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AMISTOSO EM SANTOS
í-la Vila Belmiro
Santos 4 xWasoo da Ga'
ma 1
Marcadores: Coutinho aos
40', da primeira
fase;
Coutinho aos 37'. Peixinho aos 40' e Mengalvio
aos 43' da segunda mar
coram pela equipo praiana.
Mário aos 34' da primeira lase descontou
pelo
Vasco da Gama.
A renda atingiu a razoavel quantia de
Cr$ 6.470.000.
HEXAGONAL EM
BELO HORIZONTE
Atlético Mineiro 0 x Fiamengo (Rio) 0
Renda: 8.878.000
Na
Eangil
preliminar;
(Rio) 3 x Siderúrgica 1.

SUPERINTENDENTE: JOSÉ LUIZ SOUZA NETTO - SECRETÁRIO:
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Mldado do l0r do
roce«Jor os astronautas
em
oauao brasileiras.
Oulro
«vlão ic-molhanl.
foi pro*
vldonclado.
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10 PAGINAS
NA CAPITAL

RENATO MUNIZ RIBAS
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Uns 50 aviões a jato dos EEUU despejaram hoje 85 tonekr
das de bombas sóbre um edificio situado ao norte da zona desmililarizada do paralelo 17. Trinta e quatro edifícios foram
metralhados em Ben Quang Outro ataque foi desfechado contra
objetivos situados a 15 KmB da fronteira laoseana. Vários predios situados perto de um depósito de gasolina feram destruidos. Altos chefes civis o militares do governo sulvietnamita realizaram hoje uma reuniáo de, emergência em virtude da tensa
situação reinante no pais. Cerca de 2.OCO pc*ssca3 desfilaram
pelas ruas de Saigon, exigindo a renuncia do primeiro ministro. Os dirigentes do Vietcong sulvietnamita fizeram chegar hcj9
ao primeiro ministro soviético. Alexei Kcssygin, uma mensagem, cujo conteúdo ignora-se. Segundo a agencia TASS, a
mensagsm foi entregue a Kcssygin no Kremlin pelo chefe da
missão permanenl9 da Frente Nacional de Libertação do Vieínam do Sul. Dang Quang Minh. A mensagem está ossinada
pelo presidento do presidium do comitê central da Fronte de LIbertação, Nguyen Huu Tho. Sem entrar, em detalhes, a TASS aaainala que a conversação girou em torno da.luta sustentada
pelog guerrilheiros do Vietcong e .que -esteve caracterizada por
uma atmosfera cordial'. Dang Quang Minh expressou a gratidão do governo soviético pela a#uda que presi; a URSS ao
povo do Vietnam. conclui,.a.TASS. ,y v
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O FATO DA FOTO
Um encarto ilustrado e em
cores* publicado pela r-vi.i'a
"PaPanorama, sob o titulo
ranaguá, Noticia do um Por
to Brasileiro", saiu às bancas d3 jornais há mais de
dois anos, numa das ma..'i
xlcas promoções do govorr.o
biaguisla. Onlem foi procr.:sada a cxiM-acào do um: fo
lo quo
figurou na penúllimj página diq-ólo trabalho.
iodo ôs«3
Porém, docorrirfo
bancas
às
tempo' voMou
des
na*i nrimni-as pág^ps
lorncls do Br. Pcul Plmon-
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NOVA IORQUE, 3 (DPA) — O conflito racista norte-amori• cano provocou nova vítima
ao ser morto a tires, ontam, policial
negro, o "sherifí" adjunto do Bogaiusc, Estado de Lousiana. O

mÊÊÊm

INTERINO

RIO — o vonto
um ja
w provocou na quo
pista do
«a °ão lez com
qu„ um
«jndnlmo caísse
nóbr9 u.n
«S aparelhos norto-amotlcanoo
quo 0Mâo
d(>

50 SÜLVIETNMITAS
MORTOS EM CME
COM OS VIETCON

m—t

AS TROPAS sulvietnamltas perderam hoje na região montor
nhosa do país pelo menos cinqüenta soldados era choques com
os Vietcongs. Os rebeldes atacaram também uma localidade a
16 quilômetros de Saigon. sendo rechaçados per helicóptero»
norte-americanos.

proso.
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SÂO PAULO — Agenten
da DOPS om São Pauio
continuam procurando o
diretor da Editora Brasi
lienso,
sr. Calo Prado
Júnior quo deverá
ser

RIO — Fonto' do liamarali declarou que o chan
celer Leitão da
Cunhu
chegará nojo
procedem*,
do Nova lorquo. Disso am
da que o mmiotro do Extoflor tora rounião
dia
E°is com o ministro
do
Exterior do Portugal,
sr.
Franco Nogueira,
que oo
rara om visita ao nosso
Pa*n- Estudará lambem
a
conconsão do asilo
ao a;Miguel Arraon.

m

ANO Vil — CUBIT1BA, SEXTA-FEIRA. 4 DE IUNHO DE 1965 — NUMERO T77B*

RIO — O Itamarati cor.salvocedeu, ontem o
conduto ao ar.
Miguel
Arraos. Desta maneira,
o nx-governador pernam
bucano, atualmente asila
do na embaixada da Ar
géiia, poderá deixar
o
país a qualquer momento.

BRASÍLIA — O sr. Moaclr Volcso do Oliveira astumiu o cargo do ministro interino do Trabalhe.,
durante a viagem do ii ¦
Arnaldo Suflçelclnd a 3o
nobra.
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Pimentel". O leitor tem ao
documento que
publicamos
acima o fato da foto, que é
caduca nos arquivos s quo
foi colhida am um momonlo foslivo de confralornhação, há dois anos. A.prova
£ a olho nú. lndesmsnlivol*

como o e também a faria
com que se tentou Iludir a
bôa fé dos paranaonses. Saiu
num trabalho da rovlsta Panorama, conforme
o leitor
comprova pelo clichê, numa
época om que o tr. Pimonfei andava de naric torcido

com o pessoal do
Palácio
Iguaçu. Hojo os lornais da
rua Barão dão uma Interfiaprelação maliciosa ao
granle. E. a mais lmportaa*
te, na data quo alirnam haver sido r-gislrado o ansunto- (nntoonlom) o nuportnten

'>'"'.•¦¦ '"'"l^i^j
r^fl» ¦
hf^li
¦*

donto do Porto de Paranáguá so oncontrava am Curi *
tiba, despachando na Sscrt
tarla do Viação o Obras Pú
Portanbllcas ,(folo abaixo)
a
lo. nom prscaucão para
'•única malfcla houvo. (tola
h página 3).

CONGRESSO PROMULGOU
EMENDA CONSTITUCIONAL
DAS INELEGIBILIDADES

BARRERA QUER

(íntegra a 3a.. pag.)
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A TENISTA brasileira Maria Ester Bueno derro"
tou ontem, em Londres, a tenista britânica Rita
Bentley por í(Thç 6/3, em partida pelas quartas
d final do Cimjpeònato de Tenls do Norte da
Inglaterra. S

BISCITO PARA DECIDIR A CRISE

MIHILUNH
,(LC|a A 2*. pagina*

',4 tiVÍ..;/¦.-; f..f.A.:.:-.

......-In

¦

¦

¦

¦

..
-

oücia

Que
Corre
Escalados
os Árbitros
Ontem à noite, na sede
da FPF procedeu—se a
escolha dos árbitros e seus
auxiliares para a quinta
rodada do certanr.e zona
sul. e quc s3o os seguintes:
Dia 5 (sábado)
Palestra x Ferroviário
Juiz Júlio Salsamendi
Auxiliares: Carlos Silvano schoering c José Ferreira dos Santos
pia 6 (domingo)
Caramurú x Guarani
Juiz: José Ferreira dos
Santos.
Auxiliares: Adolfo Orthey e
Jacob jacorr.el
Atlético x Seleto
Juiz: Antônio StopinsM
Auxiliares: Romersí Silva e Júlio Salsamendi
Britania x Água Verde
Juiz: Lauro Araújo pimentel
Auxiliares: Dario Silva e
Eduardo Ramos Gutlerrez
Rio Branco x Olímpico
Juiz: José Ribas de Oliveira
Auxiliares: Carlos Silvano
Schoering e Dorival
Campos
Operário x Primavera
Juiz: Benjamin Zanlorenzi
de
Auxiliares:
Jonas
Oliveira e José Blenski
Netto.

Leonardo Não Quer Mais
Pepê no Alto da Glória
O volante Fcpô que chagou a ser motl*
ro de noticias estampadas em destaque,
lace um ato de indisciplina, quer nos paiccer. complicou definitivamente sua situa*
cãi no Coritiba. No principio desta sernana, numa atitude pouco convinienls. debondou para São Paulo, sem a prévia li*
cenca áo seu clube. O detalhe teve iopercussão intensa, a ponto de provocar
ousado pronunciamento do presidente Leo'
nardo Custódio, aliás no nosso entendimento. perfeitamente justificável. O Corltiba- atravessa hora difícil, exigindo, mesmo, decisões como foi a do Jovsm man-

O arqueiro Pedrinho do
Seleto foi
indicado para
treinar no Palmeiras. Deverá seguir na
próxima
segunda feira com destino
à Capital Bandeirante,

Viajou
O presidente Milani nas
últimas horas
da noite
terça feira viajou para o
Rio a fim de
trator de
assuntos importantes que
dizem respe;to à FederaçSo paranaense de Futeboi. t_ esperado hoje em
nossa Capital,

Data
Disponível
Consldcrando motivo re
levante a realização do
encontro
Flamengo
x
Atlético am nossa Capital
no próximo domingo o dr
José Milani baixou nota
oficial pela qual consldo
13
rou disponivcl o dia
próximo marcando para os
d'.»s 19 e 20 a realização
da rodada núrr.ero 8.

Dulfes
Dulfes do
O dianteiro
Água Verde segundo soube a reportagem está em
litígio com o técnico Zin
der Lins. Foi relegado a
plano Inferior no exercício
atuando
do terça feira
entre suplentes
quando
marcou quatro tentou. Po
rénv acredita-se
que ve
entro
nha hojo formar
os principais.

Contra a
Alemanha
O Brasil que ontem a
nolt* enfrentou a Bélgica
voltará a cancha n0 pró
ximo domingo para con?
bater a reprcncntaçüo da
Alemanha. A parüda final
desta jornada Initernacio
nal será cumprida na quor
ta feira proxiir.a
diante
do selecionado argentino,

.-
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BIPÓUTO AHZtJA

Desnecessário se torna afirmar
que é o clube de Vila Capanema di"
fíçil de ser administrado. Seu gran
de quadro social, define corrente diversas, fato que motiva as contesta
àqueles que
próprias
ções tão
cargos diretivos. Sempre
ocupam
txistiu oposição ferrenha a ponto
de em muitas oportunidades a mes
ma suscitar problemas e crises. Mas
a ascendência clc Hipólito Arzua à
presidência do conselho diretor, de
alguma forma atenuou as divergén"expresso" corre tranqüila
tias e o
mente na área política.

QUATRO I[OS
DEIXAM «Ul fil
O árbitro Kalil Karam Filho, ontem à tar
de, informou à reportagem que não vai retor
nar, nesta semana, ainda, uma vez que não os"
tenta melhor forma física. Seu afastamento das
canchas, por mais de um mês, fêz com que au"
mentasse quatro quilos. Assim, não se confirma
a notícia de que Kalil venha reaparecer na ro"
dada número 5, dirigindo Água Verde x Brita"
nia na inauguração do Estádio Paula Soares.
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ANTONINHO E J A C 0 B
CONTRA 0 RIO BRANCO
IRATI (Do Correspondente)
¦— Diante dos insucessos das
os dlriprimeiras rodadas
"canarindos" imediagentes
tamente iniciaram novas con
tratações. O primeiro Blèmen
to a ser contratado foi o excelentrO arqueiro Antoninho
que por duas vezes defendeu
o Irati c que ultimamente
se encontrava no Tupy
de
Joinville Pel0 que tudo indica já no próximo donVntjo
contra o Rio Branco o gran
de arqueiro estará estreando
no onze irati«Vise juntamente
com Tabajara e Jacob qv.e
tambem foram contratados.
TÉCNICO VIVEU DRAMAO preparador "canarinho"
Sr Josó de Oliveira falando
à nossa reportagem' r,os camaríns,
afirmou que viveu
um verdadeiro drama para
escalar o time pois o plantei
como é do conhecimento geral 6 reduzido e alem disso
elementos
vários
estavam
contundidos como foi o caso de Sabará. Mando e Zft
Marta; mas que mesmo as-,
sim tiveram que jogar com
exceção de Mando. E com
isso nao puderam render o

que podiam
principalmente
Zé Maria que somente atuou
15 minutos. Fitando <*it5o o
time "canarinho" com apenas
10 elementos durante todo o
tempo de jogo
DIRIGENTES
Apesar da derrota diante
do time castrense pelo escore de 2x1. os paredros "canarinhos"' continuam confiantes na equipe. A verdaile
é que do modo que o quadro entrou em campo não
poderia mesmo esperar outro
resultado a nao ser a derrota. Pois. nada manos de ?•
elementos entraram em cam
po sem condições
fisica3,
porque não havia substituto.'
Zé Maria principalmente logo aos 15 minutos deixou o
gramado seriamente lesionado. ficando então o elerno de
nossa cidade reduzido a dez
elementos
Entretanto parn
o embate de domingo frente
no Rio Branco lá no litoral
tudo faz crer que já estarão
presentes as novas contrataseja:
ções do clube como

Antoninho (goleiro) — Jacob (lateral-dircito) o 'lobajara (ponta de lança)..

