ]0 de Miss Beleza Internacional
tarde de domingo no Circulo Militar do Pa
raná. Muitos freqüentadores ainda se en
contram pel0 litoral.

• Regressou, ontem a tarde, do litoral (Ma-

7) — Sábado último foi realizado na Igre- •
ja de Santa Terezinha o matrimônio dos jo- I
vens Osmar Ribas c Rosicléia Alberti. Logo !
a seguir os convidados foram recepcionados ;tinhos) o jovem David Baduy que gastou lon- com um almoço na Sociedade Thalia

ga temporada naquele balneário.
• Dia 27 (sábado) 0 Circulo Militar do Pa-

S) — Surgiu como uma. b-mba e por sinal 5
alcançando sucesso o coniunto "Rapazes*

raná fará acontecer excelente '-Bingo Dan- Bissa Tova". A primeira npresestação, do- Jj
cante" em seus saiões. Orquestra Cinelândia mitigo, na tarde dançante do Circulo agradou»;
estará a frente da animação. favoravelmente. #
• Em nossa curta estada, domingo, nos ba' JÍ
neárlos de Matinhos e Caiobá, encontramos 9) — Recebemos a seguinte comunicação: j!
os seguintes brotinbos: Maria Iriês Bassetti "A Escola Fisk concede aos colunistas "n.çi j*Eliane Porrua, Regina Guimarães. Tânia bolsa de estudos para o curso básico-regular" «;
Cury. Albelis e Lucila Cardoso. Regina Mehl Agradecemos. "'
Tânia Hiffmarm. Regina Guerra e muitas
outras.
O Sábado, no Iate de Guaratuba, acontecerá

10) — No próximo mês o Clube CÒncósdia *
realizará sua tradicional -Festa da Matança" J!Amanhã W.T. estará informando s

o baile de aniversário do Clube bem c'mo a sobre J, &  Tchau, fl'
1)tp*Kl.vv.|<.:.i>f.v '•#>-T?>y?;.'r/fi.-jW.-7'r??7'.*-' j» ''''-¦¦*tpw?iw-'¦/¦¦¦¦¦j>.:-f.y- •  ¦¦•.-,¦.•;•:• ¦¦:¦¦¦¦¦¦•¦¦• .::vs.-yp-¦¦-./.« 2• ' 'M •"

NBOZÁ MAHIA DE SOUZA (MISS HIO NEGRO 63) QUE ONTEM ESTEVE EM VISITA A NOS-
- SA HEDAÇÂO. NEUZA ESTAHÁ COLABORANDO COM NOSSA EQUIPE PARA A ESCOLHA DE

MISS BROTO 83 DE RIO NEGRO.:íÍ«^'MltrfMÉMi
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CURITIBA, Terça-feira, 23 de Julho de 1968

reportagem
OMAfí P£ A£M£/P,

FILMO GRAMAS
"BARRABAS CONTINUA"

Ao contrário do que se esperava, não en-
trou cm cartaz sábado último no Cine Mn-
rabá, a película "Gigot" da 20th Century
Fox. Assim sendo continua cm cartaz "Bar-
rabás", que vem obtendo excelente bilheteria."Gigot", que só entrará em projeção no
sábado próximo tem como Intérpretes prin-
cipais Jackie Glcason, Katherinc Kath Ga-
brielle Dorziat. Jcan Lebtrcve c Albert Re-
my e como diretor o conhecido artista Gene
Kelly.

DAVID LEAN
O consagrado diretor mglês. David Lean,

que na última seieçãp da Acalemia de Ar-
tes e ciências Cinematográficas de Holi.v-
woc-d, recebeu o -Oscar" por sua direção em"Lawrence oi Arábia" aceitou o comitê de
George Stevens para dirigir importantes Se-
quéncias do filme "A. Maior História de To-
dos os Tempos" (The Greatest Story Ever
Told) produção, apresentada em Cinerama,
para a United Artists. Tendo ido a Hollv-
wood. e sendo recebido de braços abertos por
seus colegas norte-americanos, num gestode amizade o diretor inglês concordou em
dirigir alguns episódios do tilmo de Stevens.
baseado na Vida de Cristo e em mio elenco
encontramos dezenas de nomes famosos docinema mundial. David Lcan passou trêssemanas dirigindo os trabalhos que foram
realizados o vasto deserto de Nevada.

I.IVRO PREFERIDO DO
PRESIDENTE KENNEDY

Havendo anunciado uma lista de seus li-
vros prediletos, o Presidente dos Estados Um-
dos, John F. Kennndv. incluiu nela o conto
policial de lon Fleming escritor inglês, "Fram
Rússia, With Love". Estr obra è a segudahistória de Fleming a ser filmada pelos
produtores Harry yaltzman c Alberto R
Broceoli para a United Artists rom sequén
das desenroladas na Turquia n na Inglater-ra O principal pape!, r do detetive JamesBond, do serviço, secreto será novamente vi-vido por Sean Connery novo astro cujo su-cesso cm "O Satânico Dr. No" (Dr. N"),
primeira história de Ian Fleming, tem sidoextraordinária em todas as partes onde já

íoi exibida. Em "From Rússia. With Love"
aparecem alôm dc Connery, Lotte Lonya.
Pedro Armcnlariz (recentemente falecido)
Brnard Lee, Lois Maswell c ator polonês,
Vladek Sheybal. Anthony Dawson. Aliza Gur
(ex-miss Israel) Martins Beswick, (cx-nnsi
Jamaica). Ulkel Sozlu, uma das mais famosas
turcas, tem desempenho do destaque no til-
me. O antigo campeão de peso-medio, Nushet
Atear, atualmente, conhecido ator de filmes
turcos; também toma parte na pr=dução no
papel dc filho de Pedro Armendariz, que in-
terprela Kerim Bey, agente inglês, operando
em Istambul Tcrencc Young ó o diretor, e
o filme, em Technlcolor.
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OFFENBACH: "LA VIE PAR1S1ENNE"
9 — Nascido na Alemanha e filho deum cantor da sinagoga de Colônia Jacque»Oflenbach (cujo nome verdadeiro era Ebertsjtornou-se um compositor francês p-'r exce-

lência, merca de sua vivência no ambiente musical da França desde os 14 anos dc idade
quando foi a Paris a fim d»- estudar música n0conservatório daquela cidade

O — Dotado do um espirito satírico sem-
pre rctlctido em suas obras Offcnbaeh es-creveu cerca de noventa opere tase uma opera — -Os Contos dc Hof-tnan" — sendo esta sua composição mais am-biciosa e de maior significado. Sobro ela re-side, especialmente a fama UlternáciOnal de
que desfruta seu autor. Entre suas obras maisleves — operetas — as mais conhecidas são"Orleu no Inferno", "A Bela Helena" "O
Barba Azul". «A Grã-Duquesa de Gcrolstein"
Maciame pavart" e "A Vida Parisiense" to-

EDITH VEIGA

CAPA do tp "SOZINHA", a mais rccenle
irraraçao dc Editii VciRi, para o selo Chan-Içrler. 'Conselho'. 'Confissão", "Milagre daVolta" c "Maldição" são as principais melo-

dias que Integram o álbum.

fi A11111 v V - KrPííKlhK
FAZER OU NÃO TELEVISÃO

Queiiam ou não os pess -
mistas, nota-^e que lio Cana!
12 a boa vontade começa a
aparecer em forma de mais
trabalho, de algumas inova-
ções e vários novos lançamen-
tos. Contudo, ainda eslá nos
parecendo que a Organização
Nàgib Cliedc tem perdido mu;-
ta boa gente por pequensscoisas e, principalmente, porfalia de assistência ao' fim-
cionário e -uisênda dp rnelhp-
res salários. Será que com no-
va imagem virão novos ele-
rnenlos? E estes não cairão
lo.-i tiaii a alguns meses porfalia do melhor remuneração?
Recordamos a Emissora Pa-
ranaense lambem da 0\'C,
quando criou rádío-teatro, o
melhor elenco d0 sul do país,e depois mandou a turma
passear ao meio dc uma no-
vela Por queV Depois o De-
partamenlo de Esportes, o me
lhor do Estado, com Dácio
Leonel, Machado Netto. Raul
Mazza. Costa de Souza, Aloar
Ribeiro, Marcus Aurélio. Mau-
ro Edison. Antônio Cury. Air-
ton Cordeiro, Maurício Fruel.
VViliy Gonzcr e Wilson Brusto-
lin. E agora? Dácio em Lon-
drina. Machado no Consórcio
Mazzp na Marumby, Co^ i
abandonou. Aloar e Marcu
na Cultura, Mauro e Cury m.
Consórcio, Airton no Canal 6.
Willy na Gaúcha e apenas
Maurício e Bruslolift na Z9
Isto tudo para perguntarmos
se a TV-PARANAENSE vai
fazer mais uma dessas, inon-
lando hela aparelhagem, con-
tralando excelente equipa e
depois mandando n turma an-
dar sem majores comentários.

Várias emissoras sentiram-
se prejudicadas com uma pes-
quisa realizada, nesta cidade,
por uma conhecida agência de
publicidade. Pesquisa não se
faz n'amarra tem que refle-
ÜXi piamente, a "veracidade"

dos fatos. Compreende-se quenão possa bater na residência
du um cidadão antes das 9 c
depois das 2.?. pois então rião
se faça pesquisa pois nestes
horários c que tem mais genteem casa. para ouvir rádio
Programas como "Déspeftadoi
da Cidade" (Cultura), "Terra
dos Pinlieirais" (PRB2). "Ai-
vorada Tupy" (Tingul). "Se-
nuència Noticiosa" (Cultura)."Revista Policial" (RRB2),"Jornal Matutino Mild" (Cul-
lui-a), "Lembrando Sertão"
(Guairacá). "Panorama Matu-
tino" (Guairacá), estes até
ás 9 horas; A partir das 22
horas o programa do esportes
da Colombo e os jornais fala
dos da Guairacá. Cultura c
PRB2. Justamente os forte:;
das programações das emisse-
ras mencionadas. Nada disso
constou da nesquisa, que in-
felizmente está sendo distri-
buida entro a.s agências cm
Pagrante prejuízo para emis-
soras que lulam por melhorar
e encontram uma pedrinha
dessas pelo caminho."N—O—T—I—N—H—A-S"
• — "Brigada 8". na progra-

inação da pioneira, prometeser uma das sensações de do-
rn.ngo. Estava encruado C fi-nalmenlc Prosdócinio S.A re-solvcu liberar pois n 12 libe-rou su3 aparelhagem c ima-
gérn.

— "Bat Màstersdn" agia-
dou dentro da programação dedomingo n0 6, Não pudemosassistir a D. Jandira, Tuttl-lar. etc.
9 — No 12 o moço Robin an-dou apresentando Maria Va-lensca e outros cartazes, Con-lihuamos achando que os qua-dros humoristicos poderiamser bem melhorados.

— Sumiram "Ips" da dis-coleca dp Cultura. Direção deu
queixa. Na Delegacia foi di-fo que "Ips" eram "AMOS-
TRÁS INVENDAVEIS", Cro-ni.stas policiais notxiaram qureram "AMOSTRAS INDELÉ-VEIS".

— Esta tarde o MinistroAmBuri Silva entregará aoPresidente Goulart 0 projete
referente à regulamentação da
hrofssão de radialistas e pro-
gramaçãn 3o vivo nas emisso-
ras de Rádio e T^I»visão.

t
I
í

.TACKIE GLEASON: tem desempenho de
destaque em "Gigot", película que será apre-
sentada pelo Cine Marabá a partir do pró--\iinu sábado

dos típicas de seu estilo brilhante, embora
as vezes desacuidado e superficial.

— Através dc um LP "Pliilips". lança-
do pela Companhia Brasileira de Discos, os
discólilis brasileiros podem apreciar '-A Vida
Parisiense" uma dessas obras em que OI-
fenbach expõe, principalmente sua habilida-
dc como òrquestrador. Os mais representai!-
vos fragmentos desa opereta em quatro atos.
com texto de Meilhac e Halévy, f&rarn sele-
cionados pura compor uma seqüência rle
aproximadamente quarenta e cinco minutos
nas duas laces do LP

— Elementos do "cast" da Opera de
Paris e da Opera Cômica interpretam os
principais personagens, coadjuvados pelo Co-
ro de René Alix e orquestra sinfônica sob a
regência de Mareei Cnnven. cm um álbum
por todos os títulos excelente

AÍL^^
"TA- BEM"

.:.. Samba-canção de René Bittencourt
Gravação de Miltinho em selo RGETá bem, tá bem

Se, atinai, rcsoiveste- acabar tá bem
Não penso cm saudade
A minha vaidade
Me laz concordar: tá bem
O mal que te fizr.
Foi bem QUe te quis
Muito mais do que ninguém
Mas, se querer, partir,
Eu vou repetir:

Amor momentâneo,
Não é espontâneo
Não é natural
Só tausa desgosto.
Em troca, por gostl
Do bem pelo mal.
No pranto mergulho
Que tarda, mas vem
E eu, em vez de sofrer
Sõ nosso dizer:
Tá bem...

efe CAZ, /<£.:- S'â'Ateffo>;:

O simpático casal Rosi — Henrique KrtOphõlz re-
cepcionou quinta feira última em seu bonito endere-
çc, o Embaixador de Israel no Brasil e a senhora
Arieh Eshel, que aqui estiveram prestigiando as co-
memorações realizadas sobre o cinqüentenário cia
existência israelita no Paraná. ^

Entre os presentes, o governador do Estado e a senho-
ra Nei Braga — o Senador Arão Steinbruck. o Grão
Rabin e a senhora Henrique Lemle — o presidente da
Federação Israelita de São Paulo e a senhora Màrk-
mann — o senhor Vcspcro Mendes — o senhor c a
senhora Moyscs Kauiman — e o Vereador José Maria
de Azevedo.

 (x*x) 
Anotamos ainda o Senhor e a senhora Maurício

Schulman — o deputado Ivo Lasso — o senhor e a
senhora S. Grimberg, de Porto Alegre — o poeta Hei-
tor Stockler e sua filha Marita França — o senhor
e a senhora José Knopholz — o senhor e a senhora
Kêurt Tockus — o senhor e a senhora Moysés Brof-
man — o senhor e senhora Manoel Scliar — o senhor
e a senhora Francisco Frischmann — e o escritor nor-
te americano Chaim Schoskes.

 (x*x) 
A moderna e ampla residência dos Knopholz fi-

cou pequena para abrigar quase uma centena de con-
vidados. e a fidalgüia dos cionos da casa transformou
a ocasião num dos mais elegantes acontecimentos do
mês

 (x*x) 
Está confirmada a disposição do deputado Álvaro

Catão em disputar nas próximas eleições, o governo
de Santa Catarina.

O deputado esteve incógnito a semana passada em
Curitiba, e trocou idéias com um dos organizadores
de seu sucesso eleitoral naquele Estado, c atualmen-
te residindo em nossa Capital. O referido "expert" fi-
cou de apresentar um plano completo ao esposo da
bela e elegante Lourdcs.

 <x*x)  .
Estamos recebendo amável convite do Clube da

Lady dc Londrina para participarmos como convida-
do especial de uma lesta beneficente que será reali-
zada no dia 4 de Setembro naquela cidade.

Participarão da fcstividaae das ladies, cinco ma-
nequins paulistas, atualmente exibindo-se na Itália.
Vamos comparecer.

 (x*x) 
Circulando cm Curitiba desde a semana passada,

O senhor e a senhora João Saad, ela nascida Maria
Helena de Barros, filha do governador do Estado de
São Paulo. Sábaoo visitaram Vila Velha e domingo des
ceram até Paranaguá.

 fx*x) 
O pai de leda Vargas, a nossa nova Miss Uni ver-

so, orgulhoso do extraordinário sucesso da filha, de-
clarou aos jornalistas que o procuraram para conhe-
cer sua emoção: "as andanças cm companhia de leda
desorganizaram e modificaram completamente a mi-
nha vida, mas valeu a pena e não e-stou arrependido.
Faria o mesmo mais cem vezes por minha filhinha".

Foi impressionante a apresentação do Ministro
Amáury Silva, sábaao. no Canal b. Apcs.ir de suas preo
cupações no Ministério, num momento delicado que
exige toda atenção do Ministro, apesar de suas via-
gens, recepções populares e programas exaustivos.
Amaury falou de impraviso durante dez minutos, exi-
hindo extrordinária calma e pontuando como um mes
tre as fases ditas cOrn excepcional objetividade.

 (x*x) 
O famoso artista Takaki, considerado o melhor pin

tor de rosas do Brasil, gênero de pintura a que se
dedicou, cooperou com os cenários apresentados on-
tem no Guaira, na oportunidade da apresentação da
etnia japonesa.

Em Curitiba existem três quadros de Takaki: de
rosas brancas nos endereços aos Vitor do Amaral Fi-
lho e dos Jayme Canet Filho, e com o colunista, um
de rosas vermelhas.

 (x*x) 
Em virtude de assumir a responsabilidade do es-

critério de advocacia de seu pai, o jovem senhor Luiz
Roberto Krácik cedeu seu lugar de sócio na recém
fundada "VIP", empresa de Vendas, Incremento e Pu-
blicidade, ao jovem senhor Edson Sidney Zapp, nome
de expressão comerciai e social em Curitiba.

A inauguração de "VIP" será em princípios de
Agosto.

(X*X 
Estava anunciada a vinda a Curitiba integrando a

comitiva do Ministro do Trabalho, do senhor Nelson
Maculan, empossaao ontem na presidência do Institu-
to Brasileiro do Café. Informante credenciado disse à
REPORTAGEM SOCIAL que a ausência do senhor
N.M. foi aconselhada por seus assessores que temiam
um desgaste de Seu nome com uma participação em
plano secundário da recepção dedicada ao 

'senhor
Amaury L.iva.

O senhor Nelson Maculan virá oportunamente a
nossa capital para receber sozinho as homenagens
que o seu elevado cargo lhe outorga.

 (X*X 
Logo mais à rioitinha, o senhor Antônio Bau, cón-sul da Espanha em Curitiba, estará recepcionànao comcoquetéis em homenagem aos artistas que integram o

tamoso conjunto "A Romena" que amanhã faz suaestréia n0 Auditório da Reitoria.
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O Brigadeiro e a senhora Lauro Oriano Menescal apre-
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riiNSAMENTOS
Uma víbora envenena um

homem, mas um homem s •-
zinho, arrasa uma capital. Os
grandes monstros não chegam
verdadeiramente na época se

.cundária: aparecem na ulti-
ma, com o homem. Ao pé
de um Napoleão, um niegalo-
suro é Uma formiga. (Guerra
Junqueiro).
.A' inteligénia e a vivacido-
de da mulher afugentam de
ordinário os homens médio-
crês, cujo orgulho de posse

KHBWtRNHMkWMBiinBtaDMH*11

prefere ã beleza vivaz e ra-
ciocinadora. a beleza triste
passiva submissa e llcenciosa(Jullfl Dantas)
RECEITA

Sopa de farinha torrada: "
tabletes de caldo de galinha
dissolvidos em água: quatrocolhores de sopa de ffiHrina
de trigo; uma colher de sopa
de manteiga: seis eolheres de
fopa do queijo parmesão rala-
rio. Torrar a farinha na mant°ica ité que lique dourada.
Retirar do fogo e juntar aos

mo
poucos o caldo, batendo para
que náo empelote. Deixar terver emeo minutos acrescentar
o queijo e servir. Pode-se acreseentar pedaços de presunto,de frango 0u de camarões
BOM-TOM

Acertados dia e hora paradeterminado coquetel ou ré-feição em casa do amigos èPi-ec,so deixar sempre Oportunidade para que lur/j trans-corra na mais perfeita harmoma, sem pressa nem cor-renas.' Embora seja perfeita-

mente compreensível nos cim-:
de boje que tiáo se tenho ter"
po para conversar a vontadí
depois de um encontro entre
amigas, n o è correto *salr-se
meia tiora depois. Por ma!S
pressa que se 

'reiih.a 
uma no-

ra é o mínimo indlspensáv;!
para um bate papo depois ri'
refeição.
BELEZA

O banho de imersão, alèin
de ser reconfortante e relaxar
bem os musuclos e também
indispensável —
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BI-CENTENIlIO

RIO, 22 (Bureau — Press)
_ poderão pagar um totui
do mais de dois mil anos rie
prisão os implicados na uiu-
tanga dos mendigos pronun-
ciaos pejo J"'z Tâlaveía Bru
ce, do i Tribunal do Júri.
Foram incluídos na pronun-
cia Alcino Pinto Nunes, ex-
cticíe do láeryiço de Ropres-
gao e Mendicância; Pedro
Saturnino aos Santos (Trán-
ca Rua); Nilton Gonçalves dn
Silva; Anísio Magalhães da
Costa: Martínho Josò Grac-,-
Jiaiio; José Mt?:e « Mário
Teixeira. O ex-inspetor Alei-
no além dos crimes pratica
dos contra os mendigos mm
bem esta incurso no artigo

312, do Código Penal, porcrime de peculato; em sua re-
sldência foram encontradas
diversas armas pertencentes n
Divjsão de Urdem Política e
Social.

O Juiz Tala vera Bruce em
sua sentença, que conta. 25
laudas datilografadas, espaço
um, examina cada acusado,
pela denúncia apresentada
pelo promotor Fabiàno de
Barros Franco e localiza <-s
depoimentos das testemunhas
que o levaram a concluir pe-
Ia culpabilidade dos réus.

O magistrado aponta Al-
clno Pinto Nunes s "Tranca
Rua" como responsáveis nor
treze homicídios enquanto Nil

SERVIRÃO
EFORMA
PARA

I
BRASÍLIA. 22 (Bureau-

Press) — O ministro cia Fa-
zerida; Sr. Carvalho Pinto, re-
cebcii instruções cio Presiden-
te João Goulart, no -sentido
de estudar a nossibilidade dc.
sem nreludlcnr o Tesouro per
mtflfrSR mie os títulos da di-
vida núblicn com nue serão
nacns ns indemzacõp? nor de-
snnronrincnes dc imóveis ru-
rnls no interesse socnl. sejam
empregados no Dagamento de
impostos federais — Renda.
Consumo, etc.

Paralelamente o Ministro
da Fazenda estudará a utfll-
7,-!Ção da rede bancária priva-
da nn execução ri-i nolitica de
concessão de rrf>dito para o
estimulo da produção rural
Poderiam ser concedidas fnri-
Hdades no* hancos nue on"-
rassem no setor através dn
elevação dn. tnxa dc redècon-
ms. hem ronio a garantia, do
Tesouro sobre os financia-
mentoc a serem por eles con-
cedidos.

PREOCUPAÇÃO
O presidente João Goulart,

segundo fontes credenciadas
está preocupado com o nro-
hlema. rural brasileiro, prihoi-
palmente com a sua prodnrl-
vidade. Entende que, paralè-
lamente ao esforço que o co-
verno faz no sentido de obter

do Congresso as condições le-
gais para promover a reforma
agrária, cabe-lhe a missão de
começar a construir o instru-
mento administrativo oue fun
Olonará com a divisão de pro-
prlcdade rural.

Desse modo nlcndendo à
sugestão do Sr. Carvalho Pin-
to, o. Sr. João Goulart consi-
dera tecnicamente possivel —
embora a matéria, nelo seu
caráter delicado c extrema-
mente técnico dependa de
análise aprofundada — que
se atribua nos títulos da dl-
vida nública valor de dinheiro
no que ce refere no5 paga-mentos devidos ao Tesouro
pelos proprietários a serem
atingidos pela.; desapropria-
ções.
As duas hipóteses conjugam,
da utilização dos titulo^ como
se dinheiro fossem e da in-
tegrnção do sistema na exe-
cução da política 

' 
credlllcia,

estão sendo estudadas ainda
e sobre elas não existe nenhu-
ma deliberação.

Por outro lado. sabe-se que03 deputados do PTB quo ti-
veram conhecimento dn, idéia
clássificaram-na de "inflacio-
nária e negativa" uma vez
que poderá levar o Tesouro
inclusive no esgotamento da
sua capacidade, com a redu-
ção drástica da sua arrecada-
cão.

ton Gonçalves da Silva, Ani-
sto Costa, Mário Teixeira e
Martínho José, responderão,
respectivamente pur doze, 01-
lo, cinco e quatro mortes Ale
ga ainda o magistrado em
seu despacho que, embora nãr,
tenha sido mencionado na de-
nuncia, "Tranca Rua" Nil-
ton e Mário Teixeira 

' 
são

acusados da tentativa de no-
micidio de Pedro Firmínò -:'a
clioeir0 o Olindine Alves Ju-
piaçu. Foi determinauo o
adiantamento das peças dês-
les dois de|itos, para .íup, 6b
acusados sejam responsabiliza
doa pelos mesmos,

Ainda em sua sentença, o

juiz Talavera Bruce resjeJta
que o mendigo Djalma Ai-
ves da çídlva, depois de sal-
var-se de atogamento, foi
barbaramente espancado C">r
José Mota e Milton Gonçal-
ves, vindo a -talecer cm con-
seqüência.

O magistrado determinou a
apuraçã0 do crime de violea-
cia e atentado ao pud *r de
que foi vitima IMâfia -juíza
do Socorro, conhecida poi"Miss Copacabana" pur ter a
mesma Cesapaif-cido. 11=0 apre
sentando que.xa Em je^üídà
o juiz faz um írtudo da men-
dicàncía A luz -Ia doutrina e
da jurisprudência, citando o

Código desde o tempo cio
Império Num dos trechos as-
sinala o magistrado: Os meti-
digos, depois de "escoihidos':
fisicamente constrangidos a so
frer o transporte c largados
abandonados, t-ns estradas fò-
ra dr Guanabara. As chama-
das deportações representam
mero expediente empírico e
ilegal para a "solução" de con
gestlonamento do um servivt-
sem condições materiais e:i-
tre à chefia o execução de
funcionários agregados sem
capacidade moral, intelectual
e emocionai para o trato com
infelzes ou marginais".

Antes de finalizar sua sen-

tença, o juiz dedica um -japi-
tulo ao delegado Cecil H -rer
"Diga-se de passagem que a
testemunha Borer pifect
muito mais preocupado em
não se comprometer do auo
em csclarc.:.->i Contudo da a
entender que dc inicio os
mendigos seriam levados de
retorno, a pedido, oara !o-
cais de origem, mas depois
foram as "deportações" que os
autos dão noticias, ds vnn.ii
consignado que Alcino parri-
cipou dos espancamentos e
com eles concordou, organizou
e executou 'a "deportações"
desde que assumiu a chefia
daquele serviço".

hanceler Vê na Missão
ipressâo de Nova Linha Em
RIO, 22 (Bureau-Press) —

O chanceler Evandro Lins e
Silva, discursando no almoço
oferecido no Itamarati. a/> Mi
nistro da Indústria e Comer-
cio da Argentina. Sr. Luiz
Uothèll, disse- que a Missão
argentina agora enviada ao
Rio constitui a própria ex-
pressão da nova mentalidade
que domina os empresários
latino-americano?-. a busca
de um melhor conhecimento
dos problemas recíprocos clen-
tro do programa da ALALC.
— E' altamente alentador na
ra o setor governamental
constatar a resposta afirma-
tiva de que aa classes nrodu-
toras estão oferecendo a es-
se chamado à cooperação eco
nõmica latino americana, ex-
presso no Tratado de Monte-
vidêd — declarou o Ministro
do Exterior lrisando que com
esto decisivo apoio, poderemosmarchar mais resolutamente
para a consecução de nossas'
metas".

DIALOGO
Integrantes do alto funcio-

nalisnn do Itamarati, repre-
sentnntes do Corpo Diploma-
tico p auloridad.es participa-
ram do almoço. Foi 0 seguinte
na integra. -, discurso feito na
oportunidade nelo Sr. Evan-
dro Liiiç o Silva:"S. Ministro.

Relomando em alto nivel o

ATO

A 27 de agosto de 1859, umhomem chamado Edwln L.
Drake perfurou o Primeiro
Poço de petróleo nos Estados
Unidos c rapidamente converleu a-calma região em torno
de Titusvilel, na Pensilvánia,
em uma efervescente área ciecidades em crescimento. Foiassim que nasceu a Industria
petrolífera. Drake, um maqui-msta ferroviário aposentado
Por causa de sua saúde de-
nciente. gastou quatro meses
de perfuração do poço até
atingir a camada, de nerroleo

a uma profundidade de 21 me x
tros. .

Embora a existência de
petróleo fosse conhecida, há
milhares de anos. pouco uso
se fazia, apesar de que escri-
tos antigos indicassem que era
inflàmável, Alguns indios nor-
te-amerioanos acredit avam
que o petróleo linha valor me
dtclnal, Na região de Titusvile
o liquido representava apenas
um aborrecimento nara as
Pessoas que busenvam sal.

muito mais valioso na época

Um lovcm professor da U:u
versida.de de Yale, apóc testes
feitos com o petróleo, afirmou
que êle podia ser usado como
combustível c para ilumina-
cão, bem conio fornecia va-
lioso.s subprodutos. Foi êste
relatório que levou Drake c
seus companheiros a nesqui-
sar a região dc Titusvil.e.

Considerada Derj ora tiva meti te
há 100 anos a "loucura de Dra
ke". tornou-se uma. rins mais
importantes Indústrias do
mundo, depois disso.
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Eenedetto Croce põe a aris acima da me-
taflsica e da ciência porque a arte nes forno-

ce beleza. "Seremos talvez algum dia bastante
fortes e iluminados de alma para vor a ruti-
lante beleza ainda das mais escuias vertia-
des".

Arte e beleza são irmãs gêmeas, zilópagas,
porque inseparáveis. Arte é intuição 9 imaqi-
nação, simetria o retórica, forma, rima o rit—
™°,' ó música è poesia, o belezn é c som Arte
e o pensamento, a filssolia, e beleza é verdade
de auo nos fala o qénio peninsular. Arte é a
criação do Universo,- o céu, o lerra, o mar e
o infinito; é a ^variedade na unidade, o a be-
leza é Deus. A filosofia não separa a arte da
obra de arte crue é beleza. Ambas se comple-
tom como estímulo, como um hálito de vida,
«roo terapêutica para n saúdo do espírito,
como clarão de alvorada na noite do nosso
destino. Arte é o que refletem as seguintes
palavras de Ernest Renan. aravadas para a
eternidade ao ré do monumento a Epinoza, em
Haia: "Maldição 

sobre o oassante que insul-
'cr esta suave cabeça pensativa. Será punido
eoir.o todas os almas vulgares são punidas —
oela sua própria vulgaridade e pela incapaci-
dade de conceber o que é divino. Êste homem,
do seu bloco de grani to, apontará a todos o co-
"ilnho da bemaventurança nor êlo encontrado;
• por Iodos os tempos o homem culto que por
"oui oassa dtrá em seu coração: "Foi quem.
leve a mais profunda visão de Deus"-

Arte ou obra do arte é a ferça de persua-
8^° cela beleza quo irradia da criação dos
aenios: "t.a Gioconda", do Leonardo da Vinci;

As Madonas", de Hnfael; "O Julgamento Fi-
nal", do Miquel Anqelo; "Ao sinfonias" de
Beethoven; "Don Giovanni". do Mozart; "Poé-
s'es", do Altred Musseti "Geórgicas", de Vor-
gilio; contes de Guy de Maupassant o os ro-
rances de Balzac. Arte foi o oue realizaram

Benvenuto Cellini. burilando, na pedra de um |
anel o perfil do um palácio e o ostro de Má- j
rio Pederneiras, no "Caminho da Vida".

"Uma folha que cái, um verso que soluça,
A nevea que a descer o alto de um ceno

[embuça
Uma nota final de Schumann em violino,
Uma láqrima, um sino,
UmrT vela quo parie, ou uma cisa que vôa.
Folhas, velas ou névoa, asas. lágrima ou lima,
Tudo quanto, afinal, represente ou exprima
A indolência
De um gesto
Lento, vago, modesto.

A saudade, o Adeus, a distancia, o abandono.
A minha vida chega s acs meus ouvidos sõa
Na suave cadência
Com que a vida acalenta a cheqada do outono.

Arte e beleza — fundamentalmente soma d6
valores estéticos — se completam na forma e
no porte na, distinção, na medida métrica, de
lustas proporções o no "charm" 

que comove-
ram 03 juizes diante da passarela de Miam! e
arrebataram para o Bra'sil a coroa de gló-
rias, de crue Marta Rocha, Terezinha Morango
Adalqisa Colombo, andaram rente. Síntese de
arto o beleza é leda Maria Varqas, inteirinha,
dos pés a cabeça, de frento e de perfil, calada
ou falando, rindo ou chorando, sem coso nem
artificio, tão simples e tão impressionantemen-
te bonita.

Não. há definitivamente, nestes últimos 40
anos, entre todas as conquistas do Brasil, de
dentro o do [ora das nossas fronteiras lerrlto-
riais, nem mesmo no plano das Belas Artes —
pintura, música, escultura, arquitetura, litoratu-
ra — nada quo tenha comovido lão profunda-
menfe o nossa sensibilidade o o nosso orgulho
quanlo a magnífica vitória dG leda Maria Var-
aos eleita Mlso Universo pela austeridade de
um turí internacional.

diálogo Iniciado em 1961 pe-
ia missão brasileira a Buenos
Aires, a visita da missão ar-
gentina chefiada por Vossa
Excelência, vem dar um im-
peto novo e mais amplas pei-s
pectivàs às relações comer-
ciais, entre o Brasil e o gran-
de país irmão as quais, gra-
ças ao Tratado de Montevi-
deu, ontem, agora, com um
terreno mais propicio para t
seu desenvolvimento.

Efetivamente daquela data
ao dia de liolo. progredimos
conjuntamente com outros
países latino-americanos, na
técnica o nos métodos de
condução dessas relações
inaugurando uma era nova
marcada nelo eslabelecimeto
de um programa gradual dc
integração econômica da Amè
rica Latina

Transformamos ràdlCalmen-
te o campo sobre o qual n
ação diplomática de nossos
governos so exerce na Améri-
ra Latina, ha faixa dos nro-
blemas econômicos o comer-
ciais. Passamos a contar tam
bém, com novos instrumentos
de trabalho que se não no*
falhar o entusiasmo, a nersis-
tenda o a imaginação no?
permitirão elevar substancial-
mente ns níveis do intércàm-

blo reciproco e criar uma co-
munidade de interesse queirá unir economicamente os
países latino-americanos entre
si c na dstesa de suas reivla-
dições rio cenário mundial.

SIGNIFICADO
A alta hierarquia da missão

argentina, chefiada por V.
Exa o grande número de se-tore,; nela representados r-om ,
a presença de mais de oitenta ,
industriais, conferem a cita ;visita uma significação das ,
niais relevantes. Entretanto. •
desejaria ressaltar que esta |missão tem uni outro signiíi- I
cado da maior importância '
para o futuro de nossas rela- I
çõ.°s. E' quo ela constitui a '¦
própria expressão da nova '
mentalidade que domina os I
empresários iatino-america-
nos: a busca de um melhoi
conhecimenlo dos problemas
recíprocos c do seu equacic-
namento dentro do programe
da Associação Latino-Amevi-
cana dc Livre Comércio.

Encontros dessa naturíza
se vêm sucedendo nos grandes 1centros industriai,; de nossos 1
países, com tal constância e i
intensidade, que nos fazem .
supor que os objetivos co-

mi m ans gm &Êi tffe S4fc ¦& 61 Bi|| 0t&

muns dc liberação comerciai p

integração de mercados serão
alençandos mais rápida e fa-
cilmente do que antes ousei-
ramos imaginar.

E' altamente alentador pa-
ra o setor governamental
constatar a resposta afirmo-
tiva que as classes produtoras
estão oterecerirlo a esse cha-
mado a cooperação econômica
Tratado de Montevidéu. C-om
esse decisivo apoi'^. nodemos
marchar resolutamente para
consecução de nossas m-?tas,
contra ns quais se ergue a in-
tindável serie do obsláciilos
quo derivam de nossa própria
situação de pnises cm nroces-
Sn de desenvolvimento.

Senhor Ministro, i nítida
compreensão dessa, nova era

quo so abre para a América
Latina encontrou cm Vossa

Excelência perfeita ressonân-
cia de que é prova o empenho
que nós em organizar e trfl-
zer ao Brasil essa tieíegacão
dos homens mais representa-
tivos da indústria argentina.
Desejo, :wis. saudar, na pes-
soa de Vossa Excelência, os
integrantes de lôda a missão
argentina fazendo "otóc para
que esse furtifique em medi-
das concretas de nmuia co-
operação econômica entre o
Brnsi: e Argentina."
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RIO, 22 (Bureau-Press) — f
O deputado Paulo Alberlo,
antregou, ao pre-sidenie da
República, memorial fir-
mado por toda a bancada
do PTB na Assembléia no
qual, além de solicitar o
afastamento do represeh-
tante do governo no cole-
.üiado do 1APFESP pede
ninda anulação de cerca
aa duas mil nomeações pa-
ra a autarquia,

Mais tarde, entretanto, o
ministro Amauri Silva de-
clarou que as nomeações
são inteiramente legais, de
acordo com o que dispõe
a Lei Orgânica da Previ-
dência Social, acentuando
que "é preciso que se co-
loque as coisas nos seus
devidos termos"

A sesruir. disse que "a
Lei Orgânica dá inteiro co
der aos colesiadns rins JnS-
tilutos nara nomear", res-
saltando nue "->¦; r-i"í( ir-.T=-

ao Presidente Joãn Goulart
são iniustas' porque ^s no-
mearões são feitas sem a
interffrF-nHa Ho nresidente
da República e do mini = fro
do Trabalho".

Acrescentou que o nre-
sidente da Reoública foi
sempre procurado por nre-
sidentes de Coter-iados ri"
Autarquias e. em rlesna-
chns frisou sempre nue dp-
vprnrn ser aproveitados, em
primeiro Itip-ar os cnnciir-
sadns e oue. nenoi<- então.
se honvpssç nnçe<;sidadr
comprovada que sr npmeas
se não conctirsados mas
nunca em ntímero superior
a 40% das vacas ainda as-
•»im em caráter interino

Fsclareceu nue ê-ste c o
caso do fA.PFF.SP.. oue vem
^endo alvo dc críticas. Mais

Lloyde Não
Terá Novo
Presidente
RIO. 22 fBureau-Press) —

O Presidente da PTEGA. Sr.
Zulfo dc Ftyitas Mallmann {d^smentP que o diretor do IjOí
de Brasileiro, Sr. Moacir Mor
l.eirn Nelo. será substituído."Os industriais cariocas,
acentuou, têm acompanhado
com todo o Interesse a obra
administrativa do atual dire.-
loi- n sabem de sita luta pela"
ronvei-iiêneias nacionais tendo
lá contribuído com grande
trabalho nara n. recuperação
daquela Autarquia e não se--
ria bom nue se substitua ,um
homem que conhecesse os
problemas da empresa nor nu
tro desconhecido à força de
mesquinhas pressões."Constitui nara a indústria
carioca um ponto de extrema
slgnificnção o nlano da em-
presa de construir no local
onde estão as doca^ daquelnr
Autarquia um porto especial
nara receber os navio,- que e« ¦
teiam a. serviço do intercâm-
bio da ALALC."

adiante ressaltou a preocu-
pação do presidente da Re-
pública no que toca ao pro
olema de nomeações, jem-
brando o acereto executivo
referendado por todo o Mi-
nistério, segundo o qual,
daqui para frente, mesmo
na área da Previdência So-
ciai, qualquer nomeação só
poderá ser submetida ao
exame do' Presidente da
República se acompanhada

dc exposição de motivos a
que esteja sujeito o setor
aarfiinistrativo que even-
tualmeníe tenha necessida-
de dc nomear.

O presidente da Repúbli-
ca ' ecòmendou ao Chefe
da Casa Civil que o mante-
nha informado diariamente
sobre o abastecimento da
Guanabara. A recomenda-
ção se prende principalmen
te ao pão c ao leite.