Mariano Custa
Dois Milhões
DESDE QUE O América pagu. doli milhSon de cruMlro»,
terá o aleitado liberatório do arqueiro Mariano, lendo íiío.
ontnm, Informado à roportaaom polo vicn-pmnldrato Munir Callui. Como io iabe' anteriormente, o clube catarlnenie ofereceu
um milhão de cruiolro», Acreditmo que diante da contra-pio
"tigre"
os entendimento,! venham ser concluídos «aliapoita do
falorlamont».

FUTEBOL
Em seguida a conversa girou em torno do
futebol. Mais parlicularmentc sobre a partida do
próx;mo sábado ante o Palestra. O presidente pen
sou um pouco, para responder:
Estamos perfeitamente acauíelados da
responsabilidade, que representa o encontro diante
do Palestra Itália. Sempre foi um adversário qu-e
trouxe problemas sérios para o meu clube. Recor
do temeroso, algumas partidas dramáticas ence"
nada.5 por Ferroviário e Palestra. Assim, para o
choque de sábado, vamos terçar armas com anta
gemista merecedor de todo o respeito.
Concluiu:
Mas, o nosso propósito dc vitória, estou
certo disso, quebrará a fleugma palestrina.
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¦ Soei, crá-.m' fa.ou a reportagem. Foz mençãi a k:-:üo der partida contra o Água Vop
do. M.-T3 do quo nunca, está '.rinto numa
vilórla cxp.occlva. Disso quo o "tigro" vai
inaugurar sua "toca" com triunfo.

IV^ii

MAGANHOTTO
'da
Maganhotto, no inicio
reporta,
gem, lembrou o prelio contra o Ferroviário e discordou da conduta do qua
dro. Não gostou do procedimento de vá.
rios valores, porém não declarou seus
nomes;
! ' .

éhy%j
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rlARCIO COSTA

RENOVAÇÃO"

— Dirão, que o indício principal de decadência de um futebol, é a falta de renovação
de valores. Não negaremos. Porém, vamos desde logo lembrar, que tal assertiva poderá muito
bem valer para o futebol de outras plagas qUe
não as brasileiras. Tudo porque, mesmo que
ninguém mova uma palha, visando formar ciaquês, eles surgirão de qualquer forma: em nosso País o sujeito já nasce batendo bola.
g
quando é craque, então o negócio é simplesmcn|
te notável: não precisa aprender nada.
— Inclusive em nosso futebol, tão comba
tido, tão decantado, os craques brotam a cada
passo. Ainda que os dirigentes pouco se esfor
. m no sentido de multiplicar tal surgimento.L
Por isso, o problema de nossas esquadras é bem»
diverso: orientação. Francamente, ela inexiste
Tuoo porque, passamos anos após anos, vendo
nossas esquadras receberem surradas, velhíssil
mas e escleróticas orientações: sempre os mes-ti
mos nomes. Sempre as mesmas figuras. Hojcg)
no time A. amanhã no B. E com eles, os mesmos
métodos de trabalho.
3 — Desde o húngaro Dori Kruschener, o
grande mestre de todos 03 técnicos do País, que
nosso futebol pouco progrediu: temos aí um ar
remêdo de 4—2—4 que todo mundo usa sem
saber como, ou então um 4—3—3 sem qualquer
versatilidade. Temos a tradição de imitar, sem
evoluir. E esse 6 o grande drama de nosso futebcl. Veja-se por exemplo o Coritiba: quando
parecia entrar nos eixos, com as novas luzes
que a atualização de Almir de Almeida lhe estava proporcionando, incidiu no grave erro d.
pretender colher já os friífor. de um trabalho
Veio Miltinho, sem nada
que requer meses.
acrescentar. Venceu o Olímpico, que até o Ca"
ramurú venceria.
5 — Tropeçou no Primavera, fato normal,
que sòmentte se tornou inconcebível com a vi"
tória do Palestra dias depois. A derrota irrane
diável em Paranaguá, foi o pretexto para que
fosse contratado o quarto técnico. Felix Magno:
círculo vicioso, ou retorno monotonamente repe
tido de teses superadas. Junto com isso, a si"
tuação do Coritiba, idêntica ao filho daqueia
atriz famosa por seus divórcios semanais, que
toda semana perguntava: "Mamãe, como é o
nome de papai esta semana?" Tal pergunta, após
a próxima derrota, poderá ser enunciada pelo
plantei coritibano. Daí talvez, a "renovação"
apresentará o nome dc João Lima, que aí está
esperando nova chance. . .
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CORREIO JOGA DOMINGO
Fixada a data para o preximo domingo 0 jogo entre
as equipes cá da casa: redação e offcinas que no uitimo dia 30 fôra*;.tra,nsr?eridq.
O tradicional "matcn;' tiracisma faz parte das presramacões pela passagem
do
sexto
aniversário de nosso
matutino e será levado
a
efeito em local a ser designad0 na reunião do liojo ás
191i3i)m.
PINHEIRAO: ATRAÇÃO
O Pinheiíão que estará
promovendo grandioso fístivai no próximo domingo em
sua praça de esportes
e.m
prol rja construção da sede
própria jogará contra o Semlnnrio entre primeiros
e
segundos quadros com ini-

cio às 14h para o jogo p»
liminar.
SERGIPE NOVAMENTE
O Sergipe da Vila P\f
lin, venceu novamente <_ \\
la Feliz em jogos revan.iüj
por 1x0 e 0x2 no ultimo r1
mingo em seus propr;os di
minios com 20I de Varde a
4 minutas da etapa faicí
para os titulares e Xixn ;
Zinho — Pe!6 — Dirce'r
Carlinho.s para os reserva!
NOTINHAS
1) — A jovrçm Beniad':'
de Fátima M. da Silva :
complotc
data de ontem
mais uma primavera
l'el
evento recebeu as mais c:
«
rinhòsas
homenagens
associados e simpatizai.'/-'; rj
Mo
Associação Beneficente
n
mdores da Vila Sofia,
sede da Associação. í gra
ciosa aniversariante c fHh
ABMV
da
do presidente
Sr. Joaquim da Silva e P:
na Eotaüa M. da Silva.
2) — Totinha — tJrnid
—
esta
do Vila Hauer
dirigindo o treino no Prcxl
í
mo Babado com inicio
15h quando escalará 1 ceu.
pe que. deverá formar cc'
ira o Vila Sofia no P'™''
mo domingo
pelo retiarw
suburbano.

SANTOS X VASC
HOJE À NOITE

v<*%

Em seguida ailrmou quo o Irolno do torcer
íolra havia eldo oxcolonto o qijo assimi espo"
rava quo o onze roencontrasso o molhor iulobol anto o Água Vordo. Quanto a coníll"
lulção do quadro, a monma eorá conhoclda na
larde do ho|o. informando» todavia quo vai
manior o mosmo que ainda há pouco empatou com o Ferroviário.

j

!'•'
'•'"¦']
í

ENTREVISTA
Arzua ontem, concedeu entrevista à reporta"
gem do CORREIO. É um presidente tranqüilo, de
um clube no caminho da completa redenção. Foi
breve nas declarações. Fez menção, tão somente
aos fatos atuais e considerados mais importantes.
De um modo geral disse que tudo está bem no
Ferroviário.
Satisfeito com Geraldino, satisfeito
com o plantei e, o mais importante: satisfeito com
a cooperação que sua diretoria vem merecendo
daquela que c a maior torcida do Estado — a do

0 Britania, na farde de hoje, vai
concluir os treinamentos da semana, pa.
ra a partida do próximo domingo, no
Estádio Pauta Soares contra o Água Ver.
'A
de.
rigor, o íécnico Maganhotto não
f.
tem
líCjUer problema. Deverá repelir
a esc ;dra qua empatou com o Ferro
vlSiic na rociada anterior. Airton Mar.
tins, jovem ponteiro esquerdo, será
mantiio no posio, ao passo que Gilber.
tínKo continuará como titular.

\

i

Ferroviário.

PRESIDENTE HIPÓLITO

Para sua partida áo pro
ximo domingo na cidade
de Ponta Grossa
diante
Odilon vai
do Operário
modificar a estrutura do
ofi
Primavera. Sabe—se
cialmente que Celso será
substituído ao passo que
Leléco reaparecerá no ata
que.

Pedrinho no
Palmeiras

~™_W
. <
datárlO) a qual não só serviu para repriteve
como
tei
j,
t
também,
mir a Indisciplina,
^jSÍ
(
ção preventiva. O presidente Custódio iajW
:^ShkNv',,:.
\
lando à rflportagom. declarou que se de- \.y
~
\
*fes&.
pender de si, Pepê Jamais defenderá o , h*;'V
, JSSjS*;
^
Coritiba. Porém, vai esperar o pronuncia- HL
i;*SSL9t2^;Ê$ÊStiP$*
jJSife.
'\$______\lyZT_wÈMMBl$rf/ik
mento do departamento do futebol. Acr?- Mg»»,? ¦
dita-se que diantD da própria por.ição do f^S^fcaigiigia! •.. \ \J3JBjfcX.
tffi^jfr
WBÊtíÍ
Ü&
presidente, a sorte de Pepê está lançaria FV^ÍSmÉS-:;- \ ^^»^Wy/| ív^^W l"'^'"1 '
no Alto da Glória. Caso entenda a dir=- f..-jglrWfflL' ^\!lsK!flHI '¦ 1bÜ$J W^^m. ''¦¦'ÉÈ&tÈk'
'^'^ B'iJTwí-Ír*l'°
toria de perdoá-lo. do clauma forma a do- BBJPWbjbB ' •¦
&-*¦< %jS;
S^^~^é^0S:tvt^
cisão virá contra o pensamento da mais fegíiiBifefl. j,»™ <* '~!B*L->'~'
jjg^f
alta autoridade do conselho administrai!"PEPÊ"
vo do clube.
''..

O Ferroviário, realiza campanha
A
excelente no atuai campeonato.
ponto, mesmo, de merecer a condição
de candidato certo a uma classifica"
ção honrosa. No seu dia a dia, a
reabilitação é uma verdade incontes"
íável. Promete muito na continuida
de da dificil jornada que representa
o atual certame.

Primavera

Dirigentes d0 Comercia
rio de Criciúma estiveram
ontem em nossa
Capital
quando vieram em busca
de reforços.
Casagrande
- Acir Melo
ambos do
Real íoram procurados.

a

'y%

No dia de
hoje. o vo
lante índio deverá fazer
um teste err.' Vila
Capa
nema. O atleta vem apre
sentando rrelhoras e assirrj poderá garantir sua
presença contra o Palestra
na tarde de sábado no
Tarumã.

Reforços

-.: . !

8tMHSM-a'Br*§r---t-»^v.y^^,|.^g---'^^

índio

sfídores

Esporte Se

-•¦'¦¦¦

¦ OCA

SANTOS — Em virtude do
jogo entrD aç seleções brnsiloira o belga rntcm à noite
no Maracanã o Santos pc
transferiu pnra hojo o prelio Que tinha programado cm
Vila Belmjro contra 0 Vasco cia Gama.
A segunda partida conlra
a representação vasca!na a
ser disputada na Orjannbara ainda não tem data estabelecfda segundo Informou
hoje 0 administrador wmtlsta- Ciro Costa.
ESTADOS UNIDOS
Contratou o Santos
PC
através de seu
emp-esuriti
Samuel Rntinoff duas pnrtidas nos Estados
'Inidos
pnra os rjlas 11 c 13 do corrente.
Segundo
icioKt-nma
expedido
agaftelador
pelo
internacional
deverá n representnção gilvlnogrn' Jogor
dia 11 cm Nova Iorque contrn a equipe italiana- do Milan, Dia 13 o Snntos jognrt
cm Boston contra adversar?o ainda rrio cstabc!o:jdo.
O mesmo poderá ser o nroou
prlo Mllan
«nifio um
combinado nnrtn-amorl-tno
VENEZUELA
Com relnçílo ft Rua progrnmada Cxcurs3o polns America» ainda esto mes rj .Srtntos aguarda comunicado dos

empresários Caslldo Osíí
Samuel ¦ Ratinoff.
Sahe
entretanto
qne o alvi.iri!!i
Iniciará sua temporada en
Caracas; após os jo^os n"'
Estados'Unidos óndo ' :as;ldt>
e Ratinoff efetuam deroat'
ches para a contratação <}'
!.*a''
jogor. com quadros
enfrentando o problem.i '"
niio-partierpação
do avíHi"
Pelo.
HEPTAGONAL
Com a contratação dr. jc'
ros n0s Estados Unidos '
boas perspectiva,, pnra !*«'
lizàçoQ cio sua próxima tem
porada tradicional o Sar.i'"
FC cnnceloii sua participa;*0
''?
110 Torneio Ilopiagon"!
Bel0 Horizonte para o qu»'
'-O
foi convidado.
alvliCüf0
já havia reito o pedido 1 At'
veria nmbnrcnr para .» C1J'
pita) mineira sábado projo*
mo
EISICA
Obodcccndo nn
oroprmni
do aprimornmento risic0
•ni'
proflsrionnis snntlstns
naram Individualmente l'oi
éfldo em Vila Relmlro •
nn ordena do professor .i|,|r0
Mnzzol. Para irmnnha t tw
«Ico Lida programou ura CO
letivo quando preparará
cquljió para enfrentar o S1
mio vascaino.