Visto â distância, e consi-derado no seu meio e notempo em que viveu, JoséBonifácio de Andrada c SI-va foj o maior dos brasile'
ro, do neríodo ululante deambições, ódios o torpezasoue nnlccedp e logo sucede¦:> conquista da independência
dn Brasil. F.xccío, talvez. Evá-rlsto da Veiga, o criador danrHdadrj política nacionnl, ne-nhum nufro ^ sunera cm in-tclgêncla. saber o verdadeiravocação nara estadista. Pelanzão mesma dc oue era umri0>rfp nort-nmliHndo c i'-n Inl"nto lnrnnfundfv°l, adv"rcá-
rios e wmipoq não lhe falta-ram Chamaram-no dr "nrc-
notenf/. nn nnder o farçi^cr-na onosicão". Não era dn fn-da evnrrernd.i. os^n b:foin nc--1 ounl o mediram. Mas rnreclso levar em conta que oafrlarca foi tlp!camcntp umhomem de sua época, épocade transições e onrpssões, de•¦urprê^as. d-slealdades o vio,lencias que- caracterizaram osresíduos do bonapartismo naLuropa.

O Brasil iá era independen-
te de fato antes de o ser dcdireito. A 7 de setembro de1X22, quando o nríncipo re-gente D, Pedro solta o gritoteatral do Ipiranga. 0 que ha-v:a de soberania em Portu-
pai tinha vindo da Metrónok
para cá transportado ndn
lequlto da rainha alucinada

jVInna I e pelo seu filho DJoão. que, cm nome delaadministrava. Dessa loucaaliás, José Bonifácio fez oPlPBiçi na Real Academia dn-Ciências dP Lisboa atitude
nue nunca cheguei a compre-ender.
.Eram os rostos do absolu-tismn oir ninda sub=ist'am es.> _ impunham nn Penínsulaíbcrlca depois da Revoluçãorrnnccsa.

Retornando 2 Lisboa, ne-cessàrlamenté coroado, 0 noVn rei deixou o filho primo-
gemto e herdeiro presuntlvoa certeza de que eram maisdo que precários os laços oueninda prendiam' n velha M«-trópole à Provincia coloniza-
da agora declarada vice-rei-
nado. Te-lo-ia advertido queante.s de algum aventureiro
nuzesse na cabeça a coroa derei do Brasil, assim êic o fi-zcs.se. sem solução de conti-
nuldade. Não Tosse a pressãoirritante das Cortes Portugue-
sas exigindo que D. PednTre-
gressasse. não s0 revelasse
aí a sua resistência às Juntas
Governativas criadas no Bra-
sil, a sua índole de imagem
e semelhança de cranadeiro
das guardas napoleônicas, não
encontrasse cie o apoio mo-
ral, intelectual e cívico o
prestigio internacional de Jo-
Sá Bonifácio que o orientou,
aconselhou e guiou para os
altos destinos, possivelmenteo brado do Ipiranga se teria
adiado para nutrn ocasião.
Ou. melhor, nem rhais seriaindispensável que cie o er-
guesse. ecoando ao longe e ao
iargo, dramatizando seus pro-
pósitos,

Tenhamos uma idéia dos
acontecimentos que em Por-
tugal se precipitavam D. João
VI regressou à Lisboa para
Se defendpr das miséras da
consorte D Carlota Joaquína
e do filho Infante D. Miguel

fti-
O

rlU-lll
nr:mi

M. Paulo Filho
Ambos semi-analfabetos
riosamenre descontrolados,
rei jurara a Constituição.
Três partidos ululavam por
lá, entre Outubro o Novem-
brn de 1822: o do Mlguells-
mo. carrejrnndn ?is costas a
minha ç n Tnfante com o
seu corteio de aproveitadores;
" ''os liberais — constituclo-""listas, sustentando o mo-ti.nrea vac!Iantp o manhoso. en dos oportunistas, dito con-'"n-adnr moderado, mas que'* andava olhando simultá-
n--nm<»nfe para ^ frente, nara"- In dos r. nara trás. A rigor.
p»o ^rn hpm um paredão fírm» narn encosto rto sobera-"i pntroní^níío Curioso foi""". _?í em fever*>lro dc 1S23.
o m:rn,oi(crrin sublcvava Trás--nq.Monfps t». a avançada
r-ontrn. as rôrtes. para, ber-••«varn nc absolut'stas. llber-<->rnrn r, nc-f. Rnspoit-sp ar"',r"f',"!'-ão n n naz volto.i* hmflto bm-jantini com<"ti sobpT-ünr, SPrn freios. Pai-tr,°'a. pelos ser-vlcos presta--
rto^ n„ roi. r,or flct„ fQ\ eje.>•-''-, 0-1 T-Tirniiepon-o

Mo Pír> r\0 ,Tqnfí*"0. pm com"'" 
^-_"»o nue Tos<* Rnnifá-

r-t-> rv,.-r,:c»ro e mentor do vo-'•infp-tnc^ „ íri„rp|0 imnera-Anr n n»drn T. se t:nrla fleT-".v<>r T>-,r .-njfro larlo. Can-
„!-,r- flqrtor =i,nrPm-> ri- POs-

•«'mf.rifr' m-.nfoit rnas.
"M"-n nç Inferôccoc mesmo ns-—-li: ot-icur/tos rir, eus nutria

*¦•> r> yn^iynUor^Yn "nfn rí^rc?
l"J-,n»n.lJ„ri<i Tlrnn dcl^S
-.--1 „ (—'Ctr*n ^rn^^tfr, ^rt
*-<Ci0^ n«r,rn ^ntrP lWÍll-

f^r.^^. ^n(. níívíOP rOfoirír»**:
""-, et-np. nmir-oc nc br-tSnl-

•'nfe»-nre">cn^ n-a-'s rostrlta
Jn .->tn d- nhertum dos nor-*-.r riT-iRilpíroç nn Int^rcSm-
Mo «><!trinirp.'ro. isto í. ns re-1--Õ-C fla rnmnn. venda e?-nrq rom 1. Tn"lafei-ra de-.•:->m 

^ter nrpferáncla ^ôbre as^"ni-,.'r nncõps. Tn-inincr Pra,
t->WIfü>-Ir/)o no iôçrn das íp-¦"iniineõot! nTctfernxh " Tarl-
Ipmnd temlam-po AWm domnls. com i-oferência no Bra-sll, mal saído do domínio Io-so trrarne h sua nrotccão, lo-
gí"-a rom nç c.Trtns marrndas

Hcsigual nas noslrõrs. no<;
recursos e nn forca. José Be-niFAcio de Andrada e Silva
foi extraordinário no nego-riar rom a? ("hancelnriaç de
I.ishoa, Viena, Paris e Londres.

Venceu-as pacientemente,
metódica e calculadamente.
Suspeltou-se oue tramara a
recolonizacão apás se desavir
com o Imperador. Absurdo.
D Pedro I ahandonou-o Ss
iras dos seus detratores. Exi-
lou-o. A hora. entretanto, em
otte teve de abdicar, é ao ve-
Ihn Patriarca que ainda re-
corre, quando êste retornou
do desterro senador eleoto
pela Bahia, que. pelo voto li-
vre. o glorlficou. Designou-o
tutor d? seus filhos menores,
um deles. . futuro monarca,
riue irin encontrar o país a-fundado na anarquia, solapa-
do pela indisciplina dos quar-teis e na iminência de ser
entregue ao caudilhismo fe-
í Conclui na 8, a. página)
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RIO, (BUREAU PRESS) — O ministro da Guerra, general Jair Dantas Ribeiro,
realizou uma visita de cortesia ao Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara. Re-
cepcionaram-no, no salão nobre daquela corte, os desembargadores Oscar Tenório,
presidente; João Coelho Branco, vice-presidente; Milton Barcelos, corregedor; juí-
zes Sebastião Perez Lima e Ivan Lopes; Ribeiro; juristas João de. Deus Viana e Cie-
menceau Luiz de Azevedo, membros do 'iRE, e o nrocurador Eduardo Bahouth, re-
presentando o Ministério Público.'No decorrer da cordial palestra que manteve çom
os presentes, o titular da Guerra teve oportunidade de mais uma vez externar o seu
firme propósito de preservar a ordem das instituições democráticas. Na foto, um

flagrante da visita.
»><ÉÉtf ¦¦¦t.M«......fc*»*.*>.>.*.......-prf|pnnnrinnnrnrJ,.^.nf||1 -nnnnimanfnnn-innnnirmriwanfinr ff*"" ¦¦•*«•*•*¦»*•**»**¦
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DON PATOU
GRANDE PRÊ

VENCEU COM MÉRITOS O PÁREO BASILAR:
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

SOCIEDADE THALIA
CARNET SOCIAL E ESPORTIVO
JULHO 27: - MISS CURITIBA — Grandioso bal-

í le será realizado nesta data sob o patrocínio da "TR1-

BUNA DO PARANÁ" para a escolha de MIss Curl-
tiba de 1963. Traje Passeio. Início às 22 horas.

AGOSTO 26 - Abertura da SEGUNDA CONVEN-

ÇAO ESTADUAL DE BOLICHE e segunda grandt
feira de boliche de Curitiba que será levado a efeito
em um dos salões da Sociedade Thalia, com a pre-
sença de alia* autoridades.

SETEMBRO 1.° —• Encerramento da segunda conven-

çâo estadual de boliche, e da segunda grande teirn
estadual de boliche de Curitiba.

SETEMBRO 1.° — Festa dc abertura do terceiro tor-
neio de seleções dc boliche de Curitiba "COPA 1'Hfl
LIA" sendo que do dia 2 a 31 do mesmo mês serão
realizadas as Dartldas do torneio de SELEÇÕES de
boliche dr Curitiba "COPA THALIA"

SETEMBRO: - BAILE DA PRIMAVERA: - Es-
ta festividade que todos os anos deixa saudades c
dedicada às senhoritas DEBUTANTES DE 1963, será
realizado no dia "21 de SETEMBRO". Avisamos às se-
nhorltas meninas-moças que as inscrições estarão à
disposição a partir deste mês na SECRETARIA.
SETEMBRO: - BAILE DAS GliRAÇOES: - Aguar-
dem para breve este grande acontecimento que a So-
ciedade Thalia vai levar a efeito em seus salões.

OUTUBRO 12: - CONCURSO OE ROBUSTEZ: —

O Conselh Diretor da Sociedade rhalia, com a coo-

peração dr Companhia NESTLE ÍR1BUNA OO PA-
RANA e ESTADO DO PARANÁ.^ levará a efeito o
concurso de robustez, com a participação dc todas as
crianças d. PARANÁ sendo distribuídos grandiosos
prêmios aos primeiros colocados. Em setembro da-
remos detalhes mais esclarecedores sobre este con-
curso.

CORAL — Sob a orientação do maestro GA-
RAU e contando já com uma centena de elementos
foi organizado o "CORAL DOS BOLONISTAS DA SO-
CIEDADE THALIA"; todas as quartas-feiras haverá
ensaios com inicio às 20 horas.

ü CONSELHO DIRETOR

Com um bom teor técnico- T
finaiicr.iio o Jockcy C.ub do
Paraná üuii prosseguimento no
domingo à temporada li pien
de 1963, fazendo dcsdbb:ar n'i
colosso do Tarumã a 32.a reu-
nião. Carreiras movimentadas,
deram um aspecto lodo espe-
ciai ao programa que chegou
a agradar ao público turfista
VEVEY

A primeira prova foi ven-
cida, quase . que de bandeira
a bandeira por Veyey, No fi-
nal foi atacado fortemente
por Damba. porém, baldados
seus esforços a tordilha nãn
passem de um novo segundo
lugar. Amalia apresentando
progressos completou o mar-
rador.
NAVP.RY

Surpreendente vitória de
Navery na segunda porfia,
Apex tomou a ponta na me-
tade da grande curva e deu
impressão de que não mais
perderia. Na reta permitiu que
Navery atacasse com vigor e
o suplantasse nos iVtimos pu-
los perdendo nor escassa di-
ferenen. Arrbadn depois de
largar ouase sozinha, ficou na
curva e voltou na reta para
completar o marcador.

LF.VANTINO
Levantlno venceu beneficia-

do com uma desclassificação
de Humanista desclassif:ca-
cão nuc causou muita ecleu-
ma. Humanista e Levantm''
foram os dois únicos a apa-
recer. mas no final prevalecei,
a melhor categoria dp Huma-
nistn. Com metros após n dis-
cof arrebentaram as mantas
de chumbo do ióquei de Hu
manista. que desceu dc • seu
montado para apanhá-las.
contrariando o Código dc Coi
ridas. Foi para a repesagem c
faltaram 600 gramas em seu
peso. A comissão de Corridas
diante disso não teve oulrz
alternativa dcsclassificando-o
para 0 último lugar. A viló-
ria ficou com Levantlno, a
dupla com De Maria e o ter-
ceiro com Clube.

MONTELE
Montelô conseguiu deixar n

turma de perdedores, &¦> ga-
nhar o quarto cotejo. Corna
ho bloco intermediário, par--
atropelar na reta dominar
s ponteiros e conter bem o
forte ataque de llusor que

formou a dupla. Hormllagc
evulun do nos metros derra-
delros completou o marca-
dor.
OÁSIS

Oásis foi o ganhador de
páreo seguinte. Correndo sem
pre entre os primeiros, do-

transportes coletivos

PARTINDO DE CURITIBA,
DIARIAMENTE

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO j
Colabore na campanha contra sonegação de impostos. Ao |

fazer suas compras exija a nota fiscal. <:
TROQUE CR$ 5.000,00 POR UM TALÃO E CONCORRA
AO GRANDE SORTEIO, HABILITANDO-SE AOS SE-
GUINTES PRÊMIOS:

1 prêmio de Cr$
1 prêmio de Cr$
1 prêmio de Cr$
1 prêmio de Cr$
6 prêmios de Cr$

10 prêmios de Cr$
20 prêmios de Cr$
40 prêmios de Cr$

1 000.000,00
200.000,00
100.000,00

50.000,00
20 000,00
10.000,00

5.000,00
2.000,00

para Porto União — Caçador — Videira.
para Rio Negro, Maira, Canoinhas, Valões e Porlo

União.
às 7,00 para Areia Branca — Quitandinha — Hlbeirão Ver-

molho — Campo Tenente — Roseira e Rio
Negro,

para Pínheirinho — Faienda Rio Grande • Man-
dirituba.

para Areia Branca — Quitandinha — Ribeirão Ver-
melho — Campo Tenente — Roseira e Rio Negro,

para Rio Negro-Mafra — Canoinhas — Valões e
Pôrlo União,

para Pinhoirlnho — Faienda Rio Grande e Mandiri-
tuba.

para Areia Branca — Quitandinha — Ribeirão Ver-
melho — Campo Tenente — Roseira — Rio
Negro. &

para Rio Negro — Mafra — Bela Visla — São João
— Canoinhas.

para Pínheirinho — Faienda Rio Grande e Mandi-
rltuba — Areia Branca e Quitandinha.

para Pínheirinho — Faienda Rio Grande — Mandi-
rituba — Areia Branca — Quitandinha — Ri-
beirão Vermelho — Campo Tenente — Rosei-
ra • Rio Negro,

para Rio Negro e Maira — Direto,
para Mandiriluba — Quitandinha — Campo Tenente

Rio Negro e Maira.
X — X — X — X

PARA CURITIBA
de Canoinhas — Maira chegando em Curl-

tlba às 9,15.
às 6,30 Horas de Maira chegando em Curitiba às 8,30

horas.
Porto União — Poço Preto — Valões —
Canoinhas — Mafra — chegando em
Curitiba às 12,30.
Videira — Caçador — Pôrlo União —

Maira — chegando em Curitiba às 19,00
Horas.
Rio Negro — chegando em Curitiba à»
11,00 Horas.
Rio Negro — chegando em Curitiba, às
12,00 horas.
Mafta — cheerOndo om Curitiba, às

6,30
6,30

às 9,00

às 9,30

às 12,30

às 13,00

às 14,00

às 15.0(1

às 17,00

às 17,15

às 17,45
às 19,30

às 5,00 Horas

às 6,30 Horas de

às 7,00 Horas de

às 8,30 Horas de

ài 9,30 Horas de

minou a situação na reta dc
chegada, para rumar firme
até o d.sco, sem se inconió."
dar com a atropelada finai
de Kei do Xaxim. que for-
rriou a dupla. tílndllú acuiaiv
do sensíveis progressos com-
pUlou o marcador.
KAHUANA

Na eliminatória dos broti-
nhus a vitória sorriu para
Kahuana. Quando as situa-
r,ò*l- se definiram isto na

entrada da reta, formam jn
era a nonteira e dali a'd c
disco, só fez galopnr até r
final. Pipete reabilitou-sc
formando a dupla c Mrmic-
mê em hòa poresentacã") d
estro a completou o marca
dor.
DOM ni\TOU

RrUt-^f^ vltnra nbiev.'
tn,.. p,,0., n, "fjp "Assem-
Meia L"R!s'.etlva do Estado"'''- - r>, Le Roi Roubo c Oi-
Raridlne foram brigar neiji
mn>-, com Don Po tou e Ali-
ro Moco acomodando-sc na«
colocações ma!s próximas
No final da erande curva
nuando os ponteiros começa-
ram n r-smorerer \cro Moc /
r Don Patou foram trat"ndo
dos papeis e destàcandi-se
dos rivais. Sempre com me-
llior desenvoltura D~n PMou
rons-jiuiu a vitória. Aóro M0-
m ficou em ót'r«o serrundi r
o marcador foi comr>1~tart<í
nor Don Nnme nue corria lon
"•"¦> r>m úWp-"- e que evolli'u
b--*»nte no final.
AT DA

Alda obteve nova vitória
Tlemonstrando toda a ciin ca-
tecroria, cónseçuiu derrotai
novamente n Eruraln. As Hm.-
••"meenram a brícar r"
•i^nto desde a metade
"•">nd" curva nuando »'•
ram nor Lamartlnc. Pn''
n rli^-T o prirco res"'"'
"um "mano a mano" e-
du"S rivais. A'da me"'
ç^dn foi n vPncfirínrn

fluy aparecendo na rela com-
plclou o marcador.

Movimento gecal dc apostai

de domingo no Tarumã: CrS
8.978.76U,Oü. — Pista Extern;,
dc Ãrêlà "SECA".

GARAPARIA D. PEDRO II
PARANAGUÁ

CALDO DE CANA A QUALQUER HORA — REFRI-
(JERANI.ES — 'U'ERiiiVOS NACIONAIS E

ESTRANGEIROS
ABERTO DIARIAMENTE.

PROPRIETÁRIO - MANOEL VICENTE DA SILVA
DEiiRüiViii À UA ROCHA - CAIS — PORTO
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ATENÇÃO:
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a| iw^ QRGRINfl

st? $wJl
RRDIFB

r1v7HUNH05?rPfi ROCHA H' 1529

aiUCAM SC C VCMbtH-SE

Tt»HIMOf.»UTOHO»III.
LOTII » FNtITBC"0 I
D LONU0 OORZO ETC¦

às 13,00 Hosas de
15,30 horas,

às 13,00 Horas de Porto União — Poço Preto — Valões —
Canoinhas — Mafra — chega 19,00.

às 14,00 Horas de Rio Negro — chegando a Curitiba, às
16,30 horas,

às 17,15 Horas de Medra — chegando a Curitiba, às 20,00
horas,

às 17,30 Horas de Rio Negro — chegando a Curitiba, às
20,00 horas.

Vws>ijM»«A»t*^

LEIA O
"CORREIO DO

PARANÁ"
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APARTAMENTOS - VENDE-SE COMISSÁRIA
APARTAMENTO — EDIFÍCIO SAO BERNARDO — Rua Dr. Murl-

ey quase esquina com Rua Cândido Lopes, com LWing, 3 dormltó-

rios, banheiro, cozinha, área de serviço e dependências de empre-

gada. — Preço o Condições: — COMISSÁRIA GALVAO LTDA. Av.

loão Pessoa — 75 — 2-o and. ei. 7 — Fone 4—6355.
AV. ENG. REBOUÇAS 5SQ. AV. DAS TORRES — Edil. MAMÃE

HELENA"  Alugamos apto. contendo: — amplo living, 3 dormi-
tórios, banheiro, crxn azttlejos em coros, cozinha com azulejos em

cores g dispensa área de serviço c/2 tanques c/azulejcji dep. de

empregada. Tratar na Comissária Galvão Ltda., Ar. João Pessoa,

75 — 2.o andar — fone 4-8579.
APARTAMENTO — EDIFÍCIO ELDORADO — Apartamento

eom living. 3 dormitórios, banheiro .cozinha, área d» serriço o
dependências de empregada. — Preço e Condições: — COMIS-
SARIA GALVAO LTDA. — Corretagem de Imóveis. — At. João
Pessoa, 75 — 2.° andar — conjunto 7 — Fone: 4-6355,

.ííl¦r*
APAHTAMENTO — EDIFÍCIO AMÉRICA — Living, 3 dormi-

tórios, banheiro, cozinha, dependências do empregada e área de
lerriço. — Preço e Condições: — COMISSÁRIA GALVAO LTDA.

—Corretagem de Imóvei". — At. João Pessoa, 75 — 2.° andar
conjunto 7 — Fone: 4-6355.

APARTAMENTO — EDIFÍCIO CABRAL — 3 dormitórios, ba-
nhelro em cores, cozinha, área de serviço e dependências de em-
pregada. — Preço e Condições: — COMISSÁRIA GALVAO LTDA.

Corretagem de Imóveis. — At. loão Pessoa, 75 — 2.° andaT
coniunlo 7 — Fone: 4-G355.

APARTAMENTO — EDIFÍCIO SITO A RUA REINALDINO SCHA-
FEMBERG DE QUADROS — Living. 4 dormitórios, cópa-cozinha,
terraço com cacos de mármore, dependências de empregada, ba-
nhelro em cores completo, lavanderia, quintal e garagem. Preço •
Condições. — Av. loão Pessoa- 75 — 2.° andar — coniunto 7
Fone: 4-8355.

* • * -
APARTAMENTO EDIFÍCIO JOÃO CÂNDIDO: — Um arparia-

mento eom dois dormitórios, sala. cozinha, BWC, área de serviço.
Preço e Condições: — COMISSÁRIA GALVAO LTDA. — Correta-
«rom de Imóveis. — At. João Pessoa, 75 — 2.° andar — Fone:
4-S3Í5.

* • * -
 • 

APAHTAMENTO — Edifício llalia — CENTRAL - sala, 2
Jormilórioi, banheiro, área de serviço. Preço e condições COMIS-
SARtA GALVAO LTDA. — At. João Pessoa. 75 — Fo«» 4-1355.

- * ^ * _
APAHTAMENTO: EDIFÍCIO AMERICA: — Praça Rn7

Barbosa, contendo: — Living. 4 dormitórios, 2 banheiros, cozinha,
e dependências d* empregada. Prêe* s Condições* — COMIS-
SAKIA GALVAO LTDA. — Corretagem de Imóveis. — At. Jeão
Pouoa 75 — 2.° andar — coniunto 7 — Fone: 4-I35S.

_ * * * _
APARTAMENTO — EDIFÍCIO VILANOVA: — Praça Osório,

vestíbulo, sala de estar e lantar, copa-cozinha, 3 dormitórios,
BWC em cores, área de serviço e dependências de empregada —
PrSço e Condições: — COMISSÁRIA GALVAO LTDA.

* • * -
APAHTAMENTO — EDITICIO lANDAlAt — I*a *r. Pairr»

•soj. coso Rua Marechal Deodore, conteido: — 3 doraltêrios, sala
d* estar • lantar. cozinha, 2 banheiros •¦ cores con anrfeloa
ati o teto. área de serviço. • dependências do onprsgada. Prtço
• condições: - COMI53A5IA GALVAO Ltda. — Corretagens «le
Imóveis — Av. João Pessoa, 7S — J.» andar — coerente 7 —
Fone: -4-C355.

APARTAMENTO — EDIFÍCIO ASA — Praça Osório, conten-
doi — Living, 3 dormitórios, B.W.C. côr branca, eosinha e copa.
rírea de serviço e dependências de empregada. Preço e Condições:
COMISSAHIA GALVAO LTDA.

mwnnii.^ririíii.Vsnvi

Bi - Centenário...
(Conclusão da 7.a página)
roz, que o dividiria cm rc-
publiqui-slas à moda hispano-
americana.

Ainda Ruarclo no ouvido,
porque assisti, os ecos do
curso não acabado tio Ins-
tituto dp História e Geogra-
fia Brasileiro comemorando a
vtda a obra do Patriarca no
seu bicentenário. As letras <•
a cultura nacionais ficarão a
dever ao seu grande presiden
te, embaixador José Carlos dê
Macedo Soares. mais esie
serviço. A iniciativa dc êxito
absoluto, desejo iuntar aq"Ui
neste apapador escrito a mi-
nha desvaliosa c humilde
contribuição.

Consulte-nos
Sobre
Imóveis

: Compramos
: Vendemos
: Incorporamos
: administramos
: Alugamos
: Planejamos
: Orientamos

Aprender a dirigir Auto Escola
SILVA - consulte-nos sobre imó
veis e administração.
Do Sindicato dos Corretores

de Imóveis

Filial Portão: Av. Republica Argentina,
n.o 174.

Aprender a dirigir, na Auto Escola Silva

Organização Silva Imobiliária
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£*>» LTDa.-CQíMiaeEi oe imóveis O
AVENIDA JOÃO PESSOA, 75

FONES: 4-6355 E 4-8579
2.° ANDAR - CURITIBA
CAIXA POSTAL, 2274

Filiada ao Sindicato do» Corretores de Imóveis e Associação Comercial do Paraná

APARTAMENTOS - ALUGA-SE
APAHTAMENTO 21 — Rua Carlos de Carralho. 250 - Alu-

qamos apt - "dif. "ELDORADO", contendo _ 1 sala de rilllat,

copa, coilnha com fogão a qás, 2 dormitórios, 1 BWC completo

com box. dop. para empregada. ÜTÍng, terraço; semço Hall; tra-

tar Comissária Galráo Lida. At. loão Pessoa, 75 — 2.° andar -

Fone: 4-8579.
APARTAMENTO — At. Iguaçu, 1457 — Alugamos apt.0 con-

tendo, sala, cozinha. 3 dormitórios, BWC completo dep. para em-

pregada área ele serriço, tratar Comissária Garfão Ltda. At.

loão Pessoa, 75 — 2.° andar — Fones 4-8579.
- * • * -

CASAS - VENDE-SE •
CASA — BAIRRO ALTO VICENTE MACHADO — Finíssima resi-

déncla com 270m2 de área construída, para entrega Imediata, em

terreno de 17,00 metros de frente por 35,00 molros de fundos. Pre-

ço e Condições: COMISSÁRIA GALVAO LTDA. Corretagem de lmó-
Tels. — At. loão Penoa — 75 — 2.o and. e|. 7 — Fone 4-8355.

CASA — BAIRRO VILA IZABEL — casa de material recem-cons-
truída, com pequeno iardim e quintal. Contém dois paTÍmenlo». —

PaT. Superior  3 quartos, banheiro completo. Preço e Condições:
COMISSÁRIA GALVAO LTDA. — Corretagem de ImÓTels. — At.
IJoão Pessoa — 75 -- 2.0 and. ei. 7 — Fone 4-6355.

_ * * * _
CASA — BAIRRO PORTÃO — Rua Caetano Marchesine, pré-

ximo à Igreia do Portão, casa de madeira com 2 dormitórios, sa-
Ia, cozinha, BWC e abrigo para carro. Preço e Condições: — Co-
missária GoItõo Ltda. — Corretagem de ImÓTels. — At. João
Pessoa, 75 — 2.° andar — coniunto 7 — Fone: 4-6355.

CASA BAIRRO ITUPAVA — Rua ItupaTa esquina Rua Ro-
drigo Otávio, com: Hall de entrada, I.ÍTing, 3 dormitórios, cozi-
nha, banheiro com azulejos prelos e azuis, ársa de serTlço, WC
e quarto de empregada, o garagem, Preço e Condições: Comis-
sária GoItõo ltda. — Corretagem de ImÓTels. — At. João Pos-
soa, 75 — 2.° andar — con). 7 — Fone: 4"6â55.

CASA — IARDIM CENTENÁRIO — Rua lalme Veiga. 220 —
Vendemos finíssima residência, — Preço e Condições: — COMIS-
SÁRIA GALVAO LTDA. — Corretagem de ImÓTeis. ¦?- At. loão
Pessoa. 75 — 2.° andar — Fone 4-6355.

CASA — PRAÇA SOTO MAIOR — Casa de material com dois
parimentos, contendo: — Parlmenlo Térreo — Hall de enlrada,
sala de Tlsltas, sala de lantar, coilnha. «ala de costura, BWC,
abrigo para carro. Pavimento Superior — Hall de escada, 4
dormitórios e 2 banheiros. — Preço e Condições: — COMISSÁ-
RIA GALVAO LTDA. — Corretagem de ImÓTels. — At. loão
Pessoa. 75 — ",'? nndar — coniunlo 7 — Fone 4-6355.

CASA — BAIRRO SEMINÁRIO — Travesa Surugi, 60 —
Casa com 3 quartos, cozinha, copa, banheiro, dependências de
empregada e abrigo para carro, em terreno de 15x20. — Preço •
Condições: - COMISSÁRIA GALVAO LTDA. — Corretagem de
ImÓTels. — At. Io5o Pessoa, 75 — 2.° and. — con). 7 — Fone
4-8355.

CASA — BAIRRO ALTO RUA XV: — R*a Marechal Deodoro.

2535, contendo: — 170m2. TÉRREO: — área, hall de entrada, sa-

ia de TÍsltae, sala de lantar. laTabo, cozinha e pequena eópa.
SUPERIOR: — 3 dormitórios, banheiro completo, área nos fundes.
FORA:  Garagem, quarto de empregada, quintal, enttade para
cano. Preço e Condições: COMISSÁRIA GALVAO LTDA. — Cor-
relagem de Imóveis. At. loão Pessoa, 75 — 2.° andar — can|un-
t0 7 — Fone: 4-6355.

* • * -
CASA — BAIRRO IUVEVÊ: r- Rua Rocha Pomba, 2 casas de

alTenarla contendo cada uma: — Par. Térreo: sala de estar, sala
de estar, sala de Tlsltas, cozinha, quarto de empregada, BWC de
empregada, área de serriço e tanque. PaT. Superior: 3 dormirá-
rios, e banheiro completo. Entrega preTÍsta para novembro de
1963. ,»rêço e Condições: COMISSAHIA GALVAO LTDA. — Corre-
tagem de Imóveis. — At. João Pessoa, 75 — 2." andar — con-
tunto 7 — Fones 4-6355.

* • * -

CONJUNTOS
ED. BANTIBA — CENTRO: — Vendemos na Rua Mal. Fio.

riano Peixoto esquina cot. Rua Marechal Deodoro, m coniunto
para escritório. Preço e Condições: — COMISSÁRIA GALVAO
LTDA. — Corretagem de ImÓTeis — At. foêe Pessoa — 75 — l.o
andar — coniunto 7 — Foees 4-1351.

* * * -
CONIUNTO EDIFÍCIO TIJUCASs — Coniunto desocupado eom

2 salas e um sanitário. Preço e Condiçõess — COMISSÁRIA GAL-
VAO LTDA. — Corretagem de ImÓTeis. At. loão Pessoa, 75 —
2." andar — coniunto 7 — Fones 4-6355.

CASAs BAIRRO PORTAOs — Rua Acre uma residência de
madeira com 3 dormifórios 2 salas conjugadas BWC, coilnha. Em
terTeno de 12.00m por 32.50m, — Preço e Condiçõess — COMIS-
SÁRIA GALVAO I.TDA. — Corretagem de Imóveis. At. loão Pes-
soa, 75 — 2." andar — canlunto 7 — Fone 4-6355.

TERRENOS - VENDE-SE
TERRENO — GRANDE ÁREA A POUCOS METROS DO CEN-

TRO CÍVICO — Preço e Condiçõess — Comissária Galvão Ltda.
 Corretagem de ImÓTeis. — At. João Pessoa, 75,— 2.° an-

dar — con) 7 — Fone: 4-6355.
* • * -

TERRENO — BAIRRO ALTO DA GLÓRIA — Rua General Car-
neiro, quase esquina com At. Agostinho Leão lúnior, com 17,00 me-
tros de frente por 32,00 metros de fundos. Preço e Condiçõess —
COMISSÁRIA GALVAO LTDA. — Corretagem de ImÓTeis. — At.
loão Pessoa — 75 — 2.0 and. Cj. 7 — Fone 4—6355.

* * * -
TERRENO — BAIRRO CHISTO REI — Rua Urbano Lopes, pró-

ximo à Ar. São losé com 12 metros de frente por 50 metros de
fundos. — Ótimo imóvel com luz água e telefone. — Preço e
Condiçõess — Comissária GalTão Lida. Corretagem de Imóveis. —
At. João Pessoa, 75 — 2." andar — coniunto 7 — Fones 4-6355.

* 
TERRENO — BAIRRO ALTO RUA XV - Rua Frei Orlando qua-

se esquina eom Rua Govarnador Agamonon Magalhães — eom
21,80 metros de frente por 18 metros de fundes. Preço e Condi-
ções: Comissária Galvão Lida..

TERRENO — ALAMEDA DONA ISABEL — Terreno com 11
metros de frente por 30 metros do lundos. Entre as ruas: — De-
sembargador Mota, e Presidente Taunay. Preço e Condições: —
COMISSAHIA GALVAO LTDA. — Corretagem de ImÓTels. — At.
loão Pessoa, 75 — 2.° andar — coniunto 7 — Fone 4-6355.

.TERRENO: — BAIRRO ÁGUA VERDE: — Rua Carneiro Lobo,
esquina com At. Iguaçu, com 3t? metrOB de fronte por 30 metros
de fundos. Preço e Condiçõess — COMISSÁRIA GALVAO. At.
loão Pessoa, 75 — 2.° andar — coniunto 7 — Fones 4-6355.

TERRENO: — BAIRRO SANTA TEREZINHA: — Rua Buenos
Aires, entre as Huas Av. Silva Iardim e At. Iguaçu, com 11 me-
tros de frente por 43 metros de fundos, — Preço e Condições: —
Comissária Galvão Ltda. — Corretagem do Imóveis — At. João
Pessoa, 75 — 2.° andar — conjunto 7 — Fone: 4-6355.

TERHENO: — Rua Lourenço Pinto entro as ruas André d»
Barros e V. de GuarapuaTa com 20m de frente por 40m de fundos.
Preços e Condições: — COMISSÁRIA GALVAO LTDA. Corretagem
de ImÓTels — At. João Pessoa, 75 — 2.° andar — coniunto 7 —
Fone: 4-6355.

¦- 
* * * -

TERRENO — BAIMO GUABIROTUlAt — Eua 14 esqulsa
rea It cora 11,17 metros de frente poc 40 metro* de fesdot. Pre-
ço e coedleoe* — COMISSÁRIA GALVAO LTDA. — Corretagea
de IstÓTels. — At. loãe Pessoa, 71 — l.e cradax — coniunto 7— Fones 4-I35S.

- • * * _

PARA ALUGAR
RUA ROCHA POMBO, 558 — Alugamos íasa de alvenaria,contendo: — Em baixo: _ 1 sala de visitas ,sa!a de lantar,cozinha com fogão econômico, 1 dormitório, 1 BWC 2 dispensas-Garago quintal jardim: — Em Cima: 4 dormitórios, sacada WCcompleto., sem contador de luz, tratar Comissária Galvão Lida.Av. loao Pessoa, 75 — 2." andar — fone 4-8579.

«mJ^ 
VICfTEI MACHAD0' "« - alugamos apar.ame.locontendo: - 1 ,ala de visitas, cozinha, 3 dormitórios, 1 BWCinsi. para empregada, tratar Comissária Galvão Ltda., Av. loãoPessoa 75 — 2." andar - fone: 4-8579.

RUA SALDANHA MARINHO, ESQUINA COM CABRALgamos apartamento: contendo: — 1 living 1tórios. 1 BWC, dep. de empregada, área demissária Galvão Ltda. _ Av. loão Pessoa, 75 - 2." andarfone: 4-8579. •

Alu-
cozinha, 3 dormi-

serviço, tratar Co-

vi .tas. 3 dormitórios, cozinha, sem fogão, WC completo em cór,ml. para empregada abrigo para carro, ônibus Pilarzinho dois gru-
loão p ,. 17 

aS'aBUada' "¦«»¦ Comissária Galvão Lida. At.loao Pessoa, 75 _ 2.° anda, _ fone. 4.0.579.

Aluais 
~ CAPA(íi DA ,M8UIA - Per,° G™P° escolar -Alugamos casa contendo sala d. lantar, cozinha com fogão eco-"Zle° 

eoK.Tqw°r' 
3 H°m;,6r,0K- l BWC cóm chuveiro elétrico,•«ngue coberto, bom 
_qulntal, tratar na Comissária Galvão Ltda.

2." andar — Fone 4-8579.
Av. João Pessoa, 75 

.obvias ~^õ*lll?«*» «.* %«%¦ "0 - Alugamos
«ária GalTão TM„ « t ? ^ d° 180m2' lra,ar Comi»-

SS SP f 
r°nle a° n-° 17° - «»«-»•»» ™« hoa >°ia dez^m^m^m 2zmt*ia gaivao ™a-

ne: 4-8579. 2.0 andar — Fo-

- JugaZ E 
°? GUARAPUAVA ESQ. DE IOAO NEGHAO

«•»" W «•T" 
,TJPara eS"i,6t!0 medind0 aproximada-

HM correlaalm d""? • r- l'"^ 
"° CO"ISSÁRIA GALVAO

-Fone 4 8579 °V9"'- 
^ Io5° P6"oa " ~ *-° <""><»
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VIAJE PELA

vtitXo"ÇpARC/A
ITDA

Biip**'* «I» *«*¦• "Coort" I

jKiltroiio* Fvllma», a VIA- B
ÇAO GAKCTA LTDA. o<»r«- |
,., a Mollior ronlôrln aoi 'A

>*«* «lltllato» p<maqr«iroi
FONE: 4-5411

ÕNlbai dir.lo nutro
CURITIBA

MARINGÁ

APUCARANA

LONDRINA

PARANAVAT

CIENTISTA AMERICANO A PROCURA DE
AO PARA 0 PROBLEMA DA CALVIOESOU

llllltllllllllltlllllliltx-

NOVA IORQUE, - Duran-
te 45 anos um homem lnivh.
sido não só calvo como não
linha barba o Hpiii traços de
um só pelo em todo o seu
corpo.

Foi quando um pcsqu'saddrmedico começou n adminls-
trar-llie doses diárias de hoi-
monlo .segrcyadt) pclns gtárl-duhis supiii-iehais. Em menos
de üln niês o pncleiHe cume-
çoti a mostrar üm fcrescméti-
to de pelos; em cluis meses ti-
nha parba cerrada, um grâil-de bigode P sua cdbíçã cslrf-
ya coberta por unia lina pe-

1-oi reduzida a dose diária
de hormônio c sua p losid&de
começou a diminuir oropòr-
clnhalrriehle. Em Ires méis.',

°U por cento de seus cabelos
haviam desaparecido,

i-oi-lhe restltu da a dose
diária, porélfi em quantidade
muito menor que atiles. Seu
cabelo começou a ciesccr, po-
rem em menor quanlidade
também. As clõsÔs kitam au-
ftiéfltaclas tziadunlinnníP; seu
calvlo loi sò loiirnitlu mais
espesso pouco n pouco.

To' asgjnl que o Dr. Frcd
T. iiarvlll .Ir. da 1-nculdaci.
de Medicina da Universícladji
do Uslado de Washington -si-
tuàctri em Scalllo, provou
cíénlt cafnérite que a sécre*
ção hormonlal das piantlulassupra-renais estão dó a gumri
maneira vinculnrln á oálviei'
OUTROS I-'ATOR ES

O Invest Rndor faz a res-

4t%OT^i^Hs^^^*^hM*a****^A****"m*JW***J*J******%*^'CTpr^M-*y^"^S

Apr?senló HOIK — BüíiSía tis 1.1.30 —
16 — 19,30 g 27, horas.