R1C
to

Gol
ond
do0
rico
proí
blll,
lhor
ótji.

ovli
vld,

B
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Apoio à Candidatura PJinio
__fjLU2I2-GH

'

O DEPUTADO Leovegildo Salles, lider da bancada do PSD
¦a Assembléia Legislativa, segundo declarou à imprensa, tem
jecebido inúmeras manifestações de apoio partidas do interior
«Jo Estado em favor da candidatura do sr. Plínio Cesta.
Esees pronunciamentos de importantes próceres políticos
acentuam a receptividade que encontrou, principalmente no
•ieitorado pessedista, o neme do deputado Plínio Costa.
OUTROS PARTIDOS
Ai manifestações de apoio à candidatura Plínio Cosia não

M m

a*_KS

fe limitam porem aos homens do FSD. Elementos pertencentes
à outras agremiações, inclusive do PDC, tem s,e mostrado sensiveis ao nome do sr. Plínio Costa o qual. segundo os mesmos, pofsul todas as condições para empolgar o eleitorado pa"
ranaence.
TRADIÇÃO
Um fato que está levando o nome do sr.. Plínio Costa a
polarizar a atenção do povo é o seu passado como homem pú™

Presidida pelo sr. Antonio
ontem,
teve lugar
iRuPpel
unais uma sessão da Assemibléia Legislativa. A ata da
•Ssessão anterior foi aprovada
sem observações. Na hora do
".expediente
usou da palavra
¦o deputado
OIav0 Ferreira
¦(UDN).
As matérias cons¦Jtantes da Ordem do Dia não
;í.'úáe
foram apreciadas por falta
quorum. Nova sessão foi
fmarcada para hoje à hora
¦regimental,

DÉBITOS FISCAIS
O deputado Hermes Maapresentou na
ícedo (UDN)
ICâmara Federal projeto cie
hei conceituando débitos fispais e sua exigibilidade para
art. 7.o e seus
is fins do
4 357-64.
parágrafos da Lei
Kão assim considerados dé"exclusivamente
jhitos fiscais
is lançados
pela repartição
e regularmente
competente
(apurados, Eles só serão de¦vidos a partir da data conIsignàda na notificação d.í pai_amento, ou se fôr 0 caso,
ida data do lançamento süpléSmentar sujeitando-se
desde
monegentão, A atualização
ataria, em função das varialeões do poder aquisitivo da
jmoeda nacional. Como justiSicação, o deputado Hermes
Macedo mencionou trabalho"
Ide várii-c especialistas, _nBre os quais - ex-ministro de
Estado Castr0 Neves nue em
trabalho feito par.-i a revista
ÍProblemas Brasileiros', detnonstreu ser mais um júris.ta que se pronuncia -..-lulmjsnmente a irretroarividade
ma ler.

MERCADO DE SUÍNOS
O deputado Moacyr '.ilvesfri, do PTB, encaminhou á
Al;sa> ontem, requerimento
.'felicitando fosse encaminhado
íjfxpediente ao
secretário da
B-azendà; formulando um apèBo r.o seniído Ss qas i
i •
ffltKção d0 Imposto de Vendas
B
C0ns;gnações se ai.iste à
¦validade
do mercado de sul'Êpnr:
determinando io (iscoArrecadador que sejam cbaér
¦pdas as oscilações das atuais
Kperaçfiés
mercantis,
bojo
i-pensivelmente
rcdu7.id.-13- em
W1'*1*; colações.
Afirma em seu requeri¦nento, o parlamentar p*teápista, que com a queda brtisinterno no
Sca do mercado
estado, cnnfequência natu'.nl
HDa retração e baixa do préBpo de porc0 em outros cen ¦
»i'os de consumo notiidameum? em S5o Paulo — marcado
_pa£e ••- a barxa verificada C
ie 30 a 35?ó, por cabeça"
'or isso,
afirmou não se
justifica
que a pauta correspondente
esteja
.-.endo
['plirada rigidamente_ na bjV quo cstipuln, sem arirr.lnr ns oscilações de co-tiértio em espéci'** fugindo, asBim, à realidade das trar,saatoes com a aplicação pelo
«ovérno d0 sr. Ney Bra<-u de
Bmpo..to de Vendas e ConSÍgem bases elevadas c
Jpções
Irreais.

DESCONTENTAMENTO
Confirmando oS insistentes
umores que circulam
nos
icios políticos, vár?os
prá:ercE udenistas
do Estado,
'em demonstrando,
nos -ílilos dias
seu descontentaento em relação ao trataent„ quo
têm recebido n>
iei's aliados
que apoiam n
landldntttra sltunclonis1-,! no
.Oue(xam-so alguns
jovêrno,
o, mate
dcstncndos Ifdores
a UDN que vem àcomoanlian
o candidato
hr-i-juista.
J°
«as imimerns
doSConsidoraCoes do que tem sido vitima
Rc" partido,
por parto de
mrmbros do alto
í0mamlo
dessa candidatura
_-,pecin!monte daqueles
pertencentes
«o PDC o que seguem
a orinntnçfto do sr.
Ncv Braga.
Lm faço desse, ncnnto--men¦tos, vários itricnlstns |. nílo
iscpndern neu desejo
' "e» linrtldo tomar d*> ver
novos

EE?'-"°r,,tur"
o nn»

«*w& mi-

Pndora nfonf™'61''0.
«cí'mesmo, dc-.tro
:1o pouOs dlns.
roneIul nn
página .?)

blico que
Farana.

Já se constitui

uma

BRASÍLIA, 3 (TRANSPRESS) - 0 Congresso Nacio.
nal aprovou ontem, em votações em segundo turno, no
Senado e na Câmara, o projeto da emenda constitucie
nal sobre as inelegibilidades. Em sessão especial, o Con
gresso promulgou à tarde aquela emenda, que modi.fi*
ca os critérios até então adotados.

Realmente, o sr. Plínio Costa no correr dos anos, em todas
. as oportunidades em que desempenhou cargos públicos, ele! tivos ou não, sempre soube se conduzir de forma meritória. C
povo paranaense soube reconhecer esses méritos tendo consagrado nas umas o nome do sr. Plínio Cosia, com mais de 52
mil votos, nas últimas eleições para a deputação federal.

INTEGRA
O texto da emenda promulgada é o seguinte;
"As Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Pederal promulgam- nos termos
do artigo 217, 8 4-o da Constituição a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Artigo l.o — O inciso 9o do
artigo 124 e o artigo 139 da
Constituição passam a ter a
seguinte redação;

—
Art'go 124 Inciso
9.0
Compete privativamente ao
Tribunal de Justiça processar
e julgar os juizes de inferior
instância nos crimes corr.üns
e nos de resnonsabilidade- res
salvada a competência
cia
Justiça Eleitoral- quando se
de
tratar
crimes eleitorais.
Artigo 139 — São também
inelegíveis:
1 — Para presi d ento e vico presidente
^epúolida

'durante
OCUPANDO a tribuna
a sessão de ontem,
da A. L, o deputado Olavo Ferreira, da UDN, justificar!
do a sua obstrução ao projeto de resolução 3/60 e
"será
suâ emenda, disse que sua aprovação
o fim desífl
Assembléia, será a decretação de sua falência moral".
Após afirmar que o referido projeto, do autoria do deputad0 Agostinho Rodrigues
<PDC' criando alguns cargos
"sendo
de
lia Assembléia,
1960 já perdeu a sua _portunidade", acentuou o .-enresentanto udenista que^ j
que
chamou mais
sua at21lçãoj
não foi
esse
propriamente
plano dc lci_ mas sim uma
emenda recentemente
ypresentada, que se aprovada, bedeputad.is q_e
riefiçiará os
tiveram seus mandaMs cassados após o movimento quo
dí-pòs o governo João Guulart.
A EMENDA
Em seu discurso disse o
"A emensr. Olavo Ferreira:
da â êsse projeto e para a
qual eu chamaria a itençào
cia imprensa^ dos srs. deputados c cia
taquigrafis, na
integra, diz o seguinte:
"Tica estabelecida uma pensão mensal de valor ijrual a
parto fixa dos subsídios dos
dCpumdos estaduais M?ra os
astavam
parlamentares que
no exercicio de seus mandatos quando os mesmos Ioram
cassados pelo Ato Instit-.ictonal.
§ único — A pensão io que
trata esta resolução será devida a partir da data em qae
o beneficiário deixou i". exer.igociclo de seu mandato
rara até o final da presente
legislatura.
Art. 2.o — Por morte do
bencliciário a pensão -everterá A sua viuva enquanto permanter nessé estado e aos
filhos menores do casal, passando npós o final da legislat-rra a ser regida pela lei
4.763 do 5 de novembro de
1963.
Art. 3o — A despesa da
execução dessa resolução correrá por conta da dotação de
pensionistas consignada no
orçamento do P.stndo ao Poí\ev LCnlslatlvo".
ASPECTO LEGAL
Continuando na nná'|sé (io
assunto, adiantou o sr, Olavo Ferre ira:
"Esta emenda do -icnutaclo
Orlando Peraro. éjl tenho a

impressão e tenho minhas dú
vidas sóbre o aspect0 legal
deste Projeto de Resolução.
Primeiro, não é um -irojr.to
de resolução. Deve r,er um
projeto de lei. O projerj laia de pensão então djvò rer
de projeto de |si e não prejcto de resolução".
A seguir, afirmou o parlamcntar que tanto o Congresso
Nacional com0 a Assembléia
Legislativa de São Pam. [izeram dois projetos de lei
com o mesmo sentido rendo
tanto o presidenta
Castelo
Branco como o
governador
paulista, vetado os dois piano3 de lei no que dizia, respeito aos deputados -assados.
NAO È EMPREGO
Mais adiante disse o representante de Lon.irina n0
legislativo estadual: 'Eu acre
dito quo o mandato d.í um
Deputado é um mandato popular. Nós o recebemos com
prazo certo, de quatro anos.
É um serviço público de releváncia em que nós celxamos muitas vezes as nossas
atividades, as nossa.- profíssfi£s para exercé-la em benefício da coletividade
Mas não considero mardato de deputado, um emprêgo. Se isto aqui passar nesta Assembléia eu vou apresentar uma emenda também,
dando uma pensão oar t to»
dos os candidatos à deputado, porque eles ambém estão pleiteando alguma coisa
e talvez
seja um emprego,
também,
Além de ilegal e inconstitucitonal eu o considero Imo
ral c esta Assembléia composta de homens fntegrjs, não
pode votar um projeto com
esto teor. Será o rim desta
Assembléia será a deoret.tfalência moral,
çáo de sua
is(_ eu ncredito que ac*>nteça. Lamento que 0 deputacio
Orlando Peraro ienha enviado estn emenda, quo po_ pouc0 passa porque de um mndo perni' nós cstam0s riempercebidos
ou preòciipadcs
com outros problemas t as
matérias colocadas em .i '.ula
Ecralmcnto não silo levadas

DR. ROBERTO MACHADO
Abriu seu escritório ii rua Deu. Wcstphalen, 15,
3,o nndar — conjunto 301 (Edifício Dante Ali"
ghlerl). e atenderá seuH clientes e amigos das
7 às 19 horas. Sábados até melo dia.