A, produção da Mfci.ro Goldwyn Mayer.
Buliçoso... Romfintico. .. Dlverldlo...

Eupelàcuiór!

i6A MAIS QUERIDA
DO MUNDO"

(PANAVISON -- MCTROCOLOR)
ELENCO: Dòris Bcry — Stephen Boyd —

Iimrny Durante c Marlha Rayo — um lilms
qlié se recomenda parei lôdã a família!

Domingo *?tn rrmlinndn no ÕPF.RA — 03
S,30 6 10.Í5 horon — GALINHA DOR OVOS
DE OÚRÒ — sonsoclonal comórlia com Burl
Abbott e Lou CoMello.

^M
APRESENTARA A PARTIR OE E.n FE1-

HA — 5'flsõ?R Si 14 - 1S - 13 15 d 7.1."*;
horas

A história daquilo que sr? pode chamar o
ulllniã Cr.ar-Raspulln — conlndn cm seus
lrtnces mais autõnticOr, num lllme d» lôrçn
Irhnr^pRionnnlf?!"N OITES DE

R A S PU T1.N"
Umn oDrorjcinlação dri Metro Goldv.-yn

Maypr nm fscriicólórl
Kl.FHCÕ: Mmundo Pnrdon — Giánna Ho

ria Cnrialo o lohn 5réw Hárrymõro — Mm"
DroiV>Mo rara m«nor©s do 13 anos.

Crrrprp *t»u inqrpsso para cnd«ira nu-
RI era d a rom an*pcr>c)rnc:;<T A vrrMn pelo
manhã no Clnn ÓPKÔA. Ni narlè da tatcl»

a noite Bo Clh* Bõò João.

CIHE ARLEQUI
QUINTA-FEIRA — SsíÉSos às 14 —- 1S — 19:45 e 21:4S HORAS

Um filme feito cara multidões!- A mais famosíi novela do rádio aqõíá
num lllme extraordinário!

anslormada

DIREIT O N A S C E R "
Jorge Mle'ral e Gloria Mari. no papel de Maria Helena.

CÈNSUHA ÜVBE PARA CRIANÇAS '¦

0***s\ iKmwtAwnwJWMWnm* iwv^^w^^Mi^AWAA^VSN^*^*^'"

I
l

"O
ELENO >

i __ _

juti»i«MV^ninrr-"i~nr-iVrrr"~'*~^A'm~^-**"*"^-ir'nr-fln^nftnrAfViftnf^

I I MARABÁ I niur flíMIl5 irar li 'lUl II

IHOJE 

- 4 SESSÕES «'«L ULUIIIH
às 13,30 — 16,00 — 19,00

e 21,30 HORAS

; \ I tíM mmi;tu(ssKO 'v,m De "VMm* I
I IffliuefICARA ENTRE '""ANTHONY QUINE, I• : mdlO& 3 MAIORES S1LVAUA MANGÁH0 |! IfíaSPEWCCULOS- i'ARTHim KKNNEDY M
1 DE 1963/ > KATY JURADO |

J HARRY ANDREWS H
VlTTOni'0 BASSMAN ¦' Prnihirln Afc> > jack palance ¦

,« Westbürgnine I
ifí A /V/l TRBNlCOI.pn* • TKGHN-IRAMA.' ¦¦*• " jTLÍ. i vU >.¦ **____teji~j_ cc^"'**a£\ 0M":M

(Um Novo Cinema)
APRESENTA

HOJE
em 4 Sessões

às 13,45 — 15,45
19,45 o 21,45 horas

O idilio mais român-
tico e divertido entre a
dupla mais encantado-
ra da tela!

EASTMANCOLOR

com
Sandra Dee

Bobby Darin
Micheline Presle

(Proibido até 14 anos)'

salva qiif, outros fatores estãr-
reláoionadüs com a úalvicle
iVIuit.iS c;ilvas l<-'lu/. nl(!S per-"
Icncem a indivíduos cuias
glândulas siipi-n-renais sceic-
iam abundante hormoil o fi
muitos, com cabelo cm (lema-
sia, rnoslram insuficiente s;=-
pifíiação das glandulnfi.

Nan obstante, a coiilribui-
ciln i lt-íit I crt leila nor U.u •
Vlll foi iliiportnnlé. Bei-viu pa-
r.i rjv'inún>traj que ,.s clctni.i-
tuloiío:; qtie tcntnnirn coniba-
er a calvicio cm seus elidiu*-
com o honunn o supia-rcna:
— a hidrõGorIládiia — esta" rlf
caminho ce|-|o. A ciência nod
ngôfa cnnc?nii-ai-Ro na tíetfí-
lliHincfin (IhK "lllr <; |h'0í-p-.

O cn«r> clinico qir serviu "
n-ir\-*'I narft «ua demonstra-
rãn é "ma n ssnn fovn do ro-
mimi Tl-aia-sé de um lionlèfn
i-ccòHiI'ln a um «ana1.òr'o tii-
rá r1nH"tps rnéfitft'S rio Esfâ-
do dó WashinRlón. ». oortnclor,
Muríiir* 43 in<-s "de um es-
jnj.-, ,t-.ic-i(Io rle .squi?oflc-
,,i-" [k3rcrh deve-se L^V^.1"i ,- -' . r''- ri cnlvíc?c G p
funcionnm-iito àíifí tdrindul:^
surra-rena s riiincá' 'orani
nssociadps com essa dòehõa
m-ntal Nunca foi nvent-d-
-1 h'r»f,,r'!e niic t falia de ca-
hrln nudpssé ser icbcionadn
com n esqt'Í7fofrênH e vice-
versa,
CALV1C1E AOS 8 AiVüS

(Juando o mencionado pa-
ciente entrou no licsp ta,
com a idade de 20 anos, |a
eslava num estado avançjaüo
do que se chama "alopecij
uíiiversalls" — perda total d"
cabelo. Com 8 .-mos havia co-
mrcado n cabici" — "af-p-.--
cia BrVnta". O ndividm li-
nha 62 anos qinndo Darvill
começou suas experiências
com êle.

F.m nenhum momento a
doses rle. hormônio supra-
rvnn> nu" lhe foram adminis-
li-adas eram supcrnrPs fis quê
nnrm^lm^ntn seRr?gani' pfR^
r'nhHiilas A^ ''tia? nt -irÍRG
"Hnriiii.-n tyipra-rena!s mos-
travam rinsílas um pouco me
rirjS àtlVidftdé rio que n fio.--
milO exame microscópico d?

¦ -e., r"-nro rabeludo d-» part'
rt¦- r,,-, r-^n ron—sn~ndenfé k

lou que pstíivani ^m ratado
normal ; nn- Inçluslva 'O
achavapi pres-nt 5 os lof-
rnWS que fazem nascer o ca-
bêld,

No rcíatoilo apresenlado a
Assuc acáo Medica dos lista- !dos Uiiidoa, Uarvill Itímbfà :
quc< a ciência medica i-Orisi I
dera irreversível a calvlc t
que tenha persistido por rriâlr, I

de S anos No caso em pau Ia
não somente a calvicie mas
lambem uma "alopecia un -
versalis'' fól eliminada depor
de haverem persistido duran
te 54 anos.

Auto Viação Catarinense S.A.
Partiu* át Curitiba;
U.SUO - Klüriüftnballá - I direto í
üo.UO — ltaiai - Florianópolis l direto)
U6..40 J-iinville
Ob.M) Jarapuà
U8..«) Joinville
IW.Ü0 ltaiai -
1000 J91HV1J|e
12.LMI Jaragi;*
111X1 ltaiai
161*1 Joinville
18.00 JâMffuí
18,Ml ltaiai
1YO0 Jóinnll*

Pomerode Biumêniu
— Flonanopolis
Slume-nau

Pomecde, Blumenau

Pomnoé» — tflumenafl

L
RÁPIDO

"/.00 Joinv-ilie -
U.J0 Klorianop<>'i«
15 00 Joinville
1/,0Ü Flonanrtrcilis

SUL-BRASILEIRO
I ta mi

tdírfito)

CINE CURITIBA
HOJE AS 14 E 20 HORAS

HOSPEDES INDESEJÁVEIS - comédia com o Gordo a
o Magro

O PALHAÇO QCE E' - Comédia Nacional com Carèqtii-
nha c Fred

OS VALENTE? OAMON E PÍTIAS - Technicolor com
Ouy Williams

CINE MARAJÓ
HOJE AS Í.0 HORAS

PIOALLE, O BAIRRO DO VÍCIO - com Annle Clrardnt
e Plêrre Tfãbàüd

N*VEGANDC PARA O INFERNO — com Myléne De-
mongeot c Curd lurgens

CINE G II A R A N I
HOJE AS 20 HORAS

ANJO VIOLENTO — com Eve Mnric Salnt
DF.SFORRA — cem Charles Vatlel e Bella Darvl

C I N E F T, O R IDA
I1Ò.TF, AS 20 HORAS

TAIHADO PARA CAMPEÃO — Technicolor com EMs
Preslev p r.|E Young (Exibição simultânea com o
Clne 55o JoSn)

>Am*mmmmmé.m m+***~m- - -*s+ -*^* - -r. -----*.**^+- * *--* -í-l^nr(^^y^^

Empresa Funerária Pires
Fuildada em 1896

ALBERTO PIRES
ATENDE-SE DIA E NOITE

Motrlit Rua Crui Machado, 83 - Tsletono. 4-1949
Filial! Bucf do Ronárlo, 44 — Tololono. 4-03B3

CURITIBA PARANÁ
(C - ató 28*8)

FRENTE RURAL TRABALHISTA
TORl
Z — até 18-8) 5

PARA VERCADOR DICGEME3 STOR1
CC

AlençCto Cft" ''ai e thterior
fará aplicação de dinheiro sob garantia imobiliá-

ria. dinià-se.à COMtíKClAL OE IMÓVEIS SUL URA-
SILtílUA LTOA. onds há sempre um bom negócio, ido- J
neidadc c sigilo. í
Kua Emiliuno Perneta, 2ll — Fone: 4-1564. $

(até .11-7) ]

1

¦¦«««*«» , ¦,.¦... ..itiii.Éiiininitt.1 **t,"imiinimnm>im

AGORA J CASAS pARA MELHOR ATENDER

ONDE
VOCÊ
ENCONTRA

TUDO

PARA OS CABELOS

| ^t,,,^^ ifl , BRASIL OE aOMlNiSTRAÇ&O CQMÉRCjO j

^^^^fllff /

1 -3 o
Loteamentos - Incorporações - Administrações

- Negocia>s Imobiliários - Representações -

Condi Própria

Ruh Mareíhal Deoiloro. 20 - leiolour W>7."H

CURITIBA PARANÁ

Lotes em Prestações, Com ou Sem Entrada

?

tinturas
shampoos
esmaltes
laqués
cutelaria
perfumaria
em geral

0lllffl

(D «ffiafts
•R; Mòns.i' Celso, Htò

i
¦ *

PRESTAÇÃO
LOTEAMENTOS LOCALIZAÇÃO: MENSAL

DESDE
JARDIM ODETE Ruo Mjleus l,»me Irtrlallol CrS 20,000,00
SANTA QUITÉRIA Bairro Sanlo Qultérla 2 000,00
DONA I.EONICE Barreirinho (servido p ônibus) 2.000.00'
VILA ROMA Barreirinho Iservldo p ônibus) 2.000,00
BALNEÁRIO ATLANTltíA Barra do Sul - S. Catarina 1.000,00
BALNEÁRIO YEMANJA ""Mnhos — Pr. 2.000,00
DONA PALMIFA Bairro [Inum - loinTils S. C. 1.000.00
IARDIM KOBMOS Crus do Ptlarslnho 2.000.00
D. PEDRO II C-ur Ho Pllnnlnho 2 OOO.GO
ARAGUfRI Auto F.-trrtdn Curitlba-PoTanaguá 1.000.00
ITAPUAN Norf- do Parrmé 1.000,00
ANA MARIA Alubn 1.500,00
SAO MARCOS F«'mdr, ^. IoItitMI» l.OOoioO

E muitos outros lotoamentds, muitos dos quais servidos
condução, lu», escolas, casas comerciais etc..

por

Viw»VlW/>VW«1'.'V>1'

CINE PALÁCIO - HOJE
13,30 — 15,45 — 19,30 — 21,45

Esta é a. hora exata para você assistir

o filme mais engraçado do comediante

n.o 1,

nmm

**

\
iC — atf 31-S)

CINE LIDO: - HOJE

W' 1*TJ| àk' I H * ItusQ . <r,>jf —U

I

-;——-jW *^w* — ¦«¦ HMD VtCêéUbCX
SBl O» PtP<MOUNT l"Ü5JÇ-, piT"STH

Um filme realmente cômico, uma co-

média que faz rir de verdade!... Bailados

deslumbrantes, romance sedutor, alegria

contagiante!.

CENSURA LIVRE

13,15
21,45

— 15,45 — 19,15 —

RICARDO
ORflCÜO

UM.
KvWm. "Kln« Rtchird and The Cnitidert^ ^PP:^^^^^ ¦y'/ír'^i^J''.:''

| ^ WARNERCOLOR ^ J»X 

' 
%)

f CINE PALÁCIO
PARTIR DE QUARTA FEIRA

mamu
«Mi-iiMr JECE _mmm

POETE LARA

MARIA IUCIA MONICteO >
IVAN CÂNDIDO I
ADRIANO UOBOA •
BfOROlfl QUENTAl I
MARIA POMPEU •
5HULAMITHVAARI •
WIIB0N BRfV i•ktameat* |

AUNALOOZOmU \

DANIEL
FILHO

llfíllll
KE5„_ VIRCINIA GUOBUÈ LÁIJHt-NCE-1

ISON * MAYO-MNDERS - HARVEY

M fHBHIÕlÈ , , \ i
¦_£. CâiMtmi filUff! S4 aE ¦ 3 !

&. ~tfir

^K Coibido JRt ««Igansi,
B NELSON RODRIGUES

i °"«»°" NELSON PEREIRA DOS SANTOS

ASSISTA
! O FILME

^**%**«V*%^^»VMAaa>*%M^M»MA'MIA(>^ -,^*«*»***»A**t4VMASA4ft'L»

A MAIS PERFEITA ORGANIZAÇÃO DE CURITIBA

I É§
\m&m
V

MAMMUM^M

R MAL DEODORO. 503 • 3.* AND.
CON,!. 308 • KONE: 4-2403

CURITIBA - PARANÁ

JJTljdJLXJPJjS

CORRETAGENS 0B IMÓVEIS
8 10TBAMFNT0S

2.000 ALQUEIRES COLÔNIA TIMBURI - GLEBA 3
Vende-se uma área ir/2 000 alqueires, terra de 1."

qualidade, em Cascavel. Colônia Timhuii. Gleba 3 in-
teiramente livre de intrusos, bem credenciada, inclu-
stve cnm registro no Tribunal de Contas c no I N 1,C
Preço: CrS 30.00000/alqueiré,

2 TERRENOS GRANDES JUNTO AO IB.C. - CA.IURÜ
Vende-se 2 bons lotes, medindo 14,00 x 63,00 ca-

da um, com luz elétrica, condução, uma quadra dos
Armazéns do Instituto Brasileiro do Café no Cá.iurú.
Preço de verdadeira pechincha, com pagamento faci-
iltado,

2 TERRENOS BAIRRO ITUPAVA
Vende-se 2 ótimos lotes, situados à Rua Prof. Cal-

dcr.ui. a 30 metros do asfalto Itupava. Lugar alto e
seco. Dimensões: 12,50 x 30,00 cada lote. Preço: ..
CrS 1.000,000,00 c/50r'- de entrada o o .saldo em 12
meses. Oferta excepcional de • LB-IMOVEIS.

TERRENO EM CAIOBA
Vendemos bem situado lerreno cm Caiobá me-

riindo 14,00 x 38,00 na Rua Ponta Grossa, próximo à
Colônia de Férias do Banco do listado do Paraná.
I ocai alto e sêro, uma quadra da praia, Pagamento
facilitado, c/50?" entrada c o saldo em 12 meses.

375 ALQUEIRES FRENTE ASFALTO BR-2,
KM 12 JUNTO AO PINHEIRINHO

Vendemos ótima área com 96.000 m2 [rente as-
falto BR-2, lerreno alfco e plano, contendo na divisa
um riacho Possui mato natural e de bracatinga. e
também uma casa ae madeira, depósito c demais
benfeitorias. Local ideal para granja — fim de sema-
na ou para loteamento. Preço de ocasião, com facili-
dade de paearnento.

2 TERRENOS EM GUARATUBA,
A 4 QUADRAS DA PRAIA

Vendemos l ótimos lotes, situados h Rua Manim-
by, cm local alto e seco, com luz elétrica e água en-
canada, sendo 1 de esquina meainclo 16 x 20 e outro
de 16 x 40 por CrS 350000.00 rada lote. Pagamento
facilitado

CASA NA PRAIA DE GUARATUB4
Vendemos ótima casa, próxima à praia, estilo ame-

ricano, toda mobiliada, inclusive geladeira c fog3o a
gás, Pagamento facilitado.

Tratar com '. B Imóveis a rua Mal. Deodoio. S0j5,
3.' andar, sala 306, com telefone: 4-2403^^***M»$rW*4AMA*MAWiW3^<MWtW»WU\WyW/ mmwmw,mmm)»w>«mw«wmmw.^^

¦
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COM ERCIA t R- Cândido Lopes,
IM OBI 1.1 A RIA 50 - l.«and. Fone:

4-0638 - C. Postal,
1935

CURITIBA
PARANÁ

Compra
fi|I Venda

Administração

Terrenos Residenciais Sem
Entrada - Bairro de

Santa Felicidade

ÔNIBUS DE 15 EM 15 MINUTOS

LUZ ELÉTRICA

GRUPO ESCOLAR

GINÁSIO

CINEMA

HOSPITAL

IGREJA

Em 54 Prestações Mensais

Sem Entrada.

IMOBILIÁRIA CASTRO
BACACHERl
AV. ERASTO GAERTNER. 881

VKNDE-SE
TAXIMEIRit, ótimo estado, preço de ocasião

CrS 35.0(10,00
K.AOIOLA, ('.liniti cslrfdo, preço de ocasião- com

toca-disco autimuitico Preço CrS 120 000,00 facilita-
se o pagamento.

ilOTUCICLiTA. marca D.K.VV, anéis trocados,
amaciando, çom II H.I*. — Preço CrS 120.000,00 lacl-
cita-se o pagamento.

VENDK-SE
, CASA DE ALVENARIA, com várias peças, lerre-

no 17 x 50 de fundos com luz- água encanada, ônibus
próximo, no Bkcacheri l*rcço CrS 3500.000.00 a vista,

CASA Oh MADEIRA, com 6 peças: no Bôa Vista,
toda pintada a óleo água encanada dc bomba ônl-
bus quásl ii porta estado nova. Preço CrS 950.000,00
com 600.000,00 cíc entrada c o saldo a combmar.

Splaçàr

mMEio
r'A?t'
P.AT! «

Quinta

LEIA O
"CORREIO DÓ

PARANÁ"
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^r EsmaliadnS * fogo — ôrr
durelurninio e ern lôdd! fll .

cores
VENDAS A l INGO PRAZO- ms&i

lt.SM.DAÍI«ÀUWsWUO S2S

COMISSÁRIA
COSTA

F V. R F. C, E
i Karmati (íuia com
R.iciio un

1 Ac io Willis com
Rad ' .. 1W3

1 Kombi Standard
Ü.K infi3

I vWkswaneii .... 1.963
i n.K.V. Pnsse:o com
Rádio inon

¦ l Smrn Chambord 1 iii«
Kombi "•tíiiidarri liiflí

¦ Kc-mb' Standait uri1 Volkswagen Super
Eçuipado l.ifi'.