^b__gF

ca: A) O presidente que tenha exercido o cargo por
tempo no período
qualquer
'merliatiamenit-e. anterior
ie
bem assim o vice-presidente
que lhe tenha sucedido- ou
quem. dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, o haja
substituído. B) Até seis meses depois de afastados defi
nitivamente das funções, os
Intervenos
governadores
tores federais, nomeados de
acordo cOm o artigo ]2- os
ministros de Estado. 0 prefeito do Distrito Federal 0
os presidentes supeWnteh-èji
tes e diretores dos banjos de
cu|0 capital a União seja
acionista
majoritária;
C)
Até três meses depois de ces
sadas definitivamente as fun
de
ções. os
comandantes
Exército, os chefes de Estadó Maior e os presidentas e

com aquela ' atenção qu-: de*•--•*'
verlèm s*r
REQUERIMENTO
Finalizando, afirmou o deFerreira que
putado OIav0
se o projeto de resolução fós"aconteceria
se
aprovado_
uma daquelas
barbar dadesque nós já Conhecemos, íamos
votar uma
matéria,
unia
emerda que irja ter rsiercussão não só estadual, como
nacional e nós mesmos não
o
saberíamos
tinha
que
acontecido*'.
O orador apresentou em
seguida, um requerinví-iró ve
dindo qup o Pro.íçío '¦"¦ Résolução 3-60 fosse -ncaminhado ns Comissões de Constituição e Justiça e de Flnancn-, r"
pronunciem sóbre a --menda
apresentada e dêem _ seus
respécfvos pat? n -,> ¦ indo então, a nutéria
.ara
a Ordem dn Dia. a '.n c!e
ser apreciada em pleiá.-io.

diretores das empresas de
economia mista e das autarquias federais.
2 — Para governador e
vice-governador: a) Em cada
Estado o governador que
haja exercido o cargo por
qualquer tempo no período
imediatamente anterior. Ou
quem lhe haja sucedido, ou
dentro de seis meses anteriores ao pleito 0 tenha substituido e o interventor federal. nomeado na forma do
artigo 12- que tenh_ exercido
as funções por qualquer tem
Po no período governamental
imediatamente anterior: B)
Até um an0 depois de afastado
definitivamente das funções:
o presidente 0 vicè-prèsi_ent3
da República e os «ubsítu
tos que hajam assumido a
Presidência;
C)
Até
três
meses depois de cessadas definitivamente as funções, os
que forem inelegíveis para a
Presidência
República,
da
salvo os mencionados nas
"A"
"B"
e
deste núAlíneas
mero e ainda os chefes dos
Gabinetes Círil e Militar da
Presidência da República- e
os governadores de outros Es
tados: D) Em cada Estado
até três meses depois de ces
sadas definitivamente as fun
ções- os comandantes de ReDistrito
gião Zona Aérea.
Naval Guariiição Militar e
o
Militar
vice-gover
Polícia
nador o secretário de Estado
chefe de Policia, os prefeitos
municipais magistrados federais o estaduais, o chefe do
Ministério Público, os presidentes, superintendentes e di
,'edo
reteres de bancos d0
sociedades de ecenomia mista e autarquias esta-iu üs as
sim como dirigentes de órgão
e serviços da União e do Estado, qualquer que =eja a na
tureza jurídica de sua orgar.lzáçãò; que executem coras
ou apliquem recursos públicos; E) Quem à data da elei
ção não contar pelo nvnc-s
quatro anos d? domicilio elei
toral no Estado
3 — Para preí^to .3 vireprefeito — A) O que houver
exercido o carp?, de nr-?:>'to
por qualquer tempo no pcriodo imed''atament; anterior
e bem assim, ' o que lhe tenha sucedido ou dentro dos
sois meses anteriores a0 ploito o haja
substitui-.*!; B">
Até três mfses depois ds ces-

sadas definitivamente as fun
ções, as pessoas de que trata o item 2.o e as autoridades policiais e militares com
jurisdição no municipio,- C)
Quem A data da eleição não
contar pelo menosj dois anos
de domicilio eleitoral no mu
nicipio.
4 — Para a Câmara des
Deputados e Senado Federal:
A) As autoridades menciona
das nos itens 1 o, 2.o e 3.0
nas mesmas condições nêies
estabelecidas e bem
assim
os governadores dos lerritórios salvo se deixarem deünitivamente as
funções até
três metes ar.tes do pleito: B)
Quem à data da ejeiçüo não
Contar pelo
menes,
quatro
anos de domicilio eleitoral no
Estado.
5 — Para as Assembléias
Legislativas: A) As autoridades referidas nos itens I.o_
2o e 3 o. até dois mes*1; depois de cessadas definitivamente as funções: B) Quem
não contar, pel0 menos quatro anos de domicilio eleitora! no Estado.
§ 2 o — Não se fará a exigencia do domicilio eleitoral a
desem?-; ihado
h-yja
quem
mandato eletivo
do Estado
ou no mumtipio bem assim
para pleitcs no Distrito Federal;
Ari igo 2 o — Além dos casos previstos nos Arri_os 138,
Constituição,
139 o MO da
lei especial poderá estabele-'
inelegibi'lii!sc;es_
cer
novas
desde que fundadas na necessiriade d; preservação
Primeiro — Do regime .iemocré'
tico artien 141, § 14. Segundo — Da Exação o proiiidade
administrativa. Terceiro —
Da lisura e normalid.ide das
eleições
contra 0 io-iso dc
pod-r econômico e uso Indevido dá influência ie .-xerou funções
eicio de cargos
Projeto
públicas: j? Ünico:
que dispcnh.i sóbre n pinterta deste artigo para tra: sformar-se em lei,' depáiiderá
'".'íntoria
de cprovação,
por
absoluta, pelo sistema nomlnal em ""•da nmq dns '.'_n sras do COigresso Nact-nrl-'

in_s filifi ri k Ml
rn m m de
Pimeolel Promovido Cm llicia
TEMENDO fragorosa derrota nas urnas, os assesso
res publicitários do sr. Paulo Pimenfel estão cometendo
os maiores absurdos, com o objetivo de iludir o povo.
tentando demonstrar prestigio do seu candidato.
Ainda ont_m o jornal "O
Estado do Paraná" 0 a «Tribuna" publicaram cm primei,
ra página uma foto com
o
título "Portuários Prestigiam
Paulo", o clichê cfotivament0. mostra o sr. Artur Mlran
da Ramoai
superjntondonte
do Porto de Paranaguá,
ladeado do contenas d0 funcio
nárlOo daquelo órgão. O texto
Inicia da seguinte
maneira
"Todo
pessoal da Administra
ção d,» porto, do Paranaguá.
REUNIU-SE ONTEM, com o
Superintcndoiito
Artur
^11randa Ramos
pira afirmar
neu apoio a candidatura do sr.
Paulo Plmontel...-*
e pros3jrUo 0m tom laudatório ntrlbu
indo dijClaraçõcs
no titular
do Porto
cm beneficio
da
candidatura Plmnntol.
Ocorro qun a fotd nfio
d
pi-oprlaniontr- d» ontcmi MAíi
DE MM. e figurou na reviota
Panorama, daquôlo ano. nm
oncarto sobra o nosso princi-

,.-?i

pai Porto, conformo Be poda
observar na composição quo
publicamos.
MIRANDA EM CURITIBA
A falta do habilidpdo
u-j
publicitários do sr. PlmcnM
foi tamanha qu0 no próp*io
noticiário fornecido aos jor*ie
nels pelo Dopartamento
Divulgação o Cultura
mostra
• sr. Artur Miranda' Ramof.
em conforéncia com o Sccratft
rio do Vlaçü. o Obra.. PúbMcas. Justamente no dia _m ,|uo
deveria ostnr om Paranaguá
"recebendo aa
manifestaçõ.s
dc apoio" a quo aludo o j rnal governista.
MORTOS NAO VOTAM
Possoa ligada n administraçao do Porto d0 Paranaguá
3o
informou h reportagem
CORREIO qUe entro os fUntl»
nárlos que aparecem na -oto
dos jornain cOmo tondo art^ri
do h campanha Piment.l dois
dfiles são fplccidon o qllo agia
va ainda mais a irrcspongai*.'
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lidade de qu0m us:u o fiagrante como publicidr.do não
respeitando a moinóna desses
do
funcionários qUo depois
mortos sã;) envolvidos na poi;
tica de uin candidato.
INAUGURAÇÃO
Na realidado_ ' a fotografia
onde aprrece o Suporintondonte Artur Miranda Ramos
h frente don funcionários do
Porto dP Paranaguá, data de
um,, festividade do porto e
não tem qualquer .nanlfpsta.
çfio política. Fei apenis comem->ração de confraternização
ocorrida apos atrás n qUo nada tom a ver com a campanha do sr. Paulo Pimento',1
O GIGANTE PELO DEDO
falta
Dianto do tamanha
d0 precaução-, quer no ospecto
jbrtltíiísilc. qitor no nnPocto
moral do uma campanha D"iltlca o povo devo ficar ainda mais desconfiado do candidnto ^ivernista e os seus asSoufioio.-,. "Pelo dod0 ao conho
co o glgniit.:" diz a sabedoria:
popular. Considerando
quo
na campanha o sr. Piment.il
Pormito o usr> d0 tain expedientes 0 ciuo não larA quando
a data dno olclçõcs sc aprosl
mar?

NEY WHA JOGAR TÔDA
CLASSE DOS MOTORISTAS
EN JOGO POUTTOIIEIRO
EM CONTATO raantído oom Kderes dassis
tas dos profissionais do volante de Curititba, um
emissário do governador Ney Braga transmitiu
tima proposta — verdadeira barganha de esquina — através da qual o Paraná perderia centenas de milhões de cruzeiros e o candidato ofi"
ciai alcançaria algumas centenas de votos. Quis
o porta-voE do Cacique induzir os lideres dos
motoristas a redigirem um abaixo-assinado em
que seria solicitada a extinção da taxa rodoviaria. Mediante uma campanha ampla, com assinaturas angariadas em todo o Estado, acompa"
nhada de eaíequese em torno da candidatura
Paulo Pimentel, o Sr. Ney Braga estaria dispôsto a revogar a lei que instituiu o pesado tributo
criado em 1964 para acelerar as obras rodovia"
rias de seu governo.
Segundo consta, os elementos procurados
pelo emissário braguista não deram resposta
imediata, ficando de debater o assunto junto a
outros motoristas.
E foi nessa cônsultta que
apareceu a malicia do governador para com a
classe, quando vários dos profissionais ponde"
raram que as taxas referentes a este exercicio já
haviam sido pagas e que o futuro governador
não se conformaria, provavelmente, em ver diminuida a renda do setor rodoviário. Foi venti"
lada, também, com malicia, a má-fé do governador, que se mostrou disposto a empenhar as
rendas estaduais em troca de algumas centenas
de votos, baixando a mascara para mostrar aos
motoristas que faz qualquer negocio para eleger
seu sucessor.
Para a coluna o interessante de destacar é
que o governador está sentindo na carne, ou
melhor, na campanha, as conseqüências de .sua
voragem tributaria, quando o paranaense, desabafando a revolta contra a escravidão fiscal, ne"
ga o menor apoio ao candidato braguista. Viu'
que não são só os capitães do comercio e in"
dustria que se indispuseram quando viram-se
obrigados a pagar os 2% da CODEPAR, mas
também os pequenos comerciantes, vitimas do
terrorismo da SUPLAN, também os motoristas,
com a taxa rodoviária, e mais do que todos, o po
vo o qual " no final das contas - foi o maior sa
crificado pela desumana política fiscal institui"
da pelo braguismo no Paraná.
Agora, a luta desesperada de Nçy Braga e
assessoiia está sendo para apagar essa revolta,
amnesiar o eleitorado, devolver-lhe a confiança
e fazê-Jo marchar, novamente, como cordeirinho
para o matadouro.
A propósito, o matutino "O Jornal", do Rio
de Janeiro, estampa uma recente entrevista do
Secretario da Fazenda paranaense, que, como
diretorexecutivo da Auschwitz tributaria, anuncia a amenização de métodos, confessando en"
tretanto um fato que atesta a voracidade deste
governo que está por terminar. A arrecadação,
em 1961, quando assumiu Ney Braga, ora de 17
bilhões, prevendo-se que a de 1965 atinja 165
bilhões de cruzeiros. Em cinco anos, Ney Braga
multiplicou por dez o ônus do povo para com o
Poder Publico estadual!
Não se pode esquecer que, ao lado da fabu"
losa quantia da receita tributaria, o braguismo
arranjou ainda outros meios de arrasar o con"
tribuinte, através da COPEL, da SANEPAR e,
principalmente, da CODEPAR, cuja renda, este
ano, é prevista na bagatela dos quarenta bilhões
de cruzeiros.
O sofrimento, portanto, com os impostos, é
muito grande para merecer o esquecimento do
ser, nas palavras
paranaense, apesar deste ano
"o
ano da orientação
do Secretario da Fazenda,
fiscal". O braguismo inverteu a ordem das coisas, situando sua política de forma que o Homem
exista para o Estado, como escravo, c não que
o Estado sirva ao Homem, dando disciplina e
benTestar à vida societária. Não serão meras
palavras, nem o encoleiramento de uma fiscali*
zação terrorista, que irão anestesiar o paranaense e mergulhar no olvido suas dores crucian"
tes dos últimos anos.

GENERALIDADES
¦j? SOB O titulo dosta nola, o "Correio da Manhã"
do último dia 27 comenta explicações dadas pelo go"
vernndor Ney Braga à imprensa carioca, cobro o problema dos preços mínimos para produtos agricolaii. Com
"De
rara aculdad*1. eomonta o rodalor' ao pó da noticia:
nonornlldado em generalidade, o sr. Ney Braga pensa
poder enganar sons ovontuain eleitores o abiscoltar votos
com sua domagogtn sobro um assunto que merecia _ar
tratado com mais seriedade". Como se vó, ó só aqui no
Parana quo a imprensa, exceção dosla (olha, acha o sr.
Noy Braga a séllma maravilha... o que roalmonte é'
para os Jornais subvencionados, pola manoira farta como
engorda sous faturamentos. Mas, quem não mama, dá
a Noy Braga sua exala dimensão o as suas palavras
exato significado: qonoralldados, domagogla.

FESTA DO PINH1Q
•k COM UM doolilo de carroclnhas típicas e a
pari!clpação das lovons candidatas ao titulo de "Stnhazinha
65"', oeró dado inicio ho|a, a Prtmolra Festa do Pinhão
do Curitiba, promovida pola Associação Cristã Fomlnlna com a coordenação da UPEPara convidar os fundcnárlOB dosta folha, ostlvaram
em vlslla a nossa rodaçào, os estudantes Ary de Andrade,
presidente do D.A.I.P-E. e Lul* Carlos Folador, diretor
aoclal do D.AE-C, acompanhados da conhorlta Jnozoto
Corllano Martins, do primeiro DlreMórlo Acadêmico o uma
das candidatas a "Slnr.a7.lnha 65". Amanha haverá baile na Sociedade Thalia * domingo, festa campal no «stádlo "Durival de Brito".
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"rendezExceção feita ao
vous" no espaço 'deveria
quando o as
sair
tronauta Whitc
da cápsula e chegar até o 2-o
corpo do foguete '¦Titan" pró
xirno a experiência de hoja re
êxito.
completo
sultou em
Quonto ao passeio de White
pelo espaço houve um atraso
de uma volta, porque houve
alguma dificuldade no proc3S
so de normr.lizüção das pres

sõeS no interior e exterior da
cápsula. Para testar a instala
ção mecânica a respeito eertamente haverá outro ensaio
de equilíbrio de pressão duran
te uma das voltas que ainda
faltam"
faltam. Esta "ainda
refere-se .to aceaso _
pois
não há confirmação — os as
americanos
tronautas norte
não permanecerão no espaço
os quatro- dias previstos por
Isto
falta d9
combustível.
também foi o que levou ao3

técnicos da Nasa a abandonar
"rendez
vous-'.
o projetado
A3 informações indicam que
o restabelecimento da pressão
espaatmosférica na nave
ciai após o regresso de Whtte — foi conseguido rapidíidificuldades.
mente
e sem
anunciou queTambém Be
p«la primeira vez na historia
"será
sujado com .-e-s
o espaço
tos". Qurndo os astron?-ut?.s
voltarem a abrir uma porti-

nhola da nave atirarão no cs
ço ca restos da sua comida
(660 calorias 4 vezes Por dia).
O novo herói norte america
no — que bateu em 10 mlnu
tos o rBcorde estabelecido re
la primeira vez pelo soviético
Leonov a 18 da março desto
ano_ tem 34 anos e é maior
do exercito do er.Pela primei
ra vez na historia White «V.»
vcu-se a ssu bel prazer no es
paço. limitando apenas a ais
tancia que permitia o cordão
ümbioal pouco menos de 8'
metros. Acionava SeU velcul0 portátil facilmente. Sen
trabalho consistiu em fotogra
far a nave esprcial com uma
câmara montada as suas costas e de funcionamento auto
celcstidi
mático. O P?.s«eio
de White não criou qualquer
problema mais serio. A conver

arrerra Quer Plebiscito
na Re públrca Dominicana

0 GENERAL Imbert Barrera declarou-se disposto a
'deixar
o poder para facilitar uma solução política cto
crise dominicana, tendo sido desmentidos os rumore»
'de
que se havia demitido. Informou.se que Imbert propôs
uma consulta eleitoral e um referendo para que o pov>
se pronuncie a favor ou contra a restauração da consfL
fuição de 63. Em sua primeira ação militar as tropas
brasileiras, que ontem ocuparam o palácio presidência!,
procederam a retirada dos homens do general Imbert
da sede do governo. A operação foi realizada com o em.
prego de 13 caminhões, transcorrendo sem incidentes.
Imbert,
O general
que
chefia a chamada Junta de
Reconstrução Dominicana pedlu a realização de eleições
livres e honradas sob tutela
da OEA, segundo Informa a
agencia cubana Prensa Latina. Segundo a agencia, Imbert formulou o pedido depois de uma prolongada en-

LEOPOLDVILLEt 3 (DPA)
— Foram assassinados 70 ou
ropeus na noite de domingo
passado em Buta (Nordeste do
Congo), ultimo reduto da rebeliâo cOngolcsa — informou
fonte diplomática autorizada

realizada na resitrevista
dência do embaixador norte
americano na Rep. Dom:nícana, William Tapley Benp.et.
O chefe da junta assinalou
que os partidos democríüccs
reconhecidos devem ser autorizados para que inwrvtnham nas eleições tUz a PL.

cm Leopoldville.
Ignora-se em qUe condições
foram praticüdo3 6sses asassinios mns é provável que a
dc
próxima chegada a Buta
duas colunas do Exercito Nacional Congolês. e do centenas

II'

ESCOLA
ES1-HA N0 PRÓXIMO
DIA 24 NO GUAIRA

II

no próximo dia 24, no Tea"
ESTARÁ ESTREANDO
"Escola
de Mulheres", de Moa
tro Guaira,
peça
lière, traduzida por Millor Fernandes especialmen"
te para o Teatro de Comédias do Paraná, dentro
da campanha dc popularização do teatro iniciada
pela superintendência do T.G.
O superintendente do TG, Sr. Otávio Ferreira
do Amaral, após esclarecer sobre a ficha técnica
"Esda peça, discorreu sobre a temática, dizendo:
Molière
sobre
sátira
de
tola àc Mulheres" c uma
certo tipo dc pessoas que se consideram infalíveis,
principalmente no ponto de vista amoroso, criticando e ridicularizando aqueles que se vêm à
mercê dos falatorios".
FICHA
"Nun> ritmo de
Continuando seu relato, disse:
situações hilariantes, a peça se desenrola, demonstrando o espirito critico e engenhoso de Molière ao
retratar os costumes dn sua época (século XVIT)
e do Rei Luiz XIV, na França. Os cenários e figir
rinos foram desenhados por Napoleão Monlz Frei-,
re, especialmente contratado no Rio de Janeiro p,a"
Corrêa e Cas."
ra esla promoção. O ator Cláudio
"experts" como fortro está sendo apontado pelos
ator do país, pela sua inte candidata à melhor
"Arnolfo", em "Escola
de Mulheterpretação de
res"; Nice Bruno, vivendo o papel da ingênua
sua versatilidade; PauIné«, dá grande mostra de "Crisaldo",
o. bonrsenso
lo Goulart é o prudente
em pessoa.
PARA O POVO
Como na segunda temporada de "A Megera
"Escola de Mulheres"
Pomada", os ingressos para
serão populares, custando apenas mil cruzeiros,
apesar do numeroso elenco, técnico e alto custo
da montagem, o que é demonstrativo da disposi*
ção da Superintendência do Guaira em oferecer
teatro de alto nível a todas as camadas.

AUTOMÓVEIS
AGENCIA COMENDADOR
SIrr.ca -,
VoíkswagOn
Volkswagen
Kombi —
Ford
Chevrolet Rural

Pontue

Chevrolot —
—
Cônsul
Ford A portão —
Citroejj mg

PROPRIEDADE DA OMTÔBA COMU» »0 PABAHA M»A.

EXPEDIENTE

às
CABO KENNEDY, 3 (DPA) — Com ensurdecedor estrondo, elevou-se hoje "Ti.
com 76 minutos de atraso, aos céus, o foguete
1215 horas (hora do Brasil), "Gemini
-lan ||", levando a cápsula
IV", tripulada pelos cosmonautas James
descre.
Mcdivitte Edward While. Logo após o lançamento, o astronauta Macdivitt
afirmou
e
veu, pelo microfone, o espetáculo da Terra girando perante seus olhos
que tudo era maravilhoso.
O PASSEIO

m
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1.962 Chevrolot Sedanete —
1948'
Skoda
jo,*,»
1 963
—
19ol Mercury 4 portas
1.M8
1.9*3
1.9(il Mercury Coupê
1.946
1950 Mercury Coopô
19.VJ
1951 AGÊNCIA COMENDADOR
:.9M C0N8IGNAÇ0F.S - VENDAS
1.951 TROCA» — RUA COMKnDA
1.951 DOR ARAÚJO. 9S — FONE
l.W 4-3088

REDUÇÃO
Informou-se hoje na capital dominicana que o coritlAgente norte-americano estaciOnado no Caribe será reduzido para 2.050" homcv.s, de
acordo com ordens do iresidente Johnson. O grpss0 da
tropa do fuzileiros está pronta para deixar São 0'Vmirr
gos, logo que receba ordens
do Alto Comando Americano.
as tropas
Por
outro lado
brasileiras continuam pintegendo a área adjacente no
palácio presidencial
O Comando da OEA es.-.malou 11 violações da tréjua nas
últinias 24 horas. Porém, «m
nenhum momento houve d sas torças da
paros contra
OEA.
COALIZÃO
A Comissão Interameri.-ana
— Estados Unidos, Hrar.il e
Honduras — que mediará per
conta da OEA a situação dominicana. chegou hoje a Sao
Domingos. A Comissão conferenciará com os dois oficiais

do mercenarios tenha sido a
causa da matança.
DEZ CORPOS
Um destacamento de solda
dos congoles&s c mercenários
brancos que ovançava rumo
ao ultimo reduto rebelde, umnunciou ter encontrado
tem os cadáveres de dez bran
cos assassinados.
Mais 40 reféns brancos ha
oa
viam sido assassinados
los r0beldes c seus cadáveres
lançados do Río Rubii a 300
noroeste dc
quilômetros a
Stanleyvillo. segundo uma no
tlcla não confirmada.
REFÉNS
Entre os reféns brancos om
figuraripoder dos rebeldes 'vários
am 30 portugueses,
*aCerdotes. crianças
e freira*
belgas, bom como uma sobre
vlvente britânica da chrcinn
ocorrid-: no ano passado om
Banalia.
Um avião norte-americano
"C-130".
qUo decolou de Buta
na tardo do hoje
é espnrado
esta noite em lJoopoldvllI9 n
transporta sobreviventes espp
ciftlmnnto mulheres e crlança» feridos.
BUSCA
A flUaSe totalidade das For
ças Acreas Congolesos e uni
drdes do dnis dr>Btacamnnto'!
de forçrs do governo, chefia
das por oficiai,, brancon potrulham ns rSirad:B dc Buta
a Banfllla „ dn Buta a Bm>\va3ende, em buse* do»
«fens.
O coronel Mlchael Honr*.
chefe mercenário da
quinta
força do "comandos" congo
leses, declarou quc três dos
brancos haviam sido assas^nados com lanças e que a cln
co quilômetros dc Llkito. {oram encontrados outroB set<Cadáveres c dois dos refens
«ravom0ntc feridos.
Outros prinionairos
foram
encontrados feridos no camlnho de Buta. Tcm0-ne quc os
rebeldes
estejam
matando
netts prisioneiros hrancoB
a
medida cm que fogem, para
conter 0 avanço
da8 forças
qUo os perseguem,

Noticiei...
fConchisfio da 7a. pAf/Ina)
tado no nlvlnegro paulistano
nW o termino do Ri0-SSo
Paulo, man que continha cm
ntivldnde
no
Pnrqite
Sflo
Jorge;
O Botafogo nSó dttvitla em
negociar o passe do jogador.
com o Corintians e pelo nu«
m sabe
pretende
tuo na
tratisnçilo entre o pnsso do
quarto-zagueiro
corfntiano
Cláudio.