1 nauphine .. ,, infíi
' Rura' Willis 4x4 llfil

1 Jeep Mills c. aço 195!)
1 Rura; Willis Sim-
pies dr:', Volkswagen ubc

- Consignações —
Nós tniios o or.rro nue

\ s. nücr
Ermcllnn clr T.cãn 139. |e|

I—18—01

<-"VTO
' 'ÍNSE
Fcirri

No Estad'd Durivâl de Bri-
to — Palestra 0 x Seleto U
Sábado
No Estádio Dtirival dc Bri-
to — Ferroviário 2 x Rio
Bratk-o d
Otjmiiigo
No faboão — Prlm.avara
2 x Britânia 2
No Joaquim Américo -
Atlético d x Olímpico 1
Em Irati — Irati I) x (íim
rnni 2
Km Castro — Caraimu-j i
\- Água Verde 1
Em Ponta Grossa — Ope-
ráric 3 \ Bloco 1
Campeonato Paulista
Portuguesa 1 x XV dc Pi-

raclcaba 1
Cormtians 1 x Juventus 1
São Bento 2 x Palmeiras 2
Guarani j, x S. Paulo D
Esportiva 2 x Jaoaquara l
Noroeste n x Santos 4
Campeonato Carioca ¦
Fluminense 3 x Bonsuces-
3;. !)
Flamengo 3 x Botafogo 1
Maclurcirn 1 x Barigu 2
Campo Grande 1 x são
Cristóvão (I

Canto do Rio 1 x !«i<>-
ria 7
Portuguesa 1 x America 2
Campeonato Gaúcho
Em Pò-to Alegre - Cruzei
ro 1 \ Guarani 1
Campconatn Paranaense:
Em Apucarana — Apira-
wnn 2 x Londrina 3
Em Cambe — Cambe x
2 : Arapongas 1
Em . Nova Esperança —
Nova Esperança 3 x Inde-
pendente 2
Em CorniMio Procópio —
Comercial 1 x Mandugua-
ri 1
Em Rólandla — Nocional 1
Pflranavai 1

•• '!

j)' CANDIDATOS DO PTB À CÂMARA \
MUNICIPAL DF. CURITIBA Ü
3C8 — DINO GASPARIN í
309 — ELIAS JDRGF ?
315 - JOÃO MALESKI JUN1CR sj
S24 — SERAFIM FLORES íj

(C — aU 18-8) J
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I CLUBE CUEITIBANO!
CARNKT SEMANAL 25/63

DEBTJTANTES DE 1963
I N S C R I Ç 6 E S

Comunica-se ao nobre quadro social que o "Baile
da Primavera", este ano, será realizado aos 28 de se-
lembro • vindouro. As incrições das Debutanles a
serem apresentadas nessa senta, serão nherlas no dia
20 de iulho, devendo ser encerradas a 29 de acosto.
A Secretarja Geral, na sede urbana está anta a dar
IrVlns ns infnririncõcs o detalhes sobro cscn festividade.

JANTARF.S DANÇANTES — BOITK ENCANTADA
Serão rcinici.iclns ns reuniões na "Bottc Encanta-

ria" nn du 3. dc asAstO, fi os .lantares Dançantes, no
dia 4 dc nnrjsto p vindouro

ROBt:RTO SÉRGIO C, ALVES - Dirotor Social
(Expedido pelo DPRP do "Clube Curitibano" aos

15 dc iulho dc \'XÚ\.

ÍARDIM OA INFÂNCIA
Estãn abertas, na Secretaria Geral do Clube, na

sedo urbana matrículas aos filhos dc Associados, me- |
ninos e meninas, de 4 a 6 anos cie idade, para tre- 1
quência ao JARDIM DA INFÂNCIA, .do Clube, na §
sóde campcslrc que iniciará suas atividades a 15 de |
agosto p. vindouro Todas c quaisquer informações a §
resrieito serão fornecidas na referida Secretaria Ge-
ral do Clube.

iiininiuininitiiiiiniHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmniiiiniiirJ
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mmm parque de diversões rtoRiaiíúPOLis
Montado defronte aos Armazéns Santa Cruz em Paranaguá

FUNCIONANDO TODAS AS NOITES
Aos Domixicfos e Feriados Grandiosas "Matinées"

DIRETOR-PROPRIETARIO: - Sr. Manoel Ramiro Germano
GERENTE: - sr. Francisco Montalto

(C - nlt. atí 13-7)
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Rua Westphalen, 15
GRANDE ÁREA INDU ST

1 0

Com mais de 90.000 m2., situada e m zona industrial, com luz e /or-
ça, condução e linha telefônica - terreno alto e seco. Preço base
por m2 Cr$ 250M0 com facilidades. REIS IMÓVEIS LTDA. Wesl-
phalen, 15 - I8.0 andar - conj. 4 - fone 4-6901.

findar » Sala 4 - Fone 4 = 6901
GRANDE ÁREA N 0 PILARZINH0

Distante apenas 5.500 metros da praça Tiradentes, própria para finalidades di-
versas, tendo de frente para a estrada, rna is ou menos, 800 metros e uma área total
de aproximadamente 290.000 m2. Tem luz e condução perto além de outras particu-laridade.s que serão descritas e demonstradas aos interessados. Preço base por m2.,CrS 85.00 (oitenta e cinco cruzeiros) — com grandes facilidades. REIS IMÓVEISLTDA. Westphalen 15 — 18.° andar con j. 4 — fone 4-6901.

r
*~™™™^™?Z^^

Con
<asas
lerciais:

NA PRAÇA TIRADENTES:
Uma casa de frios, grande-
mente aíreguezada, corn tele-
fone e aluguel de 10.000.00 cru-
ze:rOs por mês 1'reço: Cri.
o000.000,00 - Condições: i0%
a vista e o saldo a combinar

UM BAK cum Iodas as ins-
talações, inclusive q estoque.
ud iu<) iVlareetial l-luiiiuio l'ei-
\oto. ^reço: Cr$ 2.5UU.UOU.UU
cundições: 1.2U0.000.Ü0 no ato
Ua venda e o saldo cem mu
not mês

UM bUXt; UK 12x40, pro-
xuno da Igreja Santa Gema,
na Barreirinha Preço: Cr*
2l)U.t)00,UU — Condições; 50Vo
de entrada e o saldo 10.000,0(1
por més.

Apartamentos:
APARTAMENTO na Praça

da Espanha, novo e não habi-
tado. com li quartos, satã de
íaniar, copa, cozinha. duas
áreas de serviço c garagem
coletiva. Preço: Cr$ 
o.òOO.OOO.OU — Condições —
áil°,ó a vista e o saldo com 2
anos de prazo

APARTAMENTO NA RUA
AUGUSTO STELFELD, com
3 dormitórios, sala dc iantar.
copa, escritório, cozinha, ba-
nheito dispensa, depcnclêncin.
para empregada, li áreas c
uma de serviço, 3 corredores
p 2 entradas Preço: Cr$ 
0.000.000,00. Condições:' !50?í,
dc entrada e o saldo a combi-
nar.

PRÉDIO na rua São Fran-
risco rontendo 2 loias, 2 apar-
lamentos 20 salas em forma
de galeria. Os apartamentos
contêm 10 peças cada um
Área ronstruida: 7bü m2 oo-
te rom 10x57. Construção de
10 anos Tem base para mais
3 andares Preço: CrS 
35.000000,00. Condções: 50%
no ato e r, saldo a combinar

APARTAMENTO - no edi-
fico Corrêa de 1-reitas. Com
3 dormitórios com dependeu-
cia para empregada, cozinha
quarto de banho copa e sala
Preço CrS 5.500 000,00 sendo
HU% de entrada Saldo a com-
htnai, parte linanciada pele
Caixa Kconõm ca

Um aparcmcnto com 3 dor-
mitdrios sala de iantar cozi-
nha, quarto de banho e ter-
raço — construção de 1957 Av
s.iburbana - Rio de Janeiro
— Preço CrS 3.500,000,00 A vis

UM BAR, com morada, aRua Marechal FlorÍ3nn Pei-xoto. Aluguel, do bar - mo-rada: 15.000,00 cruzeiros men-
sais. Preço: CrS 1.200.011(1,00 —
Condições: 50% dc entrada r
o saldo a combinai-.

Casas de
Material:

DUAS CASAS, uma mista
e outra de madeira na Bar-
reirinha, Ahú de Cima Pre-
ço: CrS 2 000.000 00 c 
1.7001)00,00 respectivamente,
com facilidade de pagamen-
to.

UMA CASA DE MATERIAL
nn São Josc dos Pinhais, com
12 peças, água encanada. quep
le c tra, rom bomba elétrica
Terreno mcdjndo 28,60 x li
ftp eçouimn. Preço CrS ..
3.000.000.00 — Condições: 50"ó
de entrada: saldo a combinai

INGO RP0RAD0RA NACIONAL DE IMÓVEIS
FILIADA AO SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS

INCORPORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E
CASAS COMERCIAIS, KM GERAL

RUA IOSE LOUREIRO N •> 12-2" AND. - CCNI, 201 e 202 - FONE 4-|$24
ATENDEMOS NO HORÁRIO COMERCIAL

TERRENO DE ESQUINA
Martim Atonso com Angelu
íjampaio de 15.,2:i Preço- Cr«
3.200.000,0') - 509íi de entrada
r.alrl-i com fi meses de prazo
Aceita automóvel cm Daga-
menio.

CASA COM ARMA/KM. a
Ku.i Marechal l-l<iriano Área
construída: 12 x 20 Terreno-
12x24. Com instalações rom-
plctas Preço: CrS 5.0001)00 00
Condições: Três mlhõrs no
ato da compra p o-saido ;i com
l-'nar

Terrenos:

1.198 ALQUEIRES de ma-
tas na sua maioria, ao lado
das terras da Cia Plumh.im
rom frente oara a estrada da
Capela da Ribeira, com ma-
deiras de lei, boas água": etc
Preço- CrS 25.1)00.000,00 —

Condições: A combinar

TERRENO de 16 x 22. es-
quina das ruas Carmclo Ran-
gel com .losefina Rocha. Pre-
ço: CrS 3.500.000.00. Condições
— 50?ó cie entrada e o saldo
a combinar.

TERRENO na Av. Vceiil"
Machado com 20 x 70. Contem
uma casa dc material c outr.i
de madeira, Preço: CrS .. ..
12.000 000.(10. Condições: 509Ó
de entrada c o saído n com-
binar.

UM rtiRRENO cm Prãncisco
Beltrão, com 49.SO x 50. Casa
de madeira Kua Londrina, es-
quina Pernambuco Centro da
cidade Dclrcnic ao t,old »i"
|'ivc" 1 «(Kl 000 00 Condições;

a v sla o saldo a cnmhi-
nat

1 l-.KKAS 'jjtl alqueires na
(ileba /a Cn'ònia Paranavaí.
(i.nominacl.i Fazenda da Boa
lisperança corn m-.ta Preço.
CrS 4f>(lllt),0ll nor alqueire
Condições: A comb nar

IliRKBNO PARA USINA
\>, 1 LAKÜIRA - 1'erreno si-
Inado no Litoial, área de 3.000

liiclres contenao :oda ma-
. ua ae lei terreno nlaino. p»

1.-1 plantação de cana. mamo-
na frutas de clima quente etc
s tuad0 no asfalto. estrada
Praia de Matinhos Pisco ( rt
25 000 01) o alquclre pagamen-'n em condições

I I.KKAS com ft4 alqueires
20 alqueires com capim napvc
44 rom plantação e i'apni>nn
tonlcrn m nérin íst,, é rao
um. ia analisado Com 2 caias
boas c 1 vimplcs III alqueires
lohnadi) com milho imnp^
Larpo cm São Luiz du Puni-
nã Preço: ti S 4.000 000.00 Coi,
cl ções : A combinar'

UM TERRENO AO LADO
DO 1EAIRO GUAIRA A rua
Amintas dr- Barros, rom lun-
dos nara a Rua ("onseh^iro
Laurindò dc '22x60 Preço-
CrS 26.000 000,00 — Condições:
Vinle e rinen milhões de en-
Irada e n saldo a combinar

rERRENO S ¦tuado Vila
1 lniiui 1 prúMino uma niadrn

da Av .loão Gualbcrlo, r,i?d'n-
cio 12 x 4S Preço CrS 1500.00 00
condções de pagamento: Cri
10 000.01) c o saldo a 10.ÜÜUIK:
por mês .

TERRENO com 12 'aiquei-
res próximo a BONECA OO
IGUAÇU', rom casa rie mo-
radia, plairaçân dn euialipro
naióis c palinheiros, arvores
trutiferás cr, — Preço CrS
N.'KXMH)b.0f) n vista ou Cr$
10.000.000 0') rom SOÇr, d-- en-
Irada e o saldo,a combinar

UM LOTE NO CAPÃO RA-
ZO. com 444m2. Preço: CrS
180.000,00 — Condições: 30%
dc entrada e o saldo em 10
pagamentos.

210 ALQUEIRES , DE TER-
RAS de CULTURA E PI-
NHAL. Distante de Rio Ne«ro
2/ klms. o 20 da Lapa. Ben-
feitorias: 1 casa de material.
2 casas rir- madsira, ! oaiol
de 15 x 7.2 alqueire" dc man-
piicirão fechado para sliir.o'
20 alqueires dí invernada
formada r. fechada. Madei-
ras- d1 ta 1 mil árvorec de
pinheiro, imbuía, cídro p ca-
nela. Preço: 25.000.000,00. Con-
dições: 50% de entrada e o sul
do a combinar,

TERRENO Nu NORTE U.>
PARANÁ'- Área 50U n:q,ie-re=
TERRAS r,E CULTURA df
iilrrieira Preço f "o 1 I- n^¦ratar «rti nosso eser'tór-0
Tprreriri ern HARHOAí 'E'-<
RAZ

1ERRBNO LM IKANUl II
RA, com 28 alqueires dc ca-"
poenão grosso Dista 22 qu.-
lômeiròs de Curitiba ÍJoa
estrada para veículos motori-
zados Preço CrS J.20().000,üü -
Cóndlçõet: bü'!o dc entrada
s.ddo a combinar.

DOIS TERRENOS NA VI-
LA SÃO PEDRO, Baearheii,
de 13x30 cada um (Bairro
Alto). Preço: CrS 300 000,00
rada — Condições: 50"b de
entrada e o saldo a combinar.

TERRAS COM MATA -
200 alqueires na gleba São
João, há 64 quilômetros de
Curitiba, no Muníc pln de Sãc.
José dos Pinhais com madei-
ras de lei e diversas outras
nelusive palmito Terras ter-

leis e também para criação
Permula-se por propriedades-
n^-sta Capital

UM LOTE em Guaralúsá
com 33()m2. Preço: OS 80.0011,00
— Condições: Em três paga-
mèntos.

TERRENOS BEM NO CO-
RAÇÃO DE CURITIBA pos-
suimos diversos apropriados
para CTNEMA e para BAN-
CO.

TERRENO COM MATE
Kl AL PARA LOUÇA ? POR
1'ELANA Área de fi4 ilquc-
ms rom material iá ana.Uartr
i^iióein dp trrande onortunl

•lude Dará fabrica de ouça
situado há 55 klms dc Cur •
liba, saida paia Ponta Cirossa
Preço-CrS 4 500 oiK) (K) com t-en-
l°itonas etc. pagamento en:
condições.

TERRENO com 20 aiquei-
res sendo dezoito de mata
contncln iiiibuiá, eãnéla e
outras madeiras na HR2 dis-
Innrh (14 nuilõme'rns dc ('uri-
liba. Pi-eço: CrS 1)00,000 00 a
vista nu l.tmo 000,1)11 com 50'J-ó
de eirrada c o saldo a -om-
binar

DUZENTOS (U.QtlEIRES
DE TERRAS PARA ARROZ
sendo s\ metade em' matn vir-
i:ern ru alqueires de rnoim
nativo. 5 alnir-'ver tirenhrãdos
Pari an'07: e 35 aloii"ires d»
ferra* narã a cujn.irn de ee
'-eiis Lnealizidos a H km dn
Estrpdn rín Perro d" ' Dorl-
znn A e^tredn Ofri"' .,'ravs
fi h ÍHrrfrnn, Prpcn- HfS . ..
5.(Kinnno OU - ConHienes 5t|i>i>

Lotes:
UM LOTE com 517 m2 no

Jardim Nossa Senhora da luz
- Kua Piauí Preço Cr}
«10.000,011. Condições: Cr$ ..
400.000,01) no ato da venda é
o s,ildo a 25 OOO.UU pot més.

UM TERRENO com
13,301)1112 na Boa. Vista, oro-
ximo da Sede Campestie da
Sociedade Rio Branco Preço:
1.200.000,00 — Condições: ô'j'/c
a vista e osaldo a combliVar

DOIS liÕTEtá um ao ladu
do outro de 12x55 rada um.
romã área lota. de 1 446 iu2
na Campina rio Xaxlm. orj-
líinários ria Companhia Para-
naense de Lotenmenlo Con-
tem 3 meia-águas doço p
árvores frutíferas Todo cerca-
do Preço: Cr$ 700.000 00 -
Condições: CrS 500.000 00 no
ato da compra e o saldo a
combinar.

UM LOTE na Praia de Gra-
iati com 15 x 25 Uuadra 55
Lote 14 Preço: CrS 150.000,00
Condições: A vlsla

49 LOTES nas Ouacira;
TI e 11 no Jardim Palmital.
iom uma áreu de 17 700m2, na
margem ria PR-2: Preço Crt
2.500.000 00 a vista

UM LOTE, rom 12 x 48 E=-
quina Com mz a uma quadra
na altura da Vila Tinem Pieçv.
CiS 400 000 00 Condções:
IOOO1111.IKI rl=- entrada ? u saldo
a combinar

UM LOtc; DE 12,50x3i, na
segundsi nuadra da Rua Car-
los cL Carvalho; êonienio
umn casa antiga, com 1,1 ne-
ras. Preço CrS 11'IOO (K)ii.tn —
Condições: 5056 de entrada e
o saldn cm dois pagamento?
semestrais.

UM l.o I I-; com 12 1 40 na
Mari-ii inha Vila Diana Pre-
co: CrS t50 000 1 Cnncl çõe«
CrS 5(|i|(i(i(in oV entrada e'.nld ., ClS 10 000 00 mensal

1 M I O I K de esquina, rull
1.8 r 17 em Pinhais próxim.-o 1 n , |> ,111r-n') l'recn Cr?'"" "00.(1(1 |..nirqcla SUH o sal-''"' n romhinar

LOI ES números 6.,/ 8 e 9
da p'anta Nossa Senhora de
Rocio - Portão • De 12 x 35
c-nda um Preço- CrS 
250 000,00 por lote Condições-
5<ln/n de entrada, saldo s
combinar.

TERRENO EM POÇOS OE
CALDAS situado no -entro
da eldnde. ron'endn uma Arefl
de 500 mts2 aceita oprmnt»
aqui p no Rio rlp lanelrn
nor aoartamento oreço CrS .1 nnoonn.oo

l'M I OI [¦: rom Ki t 20 "5
nuina, na Av Nossa Senh t->
da Luz seniclo pelo nnibus Vi-
Ia Isabel. Preço Cri 600.QOO,'l!l(
Condções- S(in'n >, yfsta. n sal-
do: Cr? 301100,(10 pni mes

TERRENO com 15 x 55 Piai
ta Cia. Territorial Boqueirão
Ouadra 184 lote 4 Pieço- ( r''
500.000.00. Condições: 300.000,00
a vista Saldo, 2.200,00 por mês

Diver•sos:
MAQUINAS PARA PABRl-

CA Utí CAMA, que poderão
ser vendidas por Cr$ 
I20.ouu,uo a visia ou' íóo.oou.uo
com a metade dc entrada e o
sa,ü0 em condições: 1 tõruo
larbetand, para 000 metros
por hora, roíiço; 1 torno >ara
curvas cabeceiras de cama 1
resbieadeira penteador oe oe,
1 maquina para turar 14 tu-
ros nor vez.. 2 máquinas pa-
ra lastro; 1 maquina para ta-
7,er molas; 1 máquina para
ronat molas; 1 máquina pa-
ra dobrar molas íodas a.s
máquinas são sem uso

MATERIAL PARA SERRA-
RIA: lemos para pronta riu-
livcia: 1 serra tissot, I circulai

l clastopade.ra, 1 locomovei•IUHP Volt. I haracão dc ma-
deira, coberto de telhas Ir„n-
cesa, dc 28 x 15. Trilhos para\ajjonete Preço; 2 700 000 IX.) -
Cor.diçõe».; 50% de entrada
saldo a combinar.