em luta na República dc Caribe. Porta-voz do Mjnigtèrio do Exl^ri01- dos 'ísturies
Unidos desmentiu runioreç de
que sou país tenha uni plftr.o
sobre eleições na Republica
Dominicana c um candidato
que deseja impor. Os fistados Unidos — disse - d«sejam um governo de coalizão
na base da mnis am.ila pessibilldflde,
"Nc-w Yorit
(O joinai
Times'' escreveu hoje quo os
Estados Unidos se propunham
eleições
a celebrar
fiaria»
mer.tarcs na República PfJjninicona num
prazo de dois
ou três meses e que Wasliing
ton desejava o triunfo d i exUtilaJcaquim
presidente
guer...)
O Conselho de Segurança
da ONU reuniu-se 'ssta. tarde a pedido da Rússia par.-,
efetuar nove exame da situa
ção dominicana. Em discurso na tribuna
o reprosjntante soviético' Nikolai Fcdorenko pediu a retirada imediata das tropas da OHA de
San Domingo,
sus-antando
que são ampregadas -some..,te para encobrir a arjrejiifio
d0s Estados Unidos"

Ba entre White e McDivit' —
escutada na basa de Houston
— era Sereiia o sem precipita
ções. O trabalho de McDhi'
foi importante, pois dirigiu ;
nave com suas próprias mãe:
e procurou o tempo todo ajii
mano
dar White com suas
bra3 que às vezes era arr.i'
tado' pelo cordão umbical.
4 DIAS
"Oerrm
A cápsula espacial
eu.
62
voltas
ni" completrirá
torno da Terra no período sír
quatro dias. A nave está con'
apogeu de 270 quilômetros e
perigeu de 170. Tud0 func.i>'
t.
na normalmente a bordo.
"Germini" cruza o espaço a
mil
Uma veleeidade de 28
e no.
quilômetros por hora
sua quinta órbita passou so
bre o Brasil, cerca das 18.Ü0
horas. A voz'dos crsmon^utas
e£tá sendo ouvida e gravada
por várias ost"ções espalhadas
em diveros países. Os norte,
americanos acompanham at-a
vés do rádio e da irhagòni
da televisão todos os lances.
que no memento Ge realizam
no esprço sideral e que pomundial.
larizam a atenção
Os dois cosmonautas
estSo
em perfeito estado do saúde
e trrh6mitem de inr.tar.t2 a
instante informações técnicas.
PASSAGEM
A embaixada norte-amer/:!;
na no Rio informou esta noj
espacial
te qUe a cápsula
-Germini IV" com McDivit e
sobre
Cabo
White. pOfSoii
Frio fEstado dn Rio) em sua
sexta volta em tirno da Tri'
ra- Ma sétima volta a nave
p-rsarA s'.brn Plorianúpoljs í
n¦¦ nítava sobre o Rio GrnnfVdo Sul. Ka nova pasmará n°
vamerito P°ln Esfrído d-> V.c
Oranri -. Uma hor^ c meia %
pois. na décima volta, sobre
Joinville e na órbita numero
11 nobre BraiUin » J"ão Pessoa. Amanhã s ?0 hn^a^ i«il
tart a P"1*5 r no Rio dc ,Tn
n^lro
na vigésima-primet a
volta.
INCONVENIENTE
Produziu-se um pequero
tah
mconvanifiiita quando
vim apuaa 34 minutos para
o iancanisnto d' cápsula. r\
contagem regressiva faj andn
p5nsa em consetiuopcin
defeito, que foi des-oh rto n^
nistema de controles èjétrlpin
O" problema suryiu no calv,
de sustentação
do
fogUjlí
"TiUn''.
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Enfermo
MONTEVIDEO — O Uruguai
decidiu pedir a0 governo brasileiro que permita ao ex-al.
mirante Aragão receber assistênria médica em hospital
do Rio do Janeiro, O ministro
uruguaio do Exterior, sr. Luis
Vidal Zaglío disse que o exalmirante brasileiro está gravemente enfermo.

GsMneie
TÓQUIO — O primeiro mj.
nistro Japonês. Eisaku Sato.
deu a conhecer ontem a lista
do seu novo gabinete, corrpletamente desconhecido, oora
excíção do ministro do Exterior- que continua sendo
Etsitsabuxo Shiina. O govér.
no anterior demitiu-se para
deixar Caniin'10 livre a/, -preir.<ier" para a reorganização,
que toinou-se necessária d^pcis de uma aguda crise no
partido liberal democrata e
ds dissençtr-^s entre Sato e o
vice "premier".

R
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LA PAZ — O ex-presidente
boliviano. SiKs Suazo lançou
um apelo a resistência passivà contra a junta militada governo. O Cx-vlcè prssidente exorteu à desobtídtâ.ncia cívij de a!|!urr.' lugar da
Bolívia- onde e:tn escondido
deseje a última greve gernl
Sua mensagem foi retran.v
mitida por tirr.a estação de
rádio de La Paz-

JARDIM SOCIAL
Terrenos Sem Entrada
Vsnrlornc.j diversos terrenos Iccalizados no JARDIM SOCIAL,
b-llrm exclus.vnmsnts lesidenciql. situado rio Alio do itupava, c-\ áquci, luZ' esgoto a ccnd'iç5e, am prost^çójs rr.oneaii i ijuan aiüde Cr$ 109.327.
INFORMAÇÕES E VENDASi
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NOVA YORK - O poetG Robert Lowel prám?ò "palirzf>r"
anunciou n«R retirará sua
adesão ao «Festival dar, Arte-s". a iCaljzaf-66 na Casa
Branca, em sirtal de protesto
contra
a política externa
nortc-americc;ria.

jRfieVélà'ca'd

¦ RSDPMk.
¦««rrrivaiatn~c«lni_a.
«Iln-Bt "

SOCIEDADE ADMINISTRADORA E !HCORPORADOP'Á' LTDA,
Rua Dez. V/eilphuien, 15 - 8." And/803 - Fono 4—B063

ROMA — Dois cientistas Italiános revclârarrj ontem quc
pelo menos n astronautas --,vléücòs não voltaram de süsi
missões no t-apaço. Acre5ceniam que possuem inclusive
gravações rias última^ palavras dos agonizantes pilotos"Otivm.-se
ouvem-;e não fim
c:ona
mais..
vou
tentar
com nr, reservas- os instrtin.cntos
não
funcionam
m-ii.s... não tem mais nxigênio, faz muito frio", êsip
é trecho do uma gravação
fe:ta pelos cientistas.

VATICANO — O Papa PaúlÒ
VI viajará para Pisa na prrixim.a semana. quinta feira'
Participará das solenidade;
do Congresso Eucaristia ita
llano. segundo Oómunlcáram
fpntçs do Vaticano.

DsSüte
MOSCOU - A cidade snvlética de Lenlngrado comem"rara os 70(1 an.-s de nascimento do poeta italiano Dani"
Alighieri com a cünhágcsi dc
Ümá medalha especial. .Vttrr.
dos lados da rr.ocda aparece
a efígie do pr,eta florentiii"
e no rcverso as figuras de
jovCns que simbolizam a h«manldado- No lado da-: figuras aparece a legenda: ""
hr.mcrn é clrladão universal*-

y£<^s§\ 1
(Conclusão

mas Sempxi
Sempiê varro bem!
bem!
^>^^/
nâo sou pretenciosa, porém
há mais de DEZ ANOS
figuno entre as emissoras
mais sintonizadas em f\
K
CURITIBA y
SEMPRE UMA DAS
PRIMEIRAS
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POR ISSO, ESTA'COM PROVADO, PUBLICIDADE NA RA'DI0 CULTURAI
DO PARANA'-930 K.C.-I INVESTIMENTO SEGURO j V.MDE MESMO!

RUDIO CULTURA DO PflRflNa
CAMPEÃ DE RA'010-AUDIÍNCIA NOS PRINCIPAIS HORÁRIOS E CATEGORIAS
S0CI0-econômicas!
**"*i

CWCG&DA
¦V7TZX*

RÁDIO
DO PARANÁ

da

Catrfiêâ de aia&énciq./

Gbfoime divulgamos ontem o PTN deverá realiznt
Convenção Regional para a
escolha de sou cnn:l! lato ao
cargo de vice-govnrnnd n". T*
lando aos jornalistas òr«48n
elades junto n0 legislativo *s
tadual, o deputado An*»i
Kuryi presidento no H»f»d0'
dessa' ngermlação par.id'i"i'1
doclarnu quc fssp imporia-.'"
encontro dns petonistas s?rá
levndo a efejtn no oróximo
dia 18.
Por outro lado. sabe-;e cem
segurança que os co.voicionais deverão lançar a rBntlirlí
tufa do presit|»n*p
^e s-eiJ
Partrdo parn disputar a vir**
governança n0 pleito At outu
bro vindouro

CONGRATULAÇÕES
O deputado Piratan An«
npresontou >
jo_ dt> PTB
Assembléia
I.ngleMlv», tfq^-rimBnto aoliclftnndo fosf*
consignado om ntn um voto
do congratulações p0la
P8'
sagr,m dt)
sexto anvcrsndo
do "Correio
d0
pvimnl*.
transcorrido no primeiro HI'
do men corrínto.
No
H»
encam|nhnmnnto
votção o purlamcritt"" tr'1'
bolHIifca exaltou" a qtinlldn(lA
o linha
do
Indnp^ndênc.t1
com que isso lmportnn'0 <*'
«Ao da lmpronua riraucai-l»'!
vt-m «c opnduzindo dísd» *•
au» fitndaçHoi voltado 3«ql
pre parn a dorínn dos nH"11
lntei-csae, ,u, oolctlvWad-J"1
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ATENTADO CONTRA MILITAR: PONTA GROSSA
«ANDARILHO TERRORISTA»
INTEIRA \«\M
da
.PONTA GROSSA (CORREIO — Correspondente) projeteis, um no páralama e outtro ao lado
— Tão somente agora, após ter sido registrada na porta do lado da direção, procurou seguir o auDelegacia de Policia a queixa da ocorrência, foi tor dos disparos com seu carro, mas sua busca foi
permitido à imprensa local manifestar-se a respei- infrutífera. •
to do atentado ocorrido em pleno centro da cida"
MISTÉRIO
de contra um Oficial da Guarnição Militar, o CaO
Pinto,
mistério
residente
Teixeira
em
torno do caso é que dois dias
Alceu
à
rua
12
de
pitão
Outubro. O atentado verificou-se dia Io do cor" após a ocorrência ninguém pode citar sequer uma
12h, quando o referido oficial, di- pista sobre o paradeiro do autor do referido aten"
rente, cerca das"Gordini",
seguia para sua residen" tado, que desapareceu como fumaça, muito em"
rigindo o seu
cia, para o almoço. Descendo pela rua Engenheiro bora o esquema de segurança rapidamente adotaSchamber em direção à avenida Vicente Machado, do pelas autoridades militares e policiais fosse dos
fo"
disse o oficial ter notado defronte ao Hotel San- mais eficientes. Desde terça-feira, até aviões"bar"barbudo", com uma
•ram empregados na
tos um
procura, pelo interior, do
pasta de lona azul às
dando mostras budo", responsável pelo grave incidente.
costas, apontar-lhe um revolver,
Dizem alguns, que presenciaram o atentado
de que fosse um bêbado. Não deu* muita impormas
não conseguiram barrar a fuga,. que a figura
fato,
e
somente
ao
os
dois balaços
tancia
percebeu
desferidos contra seu veiculo quando,
descendo visada era outra, havendo talvez confusão, ou que
a
alem da esquina da rua Dr. Colares, sentiu o chei" pode tratarse de plano terrorista com vistas
Na verdade, até o
ro da pólvora Já nesta altura, um funcionário do causar problemas na cidade.
Hotel Santos procurou seguir o autor do atentado, momento, reina denso mistério era torno do fatO;
tendo sido advertido que mais alguns passos em isto porque a figura central está desaparecida.
seu encalço e seria um homem morto. 0 "barbu"
PISTA
do" seguiu pela Dr. Colares^ em direção à Feira
A única pista sobre o autor do atentado foi
Livre da cidade, e ninguém mais soube do mesmo., fornecida às autoridades militares e policiais pelo
0 oficial, que teve seu carro atingido com dois motorista
da Praça Marechal Floriano Peixoto,

flEINALOO PAES
/BARRETO .