UMA SERRARIA QUADRO
I LSSOT — Misto — com as
«arras cie terro cótnpieta
lun-;onnndo, fnm uma des-1 opadeira. d 'sempenadeira
nendiila, aparelho de nfiac-vcorreias ,ie transmissão atío
om perfeito estado Mov,-
mentada nor um locomovi 1clp 18 H P . en". um har^acão
Preço: CrS 1.700 000,00. Faci-
idnrip no pagamento p-Ovi-'ía 

fâ, ';a,pps San,;' na-nrinn
Ha 3M).klm dc Curitiba.

INSTITUTO DE BELEZA
na rua Conselheiro Laurindo
".o. "31 Próximo a EstaçãoRodoviária ótimo oontr» -
Alugue: CrS 18 300,00 — Pre-
ço: Cr.? 950.000 00 - A vista

Chácaras:
UMA CHÁCARA com 6 ai-

quelres comendo I casa i
paióis parage, estrebaria rie-
pasito para m lho cozinha
lorno, potreiro ngua boa tni-
letras divrsas Boa terra nar,icultura 20 pinheiros fêmeas
Preço: CrS 1 miihkkwiii ( ond -
ções: a combinar. Local- ¦»
quilômetro além de Araucária

CHÁCARA üe. 110x82 no S
Jardim da Esperança PreiiOCrS 400.01)0,00 - 0OV11 de en-
trada e saldo a romei.iar

* " ' 11 m

CHÁCARA NA MAHt-
CHAL PLOKtANO PEIXu-
IO com 2.aotl m2, com tren-
te para a rua em reterènua
uqueni do Quartel do R.O.,
contendo duas casas de 'tia-
deira cobertas de' telha itü,
água cie poço, IHÔfqúe oar'
roupa galinheiro , uotuar 10-
da cercada de euealiplo e
arame Preço CrS 2,51)0 0001)0
Condições: Dois e meio ml-
Ihõe.s de entrada e o saldo »
combinar. Excelente Dará de-
Pósjto cie madeira etc

CHÁCARA Constituída Cie 4
lotes quo perfazem 2400 mu,
situada no .IARDIM PAU-
LISTA a 200 metros do r*1-6"
to de gasolina hote'. e r.hur-
tascaria são JOSÉ' na ef-
irada Federal para São Pau-
Io, distando 18 quilôtnpt"*
de Curitiba óda cercada de
arame com dez lios. com "O-
co galinheiro, Dossilgs e mui'
ias nutras bentefiorias Pr"
ço: CrS 800.000 00 - Cofl
50o' de entraria p ^1 sa d" »
combinar, ou CrS 700 000 OM »
vista

Fazendas:
000 alqueires em Morreie*

com uma casa rie madOrfl.
potreiro, plantação de pâltnl"
to e banana e o resto cm ma-
ta virgem, preço: CrS 
12.000,00 ao alqueire Condi-
ÇÕ?s! 5ü5'o de entrada e °
saldo a combinar

12 alqueires distantes mi'
e trezentos metros da Boner*
do Iguaçu Nove Milhões »
vista nu dez, milhões. co«
50% de entrada e o saldo a
combinar. Casa plantação de
eucalipto, oaióis galinheiros «
árvores frutíferas

1.500 pinheiros de 15 D-"1!'-
gadas, acima cm Castro a0
preço de Seis Ml erüzeirtw
por áivore. Condições- 50?* *
vista c o saldo a combinar

FA/.ENDA COM 250 aiquei'
res .a 25 luns dP Cúrltih'
com i.otl alquen-ec de nia*'1
virgem, Restante com mar-
Ktieirâo nara suínos 'anni.p
oar- neixe. oomat HO -aber*-'
de nado Grande nüantlda"'
de galinhas suinns etc CW
rocas animais de s°rvco ^fl'
sas oara tudo - nue a taz?!1
da exiee Mairnifien oropr-.''
dade nara queni liveT rllhhf"
ro üõstb e brasileirismo Pr*"
Co: CrS 25 000 000 00 — Cor
dições- sn»(i a vista e o sft,r¦•<,
a combinar

'iY;<»l.y;»"i '':;"'' '""*M^t' •-- ¦•¦¦
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ATTAR
Apartamentos

Temos diversos apartamentos para pronto entre-
ga em diferentes pontos da cidade, com 2 e 3 dormi,
tortos e demais dependências. Preços de ocasião e com
facilidades.

LOTES - SANTA QUITÉRIA
A duzentos e cinqüenta metros da igreja. Luz elé-

., trica, condução, lugar plano, alto e seco. Apenas
1 CrS 50.000,00 de entrada e o restante em suaves pres-li tações mensais de CrS 10.000,00 Tratar na rua West-

|| phalen. 94. salas 14, 15 e 16, 2." andar.

§

Lotes Bairro Cajurú
Perto do Moveis Cimo, Cr$ 300.000,00 de entrada e

|§ o restante em 2 anos, preço total. CrS 1.000.000.00 Tra-
tar à rua Westphaien, 94 - 2.' and- - salas 14, 15 e 16,

comercial e
VENDE-SE

Um lote situado à Rua Presidente Taunay, esqui-
na com Rua P An;hieta, medindo 23 x 24 metros
Tratar na Rua Westphaien, 94 — salas 14, 13 e 16,
2.' andar.

Baca-Wi - Alucja-se
Atuga-se uma ótima residência perto da Base Aé-

rea. na Av Erasto Gaertner, 3 quartos, garagem e ae-
mais dependências. Tratar na rua Westphaien, 94 - sa-
ias 14, 15 e 16.

PRFXISA-SE
Para atendermos numerosos clientes, precisamos

de terrenos centrais ou em bairros: casas e aparta-
mentos. para alugar e para venera. Se V S tem um
imóvel e deseia loca-Io ou vendê-lo sem nenhuma
despesa' e sem mrômodo. procure-nos, pois estamos
ao seu dispor e teremos a máxima satisfação em
atendê-lo.

Una Des. Westphaien, 94 salas 15-16 - V andar.
rnmmHttmwBHBataaM nntiiTnrnntnmnfiHiitiiiiiintiiHuriuininiuiftiiiiiiiitiiiitittiniitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiuiiiiHiiitiiiiiiiiitHiiiiiiiHiitninini.^

Resolvido seu Problema

^Hj^
VULCANI7AÇÀ0

lM»&»>

J
CONSfiRIUJ DE PNEUS E CÂMARAS EM GERAL

EXECUTA-SE SERVIÇO NA HORA
RUA 7 DE SETEMBRO n.' 3.168

(C-até 30/4)
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COMISSÁRIA DE IMÓVEIS
Rua Carlos de Carvalho, 58 — 2.° andar

— conjunto 20 — Fone 4-G8-64
CASA DE MADEIRA NO PORTÃO

Vcnde-sc urna com 5 peças, terreno 12x49, servido
de luz e condução São Jorge Melhores informações
com SARTOR LTDA, Comissária dc Imóveis — Carlos
de Carvalho 58 - 2.' andar - conj. 20,

CASA DE MADEIRA - PILARZINHO — CRUZ —
PRÓXIMA DO CAMPO DO FLORESTA

Vende-se uma casa nova com 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, dispensa e mais peças aproveitáveis,
lote de 16 x 28

LOTE A UMA QUADRA DA AV. REPÚBLICA
ARGENTINA - EM FRENTE AO CINE GUARANI

Venae-se um lindo lote, pronto parti construir,
na rua Guilherme Pugsley. com 12x53. c tio nível da
rua etc.

LOTES NO JARDIM AMÉRICA
Vende-se 2 lotes de 12x44, perto de luz e condu-

çSo e ágü*. encanada. Tratar na Rua Carlos de Car-
valho. 58 - 2." andar - coni. 20.

VENDE-SE DOIS LINDOS LOTES NA RUA
JACAREZINHO — COM VISTA PARA O CENTRO-

PRONTO PARA RECEBER CONSTRUÇÃO
Vehde-se dois lotes 12 x 40 total 24 x 40, mais alto

8 seco, ..pronto para receber construção, servido dc
condução, luz água e linha telefônica na frente, junto
do Colésrio, Grupo Escolar e Ginásio.
LOTES NO BOQUEIRÃO — ANTES DO COLÉGIO
ESTADUAL BOQUEIRÃO — SEM ENTRADA — Cr$

75 000,00 MENSAL
COMPRAMOS CASAS — LOTES E

APARTAMENTOS —CENTRAIS
Se quer vender a sua propriedade com rapidez,

sem perder o seu precioso tempo, procure uma firma
que resolverá o seu negócio rápido, com experiência
de longos anos de trabalho no ramo. Confie os seus
negócios a nossa firma. N.B. — Nossa idoneidade é
a sua segurança. Informações com SARTOR LTDA.
Comissária de Imóveis — Carlos de Carvalho, 58 —
2.' andar — coniunto 20.
DEMONSTRAÇÕES DE NOSSOS IMÓVEIS - SEM
COMPROMISSOS NA RUA CARLOS DE CARVALHO,

58 — 2." andar — conjunto 20.
pm,— mmmmmmmm i ¦ iiiiudmiu i i
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Aproveite: compre pelo preço de fábrica.
COLCHÕES DE MOLAS — solás-cama, estofados em qeral -

colchõo3 do capim, do erina s
lima inlínldade do artigos paro
o coniirto da seu lar.

ART CONFORT — Praça Osório, 465 - Fonei 4-3827.
E Lembre-se! Na fábrica é sempre maii barato.
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Nos 930 kcs. é assim mesmo!
MÚSICA e muito DIVERTIMENTO ]

Quer provar? Ouça, então

ii ii

de segunda a sábado sà 11 horas
Apresentação: SOUZA MIRANDA

Promoção conjunta de:

PKOCEPEL
Superenxovais Blumenau

Si**V*%»*VVl**VW***«A*«****«^^**^^a*^****VV*********Vt**í '

ENCANADOR HIDRÁULICO
ENCANAMENTOS E CONSERTOS EM GERAI
Desintupienento de cano» de água o esgoto,

calhas, pias. banheiras, tanques, etc. Espe-
cialuados em limpesa de caixa d'águo e des-
carga, válvula hidra om geral, colocação de
qualquer aparelho sanitário.
Executa-se qualquer serviço pertencente ao

ramo.

Responsável: Sr. JOAQUIM
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA

DE FOGÕES A GAS E AQUECEDORES
Oficina: Rua losá Loureiro n.° 145 (ao lado
da TV Canal 6) — CURITIBA

(C — ate SO)
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BRIC BRAC

AP A i NOEL
"•S, qUe, wender? papai Noe. paga no ato!"•»• «uter comprar? Procure fnpal Noel. o unlco e*-

pccimtíado no ramo de compra e venda de móveis
o ubl«tos usados em çerul |rapai Noei resolve se 0 orobloma fôr dinheiro. |r»PBl No*' resolve se o problema fôr comprar gas- S
tando iiicior. 5"ecçõeti dt: móveis relógios, radlps e radiolas, hlol" i
cliMas maquina;, fotogríjlica$, canetas, utensílios §
(jje ;•!!.,;,!,;-, otc e unlp hoa gecção de brinquedos, g
PAPAI NUEL TEM DE l'I!Í)0 NOVO E ÜSAD4» f

IÁm^ RVA R1ACHUELO N.' 268 *

l

Imagem Perfeita ria Televisão!
Só com antenas Antares. Completa as-

sistência técnica.
Antares Indústria p Comércio:

Antenas — Kadlní - Hstrütura* metálicas
tiscHtrtr1o• Kim t'i<flrc ivo li}» - Conl /

Pábrlca: Kub Oes C<ista Caivalho 126 Hatel
CURITIBA PAKANA

iC-alé 11/3)
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RÁDIOS, RADIOLAS
TELEVISÃO

Transformo Hadiola simples cm Alia Fidelidade ou Estéreo-
tônicos. Aceito encomendo para montagem de Televisores por
Ótimos preços tudo com facilidade nos pagamentos. Conserlo
Televisarei, Rádios e Radiolas de qualquer mar:a Orçamentos
«em compromisso Técnico Arthui F. G Etzei, com 22 anos
de prática, especlulista em aparelhos Phillips nacionais ou es-
trangeiros. Paro se rafendido com ornsioza è sà tolelc.nar nara
4-3328 ou a Rua Ignácio lug>n-- t^""1 P-scos módicos Atende-
oo a domicilio.

Haiário: da 2.a a 6.a lelVc das R às 18 horas — Sábados
• não se atende.

. •- w. V*.-,..—. p—

Casa de Moveis
Ricardo

Mov*if Oiado»
Foeei «-S904

Costpro - Vesdi t Iteca.
Baa liachaelo M. 206

CASA ROMEU

Compra e Vendo-»» Roupas
• Móveis Usado»

Rua Riachuels N 115
Farte. 4-5904

QUEIRA POR GENTILEZA MARCAB HORÁRIO
DISCRIÇÃO A BSOl UT A

CURITIBA PARANÁ
Atende-se a Domicílio — Fone; 4-5904

ti. Alfredo Butron 55

CHAVK1RO
SÃO PKÜRO

DE
BILSR1 & RAMOS

Chove» em 2 minutos
Consertos » Fechadura»

_ Abertura d» Corroí
ATENDE A DOMCUJO

APRENDA UMA RENDOSA
PROFISSÃO!

TAQUI GRAFIA
ACADEMIA PAULINA

Com os conhecimentos da escrita taqui-
gráfica terá, V.S., o seu futuro garantido.
Matricule-se no curso da Academia
Paulina, que funciona às 2,as, 4.as e 6.as
feiras, no horário das 19,00 às 21,00
horas. 3.as e 5.as feiras das 8,30 às 10,00
horas.
Rua Cruz Machado n.° 66 — 12.° andar

— Sala 1206
Edifício «Caetano Munhoz da Rocha»

CURITIBA PARANÁ ;

Aí.fNíIA COMENDADOR

ARMAZÉM E MERCEARIA
SÃO JORGE

Proprietário:
sr. SADEK

ENTREGA A
DOMICILIO

BEBIDAS NACIONAIS
E ESTRANGEIRAS,

CONSERVAS EM GERAL
E FRUTAS

RUA lOAO ESTEVAN, 26
— FRENTE AO MERCADO

DO PEIXE

PARANAGUÁ PR.
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CARROS A VENDA NESTA

AGENCIA

PBECOH * VISTA

1.963
1.963
1,962
1.961
1.960
1.953

Slmca...
Aóro Willys
Uauphtno

Aéro Willys
Kombi
Chevrolet Bel-Air

portas
1.9953 — Perua Dodge
1,951 — Vanguard

1.951 — Coupê Mei-cury
1.949 — Ford Pliot
1.949 — Studcbaker 2 portas

6 Cilindros.
1.949 — Skoda
1.948 — Citroen
I 948 — Renault Juvaquatrc
1.947 — Pick-up Peugeot
1.960 — Volkswagen

Rua Comendador Araújo, 95

Agência "COMENDADOR"

Consignações Vendas o
Trocas

Fone 4-3680

CURSO FUNDAMENTAL DE

Único na América Latina
Em iniciativa pioneira, será iniciado, dentro eai breve, um

curso de Relações Públicas por correspondência, único no gê-
nero em feda a América Latina.

Era 520 lições, abrangendo Psicologia Social, Psicologia
Empresarial, Sociologia, Antropologia, Relações Públicas, Rela-
ções Huaianas, Administrarão e lornalismo, o curso ofereço
ainda aos alunos mensalidades suaves.

Informações: Avenida Amazonas, 135 — 5.° andar —

(G — até SO)
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Escritório'
Riif Ervnelino de Leão. 3

l.o Andar
i Brevemente iniciaremos sensacional

venda de LOTES RESIDENCIAIS NA

EMPRESA FUNERÁRIA
SÃO FRANCISCO

EFPINGER, COOPER & CIA. LTDA.
FUNDADA EM 1939

Serviços de Fuoerata em Cera; — Atendemos com a
máxima presteza a qualquer hora do dia ou da noite
— Carros próprios para viagens — Providenciamos
CertldOes de óbito — Funerais para Associados do

1AP1 IAPC t IAPETC.
RUA SAO FRANCISCO, 185-189 - FONE, 4-53S1

CURITIBA

AUTOMÓVEIS- VENDEM-SE

GRANDE QUUíMA DE CARROS
USADOS (AGÊNCIA FORD)
Rua Comendador Araújo, 230

AUTOMÓVEIS
FORD VICTOR1A 1.956
D K W. BELCAR 1-962
FORD 1.951
PERUA FORO 2.* SÉRIE 1-962
AUTOMÓVEL DODGE PERUA 1.958
F-100 PICK-UP 1.963

CAMINHÕES
F-fiOO DIESEL EQUIPADO  1.961
F-60U EQUIPADO  1.960
FORD  1.946

(CONSIGNAÇÕES)

Ui liSiiillli

ADVOCACIA CRIMINAL
Eecritórfo: Edifício Tiluca» - 6.° and. - conl. SIS - Fone 4-6*11
Residência: Ar. loão Gualborto, 944 — Curitiba — Paraná

NO

TERRENOS RESIDENCIAIS PRONTOS
PARA CONSTRTJTR

SEM ENTRADA
VANTAGENS:

Luz Elétrica
Água Encanada

Grupo Escolar
Ginaaio

3 Linhas de Ônibus
Lado Hipódromo Tarumã e

BR-
5 1/2 kms. do Centro

| Aproveite agora!
í Prestações desde Cr$ 4.800,00 p/mês

SEM ENTRADA
5 Lotes no Jardim das Américas junto —
í Nova Auto Estrada Curitiba-Paranaguá

e Centro Politécnico.

EWU
Cirurgião Dentista

Cirurgia e Prótese imediata. Coroas da Iaqueta-Forcelana •
acrílicas.

Rua Quinze de Novexbro, 2'9 — 4o andar — Sala 412
Horário das 13 às 19 horas

CURITIBA

DIOÍÜO MARCONl LUCCHESI e
ANTÔNIO CARLOS LUCCHESI

ADVOGADOS
Especializado" em Oesqultes Amigável ou iltlgioso.

medida» ludiclats Urgentes Hnbeas-Corpus, contesta-
çôes. Uespe|os Inventários Retificação de \ome Na-
turallznção. Cau«as 1'rabaihlstas Cíveis e Comerciais.
Av ' -o Pessoa "Rd ri|ucas l.o andar - Conl. 319

Fone 4-7429

tà sr& as
CIRURGIA OCULAR

Edif. ASA — 13.° andar ~ 10 às 12
14 às 18 horas

UMKAHM/iAMtMIA''

Escola de Dactilocfraíia" m o D ê i o r
O Prol HUMBERTO GANZ, lormadc poi faculdade de Fi-

lo»afla. Acadêmico de Direito » Diretoi do Eecolo supra.
comuaien. que estão aberta» a» rnatricuin» cio

CURSO DE DACTILOGRAFIA
Mo tina) da curso, o» aluno» receberão instruçõe» do

FortuauS» o de auxiliai de Escritório, lendo era visto o apor-
tolçoamento à futura profissão.