ÂDO PARA A OUTRA SEMANA
VÊNIO ENTRE A COHAB E BNH

de poíhm
¦ii

i
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A ADOLESCÊNCIA
escrevi, há dias. uma crò
nica sòbre a vida de um homem nas suas duas primor
ras iases: a infância e a puberdade. Isso valo dizer,
o
grosso modo- do berço aos
quinze anos.
ami
Suponhamos agora,
gos, que o nosso iníanle" resolve" continuar a sua cariai
ra de "ser vivo" e aceita, tetei
troca do sua decisão, a "cir
ça" de todos os
problemas
que lhe juncarão o passo, nu
ma progressão que só estaca
com a maturidade.'
Vejamos alguns deles, co*
lmaylIhidos ao acaso da
nação.
Aos quinze anos, qualq-Jüi
garoto quo não seja extiac;
dinariamonte privilegiado
"ser.ho
lem de enfrentar três
um
res'', para satisfazer a
quarto, que ó éle mesmo.
São eles: a lei de Deus* a le.
dos homens e a lei orgânica.
(E' claro que o nosso per3ona
gem, é um cidadão perfeitamonte normal).
E tem de onfrbnlcrlos pura
poder solucionar um probtoma difícil e ingrato — o ssxo. "Aparece" o que
Jul^c
definir com "potência" o ac
alternativas se afiguram, via
de regra, impraticáveis. "Rosolvor-se-' normalmente ó im
"de mr*praticável. Há falta
terial o do local!" Aguenttrrso ó quase desumano. "Autoresolverse", bastarso a si
rr.esmo, ó lesivo ao amor"
próprio o. no mesmo passo^
à saúde (tanto monial- quanlc
fisica) A terceira hipótese, a
mais usada, ó coibida pola
Igreja o pela policia — procurar "profissionais". E uso,
ra, amigos» como o quo a
gênio sai desta? Aliás,
A
GENTE não. que NÓS já da:
xaraos longe ossa fasel Ele*3os quinzeanislas.
E interessante quo o problema tem, a mou ver, fantas soluções e, ao mesmo tem
po, tão pouca3 o ó Ião oxtenso quo a 3olução fica ontrogue ao bom-senso dos psi"
r-analislan 0l' lá que módicos
'orem (é importante que solam
'listas"
ou "có!ogo3-\. •) quc
P«*« l«te ganham.
Eu sou
amador a oelf-madennanl No
do lenho com Isso- além d.ei
"err
curiosidade
de saber
aue ó quo licou".
Vamos parar por aqui quc
"" tenho quo fazer
aindr
uma porção de coisas: tomo*
'¦cirno, lavar
dente3, otc, para Ir trabalhar. ..

COUBOHE
COMA
"SONAB"
Qwlqwr bwplarMa* IM observar, nio
tsq-NR telefone para

4-5650

I*

Hugo, o qual revelou ter visto o andarilho Didio
Viegas que há algum tempo percorre o país e já
esteve outras vezes na cidade, nas- proximidades
da referida praça na manhã do atentado. O referido andarilho, alem de estar proferindo palavras
"aquele
desconexas, ainda dizia claramente que
seria ó dia em que derrubaria uma arvore ou pinheiro verde de qualquer maneira". Partindo des*
te pnncipio. e com as autoridades militares tendo
"dossiê" das atividades sub"
em seu poder vasto
Didio Viegas, acredita-se que s.eja
versivas
de
mesmo o autor do atentado.
Comunicados foram expedidos às Delegacias
de Irati,' Castro, Piraí, Jaguariaiva, Curitiba e ou"
trás cidades procedendo"se a um rápido cerco para a caçada ao andarilho Didio Viegas (estatura
mediana, barbudo, roupas maltrapilhas e bom
conversador). Aviões foram empregados na caçada
ao responsável pelo atentado, sem qualquer resul"
tado positivo. As autoridades policiais acreditatm
que Didio esteja ainda em Ponta Grossa, mas não
há qualquer pista esclarecedora.
Esperam as autoridades militares, principal,
mente da Guarnição Militar de P. Grossa, a deten"
ção o quanto antes, a fim de saber se o atentado
faz parte de algum plano subversivo ou terrorista.

O CONVÊNIO, entre a COHAB e o
Banco Nacional dc Habitação,
po"
dera ser assinado no decorrer
da
O Sr. Luiz Ar
próxima semana.
mando Garcc/-, de regresso da Guanabara, adiantou que o Superinterr
dente do Serviço Federal dc Habi"
lação c Urbanização (SERFHAU),
Sr. George Almeida Magalhães, informou quc está na dependência da
professora Sandra Cavalcanti, presi"
dèntedente do BNH, marcar a data
para assinatura do documento, por
quanto já foi o mesmo integralmen.
te aprovado. O ato deverá ter lugar
dentro dos próximos dias, no Rio,
após o que será liberado o numera"
rio para o inicio da execução
do
plano das primeiras unidades habi"
tacionais populares, cm Curitiba.
MUSICA
Prossegüindo cm programa
de

ensejar musica clássica ao povo, nos
bairros da Capital, a Prefeitura proOrquestra
move novo concerto da
Sinfônica da U.P. hoje, sexta-feira,
às 20h30m, na Sociedade Cultural 21
de Abril (rua Padre Agostinho esq.
Avenida Candido Hartmann).

ASSOCIAÇÃO MÉDICA
INICIA CURSO PARA
ATUALIZAR CLÍNICOS

A ASSOCIAÇÃO Medica do Paraná, fará realizar,
a partir do dia 7 de junho próximo, um curso de
CORREÇÃO
Atualização Terapêutica, destinado a médicos e
. •'
A Correção Monetária, por par- doutorandos.
As aulas serão ministradas na sede da Assote da Municipalidade desta Capital,
fiação, às 20h.30m, sendo o seguinte o programa;
co"
tem sido objeto de reiterados
de junho — DIURETICOS
interessado,
municados ao publico
a) — na Insuficiência Cardiaca — Dr. Arpois -a correção, tendo sido suspensa
naldo Moura.
por trinta dias, terá sua vigência ininas Cirroses hepaticas — Dr. Paulo Del
b)
—
ciada no próximo dia .9.
Claro
Faltam, portanto, poucos dias
de junho — Antiparasitarios — Dr. Miroslau
impostos
devedores
os
de
para que
e outras rendas ao Município sejam C. Baranski. —
Vasodilatadores — Dr. José Alde junho
onerados com os efeitos da chama"
Moreira.
varenga
da lei da correção monetária.
10 de de junho — Tuberculostaticos — Prof.
Dr. Ernani Bettega.
11 de junho — Quimioterapicos e Citostaticos
— Dr Paulo B. Costa.
14 de junho — Anticoagulantes
a) — Farmacologia — Dr. Ricardo Pasquim
b) — nas Cardiopatias — Dr. Gastão Pereira
da Cunha.
15 de junho — Corticosteróides — Dr. Lisandro Santos Lima.
16 — de junho — Anti-hipertensivos — Dr.
Muriel
Lopes
»»
17 — de junho — Anti"reumaticos — Dr. Acir
co, Rosemary Katia, Lápis,
produção
rez •
será de
Rachid.
Hclinho, Cand'id0 d0s Santos
Jair de Brito, apreientavdo
18 de junho — Psicotropicos — Prof. Dr
e Hilda Cristinc. Os cenaViniciús Coelho e Mariy TeOrlando
dc Oliveira Mello.
rios estarão a cargo ds Juarezlnha.
21 de junho — Antibióticos em Clinica Medica — Dr. Adir Mulinari
22 de junho — Antibióticos em Clinica Ciru*"gica — Dr. Giecondo V. Artigas.
23 de junho — Hormonioterapia em Ginecolo"
gia — Dra. Helen A. Birtler.

MTÍSTICl

Em
a
prosseguimento
Primeira Temporada ArUstica deste ,-uio da Universidade do Paraná, será iprèsentada, hoje às 21 horas no
auditório cia Reitoria, -'Noite da Música Contemporânea**
constando dc
lim iiucOntlco
. "sliow" de bossa-nova cuja
apresentação *será franqueada ao público.
A produção e apresentação estará a cargo de nrtis—
tas locais que mostrarão a
evolução da música moderna
últimos de;*
brasileira. nOS
anos destacando seus maiores sucesíoS e as suas próxneta tendências.
PARTICIPANTES
participarão: Snm!-a Trio;
Conjunto do Lúcia,- SambaArquitetura;
ton: Quarteto
alem da apresentação de Ru
ben Rollm, Anadlr, Ivo Bran

TÊNIS DE MESA DISPUTADO
NO PRÓXIMO DOMINGO
Sorá. realizado no próximo
domingo, às D horas, no salão
de esportes do SESC. o Quar
to Campeonato de Tônis
do
Mesa Nipo-Braailelro do Sul
do Peu-aná nutrio promoção
através a Associação de Tê*
nis de Mesa Nipo-Brasileiro
do Curitiba.
FINALIDADE
A roalii-ação do A.o Campeo

nato de tènl3 de mcsei rem
por finalidade selecionar .s
do
melhores
vil
tenistns
do Estado para o campeona.
to Inter-Coloninl n ser roalizado otn São Paulo na primolra quinzena de; julh0 próximo dentro dnquinto*;
c-toRorias: *-dult^ r"o<-cu*:;n,),
juvenil . masculino. Infantilmasculino. vetaMaOg, «
tll-femlnino.

Aero Clube

Homenageou

O BRIGADEIRO Artur Carlos Peralta e o engr
nheiro Alberto Franco Ferreira da Costa foram ho"
rnènágeadòs, ontem, por ocasião dc coquetel of--:reciclo pelo Aero Clube de Curitiba. Os oradores
destacaram a atuação de ambos para a construção
c liberação da pista dc pouso no Bacacheri, fato
que veio trazer significativas condições de melho"
rias para a aeronáutica civil em nosso Estado.
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GENERAL

RETORNOU ontem da Guanabara o
Superintendente da RVPSC, coronel
Brasilio Marques, onde esteve tratando com os dirigentes, da Rede
a
Ferroviária Federal S.A., sobre
solução dc problemas, tecnico-admi"
nistrativos afetos à empresa quc su"
perintende.
Em São Paulo, o Superintcndente da Rede esteve reunido com os
diretores da Estrada dc Ferro Sorocabana, ocasião cm quc foram de"
batidos assuntos relacionados cora a

inlensificação e melhoria dos trans"
portes ferroviários no sul do país.
Do encontro, ficou decidido quc
os dirigentes da RVPSC, Estrada dc
Ferro Sorocabana Viação Férrea do
Rio Grande do Sul, estarão reunidos
em Curitiba, ainda no decurso
do.
corrente mes, ocasião em quc adotarão uma serie de medidas tenden"
tes a alcançar o objetivo
comum,
fruto, cm grande parte, do bom in"
tercambio existente entre as respectivas empresas de transporte ferro"
viário.

Falecimento
Benedito Antunes de Oliveira
Ocorreu ontem nesta Capital, o passamento
do Sr. Benedito Antunes de Oliveira, do alto
comercio desta Capital e da cidade de Morrctes,
onde residia.
O falecimento do prestante cidadão, cau"
sou pesar em todo o Estado, onde gozava da es"
tinia e do mais alto conceito.
Era casado com a Sra. Madalena Malucelli
Antunes de Oliveira, e pai do Sr. Orleans A. dc
Oliveira, casado com a Sra, Aydll Martlnelli 011"
velra; do Sr. Orlcy Antunes de Oliveira, casado
com a Sra. Léa Mattar Oliveira; do Sr. Orlete
A. Oliveira, casado com a Sra. Maria Izete de
Oliveira; do Dr. Sidney Antunes de Oliveira,
Prefeito de Morretes; do Sr. Osmar Antunes de
Oliveira. Era irmão do Sr, Antônio Antunes de
Oliveira. Deixa vários netos.
O comercio de Morretes, em homenagem ao
Sr Antunes, que foi grande empreendedor, cerrara suas portas no dia de hoje.
O funeral será às 17h, em Morretes.

... ¦ X

Carneiro, via de movimento quase que,- totalmente asfaltada ou pavimentada, como quer
ram — diz OV — mas, o problema está, justamente no quase, pois, na realidade deveria estar
toda pavimentada e, por causa de uma quadra,
muita gente tem se batido, mormente motoris"
ta:*,. Não se justifica o porque, de haver aquele
trecho próximo a Sete de Setembro, despido de
pavimentação e, localiza"se justamente num tre
cho onde se nota residências de primeira, por"
tanto, onde habita gente que pode pagar um pe
daço de asfalto e, por outro lado, a culpa, tam
bém cabe ao município por deixar as coisas em
brancas nuvens.

A POEIRA'
Mais do que nunca tomou conta da avenida
Anita Garibaldi. Assim, a vida de seus morado
res tem sido um verdadeiro inferno, no lar ou
na rua. Não se pode tomar outro rumo, de qual
quer maneira estamos sujeitos a poeira — co"
menta J. Carlin — no entanto, nenhuma pro
vidê"ncia é tomada, a fim de melhorar a situação
da rua, dos moradores e transeuntes em geral
que, sempre estão sujeitos a algo: poeira ou Ia
ma e, ainda, há o problema das valetas e do ali"
nhamento da via, que é estreita prá xuxú e, quem
está em perigo, como sempre, é o pedestre.