Trates ho» horário? da manhã, tarde e a noite ao
Cdilido Asa - Balo 1304 — 13.° andai — Praça Osório

(C-5.a • Dom. atj* 7»i)
éMWWIIMWWMNMI^W' ^IWIÍMIW»W»?llW<>>'l^*4>Vw'MV***^^
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FÁBRICA ProUADROS E MOLDURAS

Molduras Para Todos os Fins
Fábrica e Loja: R. Des. Westphaien, 271 [

IC — nté 28) k
%HWtlll«MW^^

PAULO MOSER

E JOÃO MOTTER

ADVOGADOS E CONTADORES
Horário: 8 às 11.30 e 13 a* 18 noras-

CÍVEL - COMERCIAL - TRABALHISTA -
CRIMINAL E FISCAL

Escritórios: Rua Pedro Ivo 193. l.o andar tose 4-2161

DB. ROGÉRIO FMUNOES
ADVOGADO

Açôoa civeU — Comerciai» — Criminai» — Trabalhista».
Recursos o sustunfação oral perante o Tribunal de luitlça do
Estado., - Defeicw ao lúri. ESCRITÓRIO) Ruo Cândido Lo-
pe», 205 — 9,e andar coniunto, 94 (Edifício Brcrsilino Moura),
Pônei 4-39SB — Curitiba
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| Habeas Corpus - Mandados de Segurança — NahualUaçpo» B
3 Questões do Família — Seguros de Vida — Questões de Terras |j

| — Usufruto* — Testamentos — Investigação de Paternidado =
Restabelecimentos de Sociedade Coniuga! =
Defesas em Inquéritos Adminlslrativos ||

I Dr, João de Lima Cordeiro
ADVOGADO mI

¦i Endereço profissional; - Edifício Wendler - l.° andar - sala 109 
|

Rua IS d» Novembro a- 62B — Curitiba - Paraná
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Alvo!Fluminense Vai Enviar Emissário: Oberdan, o
Emissora carioca, ontem, noticiou que o Fluminense do Estado da Guanabara, ainda nesta semana, vai enviar emissário à nosssa Capital, a fim de manter entendimentos

com o centro-médio Oberdan, do juvenil do Coritiba e que, ainda há pouco, defendendo a seleção paranaense de amadores, despontou como a sua grande ligura. a propósito,
já em Petropolis, onde estavam concentrados os araucarianos, o atleta recebeu visita de mentor do clube das jaquetas tricolores.

Sábado, Britânia x Atlético; Dom
DÜKO E 61RI "111
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(Leia 110 MUNDO DA NO TICIA),
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Flagronte do cotèio travado domingo último* no Estádio Joaquim Américo, entre a« representações do Olímpico e do Atlético.

vendo-se Pedrinho lutando com Renatinho, na área do Caju.

A décima rodada transfor-
mou o campeonato: as vitó-
rias do Guarani e do Olímpico,
diante do Irati e do Atlético,
respectivamente, até certo pon
to inesperadas, doaram aspec-
to singular à tábua dos nume-
ros, revivendo as esperanças
de muitos, inclusive do Coriti-
ba que, agora, é outra vez can-
didato ao título do turno, quan
do na semana anterior estava
praticamente alijado da luta
pela sua conquista. Na apre-
ciação dos encontros, as pri-
meiras considerações devem
ser endereçadas ao aconteci-
mento que teve por local o Es-
tádio Joaquim Américo, onde
o Olímpico, para um público
que deixou nas bilheterias
mais de meio milhão de cru-
zeiros, de forma, porque não
dizer sensacional, abateu o
Atlético, numa jornada que lhe

valeu a liderança, face a der-
rota do «azulão». Indiscutível
o feito dos comandados de J.
de Oliveira. Nasceu em conse-
quência da autoridade da reta-
guarda, a qual nada permitiu
ao sistema de frente antago-
nista que, desta feita, não con
seguiu brilhar. Pelo contrário,
decepcionou. Assim, concen-
trando mais o jogo na defen-
siva, aproveitando-se dos con-
tra-golpes, aos 27 minutos da
fase complementar, marcou
por intermédio de Mário Cos-
ta, o ponto que seria o único
da partida. A arbitragem este
ve a cargo de Júlio Salsamen-
di. Os defeitos que na mesma
apresentou, em absoluto, influi
ram no placar. Foi regular,
apenas, o seu trabalho. Nas
laterais, funcionaram Antônio
Stopinski e Ribas de Oliveira,
êste muito bom, aquele, fraco.
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TORNEIO
INÍCIO

"ã -- Realizou-se, domingo, a primeira parte do "ini-
tium" da terceira divisão, laureando-se, os seguintes
clubes: Série CORREIO DO PARANÁ — Vila Sofia;
Série RADIO CULTURA — Santa Rita; Série RADIO
CURITIBANA — Vila Ináh e Série RADIO MARUM-
BY — Campo da Cruz.

l.a Divisão: Resultados
Foram os seguintes os resultados da 1." Divi-

são de Amadores, na última rodada: Série "Tribuna
do Paraná": Real 3 x Esperança 3; Operário do Ahu
3 x Rie Branco 1; União Ahu 2 x Bacacheri 1 c Ipi-
ranga 5 x Poty 1. Série "Paraná Esportivo": Iguaçu
1 x Vasco aa Gama I; Belmonte 1 x Operário Mer-
cês 1 e União Barigüi 2 x Bangu 0.

Resultados: 2.a Divisão
Pelo campeonato da 2." Divisão, os resultados

da rodada foram os que seguem: Série "Levi Mui-
ford" — Pilarzinho 1 x Bola de Ouro 1; Pcnarol 4 x
Botafogo 3, e Flamengo 1 x Ferroviária U. Série "Ode-
nir Silveira" — Guaira 1 x Madureira 1; Novo Mim-
do 0 x Bigorrilho 0, e S de Maio 6 x Ipê 4.

Waldomiro Rauth e o Empate
A reportagem do CORREIO ouviu o presidente-

técnico, do Real, Waldomiro Rauth, o qual falando
a respeito ao empate diante do Esperança, domingo
último deplorou o resultado, afirmando que sua equi-
pe estabeleceu vantagem numérica e só não chegou à

f 
vitória por ter sido traída, nos minutos finais, pela 3

... falta de melhor sorte da sua retaguarda. =

I Poti Vai i/Ial |
— Novamente foi derrotado o Poty, no campeo- Ê

nato, agora pela terceira vez quando cedeu para |k
conjunto do Ipiranga pela contagem de 5 a 1. Ante- §
riorrnente foi superado pelo Rio Branco e Esperança. 3

|3 O vice-presidente Danilo Tozzo, cm aeclarações pres- s
tadas à reportagem afirmou que vários reforços se- j|

jl rão registrados nesta semana e que o onze, doravan- g
te, vai se apresentar melhor. =

I Pixoxó no Vasco
E — O Va.sco da Gama, nesta semana, deverá regis-
H trar o dianteiro Pixoxó. O valor atuava numa das
M equipes menores de nossa Capital. Assim, consegue
g a esquadra dc Edgard S., mais um reforço para as
= su? fileiras. A propósito, domingo, diante do Iguaçu,
= o rendimento do onze foi dos melhores, cedendo pe-
E Ia contagem de 1 a 0, num cotejo em que sempre
Ü foi igual ao antagonista.

I Domingo VindouroO
Domingo vindouro deverá ser completado o tor- }

H neio início da Terceira Divisão com a efetivação de [
1 um quadrangular entre os campeões das séries. Pro- [
3 vavelmente, o acontecimento será desdobrado no re- |
H duto esportivo do Tingui. 1
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A QUEDA DO LÍDER
Na praça do espertes de "Emílio Ge-

mes", a torcida do irati viu, perplexa,
sua queda. Deixou a liderança absoluta
diante do Guarani, curvando-39 pela
contagem do 2 a 0, num encontro er.i que
despontava como o prefeito para a vi-
tória. Na fase inicial perdia por 1 a 0,
qol consignado por Maleita aos 20 mi-
nutos. No tempo complementar, Cadinhos,
nos descontos marcou o ponto quo dofi-
niu o marcador. O prélio, na sua apre-
ciação sob o especto técnico, não con-
venceu. O onze vencedor utilizou, como
principal arma, o espírito do luta ao
passo que a esquadra de Damião, per"
dida na inoperância de vários dos seus
valores, não conseguiu por em prática o
seu futebol cbjetivo do sempre. A renda

do encontro somou Cr$ 105.500,00, len-
do Orlando Stival convencido na sua di-
reção. Funcionaram nas laterais Blen-
ki Neto e Rui Chaves. Como anormaii-
dade, aos' 27 minutos da lase comple-
mentar foram expulsos Moreira e Rubens.

Nas duas contendas mencionadas, as
equipes jogaram com as • constituições
que seguem:

OLÍMPICO — Leves, Mário Ferreira,
Borracha e Alemão; V/aller e Prado;
Gilbe*to (Zocó), Bonin, Marcorj, Mário
Costa o Cordeiro.

ATLÉTICO — Caiu, Edgard, Charrão
© Amauri; Iran o Renatinho; Cidio, Al-
dir, Ivan, Waller o Pedrinho.

GUARANI — Barbosinha, Rubens, Ma
Ia o Abalardo; Natal o Nivaldinho; Os-
mindo, Pedrinho, Maleita, Natal e Joe.

IRATI — Earbosa, Melan-.ia, Vadjo e
Geraldo; Maduroira e Sagüi; Moreira.
Vadico, Zito, [oãozinho o Mingo.

OS DEMAIS JOGOS
Na praça de esportes de "Loprete

Frega", Primavera e Britânia empata-
ram pela contagem de 2 pontos. Re-
sultado ato certo ponto injusto para a
esquadra comandada por Juvenal Rop-
pel, indiscutivelmente a melhor, nas qua
tro linhos. Todos os pontos foram mar-
cados na fase complementar. Bruno foi o
artilheiro dos alvi"rubros, onquando Acir
Lanzoni c Celso, assinalaram para o
Primavera. Arbitragem ' 

perfeita do Een-
jamin Zanloronzi, auxiliado por Reinaldo
l03é Filizola (ótimo) e Oldomar Juste de
Carvalho (bom). A rond semou 
Cr§ 37.500,00. Na cidade Castro, Água

Verde o Caramurú, numa partida difícil,
empataram pela contagem de 1 a 1,
pontos assinalados por Duílio e Joel aos 7
e 10 minutes, da fase complementar. Di-
rigiu o prélio com trabalho muito bom
Lauro Araújo Pimente! no que foi auxi-
liado por Alexandre Ramos e Jo5o de
Oliveira. A ronda somou Cr.$ 80-300,00.
Finalmente, em Ponta Grossa, o Opo-
rário passou pelo Bloco, encontrando, as-
sim, a reabilitação, após várias derro-
tas consecutivas. No tempo de abertura
o placar assinalou 1 a 1, pontos de Sil-
vio o Renatinho. No final, Silvio, de pe-
nalti, e Jairo consolidaram o marcadbr
de 3 a 1. Sem atOTopelos dirigiu o co-
têjo Edson Campos, auxiliado por Ro-
mercy Silva g Dario Silva. A renda foi
do Cr.? 60.500,00.

Marinho, embora tivesse estreia muito
boa no Rio Branco, sábaü0 à tarde, foi in-
feliz na cobrança dc uma penalidade máxima
permitindo a defesa a0 uuarda-valas Paulis-
ta. Como se pode observar, os pênaltis" con-
tinuam nascendo a favor do Rio Branco
mas... continuam sendo desperdiçados. Di-
cczar que chegou a ser cognominado o "rei
dos pênaltis", pela sua magnífica atuação no
torneio inicio guando cobrou mais dc duas
dezenas sem qualquer deslize, durante 0camcoiiato, se nao nos fala, a memória, foi

chamado por 4 rezes para dar cabo da mis-
são, falhando era todas, Agora, foi a vez do
debutante" Marinho (foto). Contra o Fer-
roviãrio, quando a equipe crescia nas qua-tro linhas, não encontrou as malhns colora-
das num tiro rie -onze jardns" conseqüente
de toque de Martins bem assinalado por Ka-
III Fiaram Filho. Tivesse o onze de João T.í-
nia acertado todos os pênaltis que já perdeu
até aqui, por certo seria o campeão do tur-
no.

EMCÍâTIVÃ EM T6RM0 DO
Em torno do coletivo de ho-

je cio Coritiba, concentram-
se a satenções dos seus admi-
radores e mesmo dos cronis-
tas, ooiq Ary Gupíarãií3 oue,
rrcentemente, tomou a res-
ponsabitidadn cio dirigir o
plantei, deverá mostrar

B

PONTOS
GANHOS
E
PERDIDOS

A posição dos clubes, no
certame da zona sul, após
a rodada número dez é a
que segue:

PONTOS FERDID.O&
1 — Irati 6
1 — Olímpico 6

— Ferroviário 6
— Atlético 7
— Água Verde 7
—' Seleto 8

3 — Coritiba 8,
3 — Rio Branco 8

I ' I lllll "Mil'

4 — Caramurú 9
— Guarani 9
— Primavera 11

— Britânia 11
— Operário 12
— Palestra 14
— Bloco 18

PONTOS GANHOS
— Atlético, 13
— Ferroviário, 12

2 — Olímpico 12
2 — Irati 12

— Rio Branco 12
- A. Verde 11

— Caramurú 11
- Coritiba 10

— Seleto 10
— Uuarani 9
— Operári0 8
— Britânia 7
— Primavera 1
— Palestra 4
— Bloco 2
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GAUCJHINHO poderá hoje con
firmar sua presença na equipe
titular. Terá, todavia, dc veu
cer o duelo com Ronald, seu
rival de posição. Ary Guima-
rües já deixou claro que cada

valor irá disoutar sua
DOSiçlS.

o esboço da equipe que pretende lançar contra o Ferro-
v.ério, na tarde do próximo domingo.

CONSTITUIÇÃO
Qualquer consideração quanto à constituição do on-

ze, antes d0 coletivo desta tarde, não poderá merecer
maior crédito. O novo técnico, na semana passada, ob-
sérvou os valoics c só agora vai optar pelos titulares.
T-idos, consequentemente, são canaidatos.

RESPONSABILIDADE
Os resultados dn última rodada trouxeram sem dúvi-

da. maiores responsabilidades a Guimarães. Agora, o Co-
riübã é ou ira vez candidato ao título c vai jogar contra
o "boca-negra" sua'cartada decisiva. Uma partida de vi-
da ou morte!

Barbosa Atravessa Má Fase;
Gerson Será Contratado

BARBOSA

Irati (do correspondente) — As apresentações
mais recentes dc Barbosa, no arco do Irati não con-
venceram. Aliás, contra o "bugre" domingo úllimo
teve inúmeras falhas, comprometendo-se seriamente
do gol número dois, dc autoria cie Carlinhos, numa bo-

Ja perfeitamente defensável. Também no primeiro
gol, rebateu permitindo a definição de Maleita.

GERSON NA CIDADE
Vem participando dos ensaios que se realizam

em "Emílio Gomes" o guarda-valas Gerson. Aliás, de-
verá ser contratado. A má fase que atravessa o ti-
tülar, preocupa o responsável técnico, sendo provável
mesmo o seu lançamento, num dos próximos com-

i promissos.
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Memorial Para Não Deixar Pele
Desistir do Futebol

RIO, 19 (Bureau Press) —
Embora avisada cora ante-
cedência a ausência do famoso
craque Pele, ao lançamento
do livro "Viagem cm turno dcPele" foi muito lastimada 8comentada pelos presentes.Compareceram entretanto aíieuniãc-, Paulo Amaral e o
jogador Amaiildo, cx-iocador-do Botafogo, que como re-
presentante-, dos heróis dc ,sse 62. foram alvos de alcnçõ?s.

Na 'oportunidade 
cm vários

círculos dc desportistas pre-sentes, muito se com.nlou a
nntíca ; boje veiculada n:>
Rio, sobre declarações do
craque Pele, cm São Paulo,
dizendo-se realizado nn vida]"
cansado com as andanças pélo mundo afora c disposto a
abandonar o fulcbol após ã
temporada, paulista em 1964

Em meio aos diversos co-
mentárjos surgiu uma suges-
tão sem dúvida interessante

e que marca sem dúvida, <quanto Pele c estimado e terjlans na Guanabara.
Se confirmado 0 propósitodo jogador do Santos F.C deabandonar o futebol, um 

' 
movimcnto teria início no Rioatravés de um memorial nuecolheria assinaturas pelo Brasil de norte a sul para oapejo ao Rei Pele, dizendomie' n futebol brasileiro cori-lia nele, para obter o títulodc tri-campéão mundial cm66. em Londres

.Desportistas profundos co-nhecedores dc certos arrou-bps dos nossos famosos era-ques, tranqüilos afirmavam
que no caso. um memorial deta) profundidade por certodemoverá Pele, mas. acredi-tam que tudo passará e aBrande esperança dc oncmi ede amanhã estará cm lon-dres mostrando sua fibra decampeão.

MlíNBO

ÜHÉ1
íta RODADA

O certame paranaen»
se da zona sul, vai prós.
seguir nas tardes de sá.
bado e domingo com mais'i jogos. Na sabatina, errj
nossa Capital, atuarão Bri
tânla x Atlético, no Está-
dlo Dürival de Brito o a
Verde x Bloco, n0 Estádio
ürestes Thá; domingo a:n
da na metrópole, serão aá>
versários Coritiba x Fer-
ròvlárlo, no Alto da Gló.
ria o Primavera x Paios-
tra, cm -Loprete Prega",
O "carnet" interiorano, é
o seguinie: em Paranaguá
Seleto x Olimpico; c-ni
Ponta Grossa Caivimuru x
Guarani, c em Irati, ira.
ti x Operário.
VIÇO GOSTOU

O técnico Otávio deCastro, falando à reporta,
gem do CORREIO, namanhã dc ontem, enalic-
ceu a arbitragem de Lau-
ro Araújo Pimentel Disse
que o jovem apitadõr, mes
nin numa partida difícil
houve-se com geral agra-
do. Falando, depois, sõ-bre o cotejo em si, 

'disse

que o onze castrense è umelenco capaz. No próprioresultado da partida ex-
planou ainda, atesta-se 0seu poderio. Finalizou aflrmando que o seu quadroteve comportamento bem
GRATIFICADOS
OS ALVI-RUBKOS

Ceda defensor do Britania, pelo empate dian-
te do Prirna\cr>a, í0j Dnn.
dado com a importância
de Crs í mil, pago logoapós o encontro
KNAIPP £• PROBLEMA
SÉRIO

O zagueiro Fernando
Knaipp, no sábado, sen-
tiu a antiga contusão eassim' tem sua presença«meaçada no jogo do próximo domingo, diante doCoritiba, no principalacontecimento da rodada
SELETO ESPERA
LAURINHO

Paranaguá (Do Cor-respondente) — o Sele-to aguarda, ainda nesta
semana, a presença de
Laurinho, do seleciona-lo
paranaense de amadores.
O valor está comprMnet.-,-
do com o vermelho o pre-to. devendo firmar com-
promisso e ainda neste
turno, defender suas cá-
res.
FONTI LESIONADO

Fonti iesionou-se comcom gravidade no cctêjo de
domingo diante d0 Cara-
muru. Encontra-se sobtratamento médico, sendo
difícil, sua presença no
embate de sábado, rliante
do Bloco, no -Fortim"
TARZAN, NA ATIVA 

'
O dianteiro Tarzan,

do Britânia, íoi poupadono cotejo de domingo an-te o Primavera, todavia,estará a postos sábado,contra o Atlético. Trema-
rá, hoje no "Guabirotuba",
JOGOU ADOENTADO

—O jovem dianteiro Si-
cupira, contra o Rio
Branco, atucu adoentado.
Atendeu ao apelo da di-
retoria. Surgiu como uma
das grandes figuras da
cancha.
RIO BRANCO
DESCANSA

— Na rodada numero
11, estará de -folga" o
Rio Branco. A equipe deJoão Lima, com oito pon-tos perdidos, continua sen
do um dos candidatos iortes á conquista do tituiodo turno. P:derá, segun-do os resultados,' molho-rar sua situação
PSMAIL AGUARDADOO Ferroviário aguar*
da a presença, em nossa
Capitai do dianteiro üa-
mail (ponta direita), filhodo craque do passado.¦Bino. o valor reside emAntonjna. Recorda-se queJá fêz testes, rio Atlético.

II ia;
£ íRjíí

Na rodada anterior, vá-
rios foram os valores q"B
tiveram apresentação des*
tacada, nos diversos cote"
Jcs realizados. COKK-EIO
DO PARANÁ' optou ps'"5
seguintes nomes para a
composição do escrete s*1"
manai,
LEVES (Olimpico)
LEONIDAS (Primavera)
MALA (Guarani)
AMAURI (Atlético)
ALBINO (Britânia)
MARCELO (A. Verds)
JAIRO (Operário)
BONIN (Olimpico)MARIO (Ferroviário'CARLINHOS (Guarani)BRUNO (Britânia)

— CRAQUE —
A malc-r figura da roda-

da foi o zagueiro MeI.i, à°
Guarani. Tere condutaimpecável, diante do JT»-
ti. Merecem, ainda, cila*
çoes Leves, do Olimnico e
Albino do Britânia.
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