A

BELEZA

Como diz o ditado, não se põe na mesa. A
no
cidade hoje evolui, cresce e se embeleza,
entanto, não há princípios de higiene, pois, uma
cidade como a nossa, sem mitórios públicos é
sinal de que está atrasada no que diz respeito a
higiene. Açora, mais do que nunca, a Capital
necessita de sanitários públicos, mas, ao
que
parece, a administração não está se interessan"
do muito, salvo pelas demolições e embelezamen
tos — comenta VC — e, aí está um problema
que deve ser solucionado, até de imediato. Curi
tiba não pode ficar sem sanitários, de jeito ne"
nhum, nortanto, está na hora dos senhores admi
nistradores tomarem as medidas que o caso requer.

MAIS

UMA

VEZ

Edifício Garcês protesta
O pessoal do
contra a falta de água naquele prédio, o que vem
se tornando um caso
de polícia, segundo o
leitor TA. Diz êle que
a falta está cada vez
sem
mais acentuada,
que as medidas solu"
cionadoras sejam leva
das a efeito, até pare"
ce uma brincadeira de
mau gosto e proposi"
tal. Nestas alturas, os
mitórios estão exalan"
do cheiro desagradável1
chegando mesmo a dei"
xar a gente doente. E' necessário que as autoridades responsáveis pelo setor intervenha no
Edifício Garcês, a fim dc dar, com urgência:
uma solução ao problema.

( '*L

4§k
AVISO

Está sendo necessário uma seta no Semi"
nário, a fim dc alertar os senhores motoristas
da saida da cidade, indicando a Estrada do
Café (Norte do Criado e Ponta Grossa), mas, tal
não existe, motivo pelo
qual, volta e meia, moto
fjulé ro>Wt'*J
ristas
dirigindo
cami"
nhões com pesadas car"
ô%* ifl
gas tomam o bonde er
rado Isto é, o caminho da
Está na
velha estrada.
hora do DER tomar as
medidas e, por outro Ia"
do, alargar o cruzamento
das vias, ou seja, Nossa
Senhora Aparecida com
Estrada do Café, a fim dc
evitar congestionamento,
e trombadas absurdas, por falta de um pouco
mais àe espaço.

mWf

CONGESTIONAMENTO

Rede Vai se Reunir Com
Viação Gaúcha Visando
Aumentar o Intercâmbio

¦
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Geralmente, o tráfego encontra-se congestio
nado na rua do Rosário, isto, por dois motivos,
saída das alunas do Colégio Divina Providência
e falta dc espaço, pois aquela artéria há muito
está necessitando de um alargamento e, como
tal, naturalmente está para ser feito num futu
ro, talvez distante, o negócio só poderá ser so"
Iucionado, bastando para isso, quc o Departa"
mento responsável pelo trânsito tome as medi
das* seguintes! estacionamento proibido, mui"
tas aos Infratores, ásslm, os papais ricos nao
lulas
abusarão, estacionando seus carros em
duplas, a espera de suas fllhinhas, no final das
aulas. Multo fácil, portanto — completa JC —
mos a obra!..
ii

ii

NA RÁDIO TINGUÍ
As reclamações a^uf puMas sfo comenta*
'das 'de
segunda a sábYdo, Ss 12.45 fioras,
"CURITIBA
GP«na Rádio Tinguí, programa
TA", apresentado por T1T0 CORRÊA,

ín?
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POLÍCIA ACOBERTA TRAFICO DE MACONHA
DA «GANG» QUE AGE EM TODO SUDOESTE
"prisão 'de
João Vaz Filho foi efetuaíta pelo
Cascavel. A
Crispim dos Santos, com a
Waldemar
Polícia
agente de 'do
inspetor de quarteirão Arlindo de Oii
colaboração
veira, que vem emprestando valorosa cooperação às auioridades policiais da região.

"Joãozinho bo Buriti", fei
João Vaz Filho, vulgo
preso em flagrante, na cidade de Cascavel por pertencer ao que se presume, a importante rede de trafican
les e cultivadores de maconha, com ramificações nos
Municípios de Santa Helena, Formosa, Nova Aurora 6
com a proposta e disse que
Iria buscar o "produto" em
Formosa d0 Oeste.
PRISÃO
No dia aprazado, João Vaz
Filho apareceu em Cascavel _
meio quilo'
cam cerca de
sendo detido pelo agente de
Policia Waldemar Crispim, e
levado à Delegacia de Poncla,
do wrgento
com o auxilio
Arnaldo, d* Pollek Militar
do Estado.
Na Delegacia, o escrivão
ColUnl nSo lavrou 0 auto de
prisão em flagrante, por trifico de entorpecentes, como
seria natural.

PLANO E PRISÃO
Por informações do áleaOrozlnho da Silva, o
guete
agente de Policia Waldemar
Crispim dos Santoi^ vc..o a
eaber da existência do tráfico
b cultdvb de maconha nas
Cascavel.
proximidades de
Sendo o policial experiente e
conhecedor dos problemas 11gados a quadrilhas someÇ&antesi tratou de agir com
a máxima cautela.
Instruiu então 0 alciguetç
para penetrar entre os traficantes, apresentando-se como comprador e vendedor da
tecidos,
procedente de São
tambem,
Paulo e
possível
comprador de um lote de maconha.
Ficou combinado, depois de
Jongas conversações, quo J ião
Vaz Filho venderia a quaiuidade desejada de ma.-oiiha^
que nüo possuía para pronta
entrega, mas que não Jemora
ria a chegar às mãos do interessado.
A erva maldita seria ?ntregue ao alcaguete e através
Ouem
; de João Vaz Filho
possuiria a maconha, ser,a o
do Hotel •• Res' proprietário
taurahte Tamoio
em Cascavei.

depois de efetuados as primeiras diligências pelo agenCrispim dos
te Waldemar
Santos, — o traficante João
Vaz FÍlho foi colocado cm
coa-íra
liberdade, sem
que
êle fosse lavrado o auto de
prisão em flagrante, — con.o se não bastassem as provas colhidas.
O Promotor Público da
Comarca de Cascavel solicitou ao
delegado de Policia
r.ova prisão do traficante, o

DENUNCIAS
Agora pairam sérias dúvidas. Por que não foi lavrado o flagrante e por que o
agente Waldemar Crispim não
continuar
suas
pode
investigações, nos Munlíipioõ
de Cascavel," Santa Helena,
Formosa do Oeste, Nova Aurora o outiros?
O próprio agente teria revelado que José de tal pro.Hotel Piquiri
prietário do
teria^ para
fornecer a João
Vaz Filho mais de 5 quilos
de maconha, pela imnortcncia de 300 mil cruzeiros.
Consta ainda que estaria
esperand0
uma colheiía di
aproximadamente 200 quilos
de rrva de plantação nes
terrenos de um tal de "Tur.co*'. O policial conse3'j'j !ocallzar o terreno,
mas já
meio tarde. Ab ervas 'íaviam
sitio
retiradas e escondidas
por Roberto de tal, io mato. Cerca de 45 pés í0ram
entretanto, encontradas, escondidos no matagal, A entrega desses pés de maconha,
foi feita a0
dV
delegado
Policia de Cascavel, comprovando-se, assim, as ligações
de .Toas Vaz Filho com os
traficantes,
TRAFICANTE EM
LIBERDADE
Passados alguns dias —

ENTREGA
No dia e hora da «ntrega
Compareceu a0 local Arlindo
cooperador) sendo
(agente
recebido por João Vaz que
por sua vez alegou qiri não
tinha ainda a maconlia parn
pronta entrega mas que precisaria da importância de SO
mil cruzeiros, como idlantamento, pois a erva ferio que
vir de Formosa d0 Oes'o
Arlindo deu a João Vaz
a Importância de 15 mil cruzeiros com 0 trato .|o que
recebendo a maconha, 'inrin
e restante do total rie V rn.ll
cruzeiros (que eqüivaleria a
tim quilo e pouco de maçonha bruta).
O
concordou
traficante
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'dos
'da
0 Conselho Regional
Ordem
Advogados do
Brasii, secção do Paraná, esfeve reunido ontem, para
receber o compromisso de solicitadores que tiveram seus
pedidos de inscrições deferidos na forma do artigo 48
do Estatuto da OAB.
Adiantou a direção
do
1797
Conselho Regional da
OAB
que todOfl os pedidos de ins1798
crlçõoS porá soliciladorog aca
domina s0rão aceitos na Se1799
cretaria da ontidude alé
o
próximo dia ll_ desde quo 0s1800
tejam devidnmènto documentados. c após t3rminad0 este
1801 ¦
prazo a categoria de ."solícita
dor acadêmico" Será extinta
1802
dando lugar a um outra "enta
glárl0 ou provisiOnFdo". 1803
SOLICITADORES
Estiveram presente à ses1804 .
sSo de ontem,
os gogulntss
solicltadorea acadêmicos
1805
quo
prestaram compromisso! para
1806
rocoberom as respectivas car
telras:
1807
1792 — Abra0 José Mellom 1808
1793 — Altamir Prcde rico
Schmldt
1809
1794 — Antônio João Braga
1810
1795 — Divonzir ArthUr Guzzo
1811
1796 — Egldlo Muncreto 1812 .

Frederico Rica r d o
Maurer
FranclBco de
Paula
Franco
José Umbeltno Fran
co
João Luis Manasses
do Albuquerque
Joào Roberto
SantoB
Regnier
Joel da Gama
Lobo
d'Eça
Leortaou Tibureio de
Carvalho
Lincoln Thiag0 isahias Tarquinio.
Mário Bonkoskl
Pedro Antônio Severino
Rafael simllle Ribeiro
Ublrajara prian0 Oua
porá Barcelos
Flavio Szabo Drlesel
leda Heidrich
Stefano Triska
Aroldo Antônio Glomb
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Sidney José Goulart (21
anos. lavrador- procedente de
Santa
Xanxerê.
Catarina).
Compareceu- ontem- na Delegacia de Falsificações o Defraudaçôes em Geral, para
declarar que caíra no famosí
slrr.o "conto do paço" sendo
lesado na Importância de
300 mil cruzeiros, que trazia
para auxiliar seu pai- que
se encontra Internado em
casa de saúde e que ontem
mesmo foi submetido a delicada intervenção cirúrgica.
O otário. com0 todos os outros. forneceu uma descrição
muito frágil dos vigaristas e
chegou mesmo a achas engra
cada a forma como calu no
golpePERTO DO HOTEL
Relata que estava hospedado no
Hotel Aeroporto.
Saindo dali e indo para a

Rodoviária. encontrOu com og
vigaristas- na quinta feira
última. Foi na famoBa conversa do bilhete premiado e
recebeu em troco dos seus
300 nvil cruzeiros, um pacote
de papel e notas de pequeno
valor. Açiesar de ter caldo
no golpe- a vítima só ontem
apareceu na Central de Plant|o, para apresentar queira
(estaria esperando o regresBo dos vigaristas)- E só à tar
de è que chegou a DFDO
para registrar a queixa, dando tempo de sobra para que
os malandros mudassem qe
ares ou se desvoncilhassem íe
qualquer prova que cont»,
ares ou se desvencilhassem de
ser estabelecidaS muito provável qae j*.
mais o otário recupere .
seu dinheiro.

"ABELHA

OPERARIA"
VAI ENVIAR AO Bll
0 SEU REGIMENTO
A Cooperativa de Habit-"*ção Abelha Or»erária( por Seus
membros dos Conselhos
ds
Administração e Fiscal apro
vou o seu Regimento Interno,
que será encaminhado «o Ban
co Nacional de Habitação^ jun
tamente com os demais' do.
cumentos solicitados Pelo ofi
cio competente
recebido, do
BNH. pelo presidente da Coopera tiva. tff Luiz do Oliveira Godoy.

Tendo sido já examinados
e aprovados os seus Estatutos
Sociais. espera-3e para breve o
da Co
pleno funcionamento
operativa de Habitação Abelha Operária_ quando
serão
convocados todos os associados. 0m numero de 10-000 (d0z
mil), para a assinatura dos
respectivos contratos
habiti.
clonais.

MAIS UM JAGUNÇO DE
Agentes de Policia efetua,
ram a det&nção do indivíduo
José Mschado da Silva (27 anos. solteiro, agrlmensòr resí
dente em Cachoeira^ MuniciPio de Antonina). José Macha
do da Silva estaria envolvido,
juntamente com Aci0U Curve
lo Nol3c=coi João Pimenta
e
Zé Baiano, na chacina ocorri
da em Rio Pardlnho na estra
da federal Bi\_2, unndo tr(=s
jagunços foram assassinados.
INTERROGATÓRIOS
Ontem à tarde. José Macha
do da Sjlva estava sendo in.
terrogado por polioiais paranaenseS. sendo permitido ape

nas um breve eontecto com
a imprensa quando, foi por-si
vel deduzir qua josé Macha
do estava envolvido na chaci
na d9 Rio Pardinho.
Mas n^da além foi possível
esr apurado,
O qua importará_ agora, terá a de9coberta
de
novas
covas dos Jagunços mortos e
a prisão d9 todos os implica
dos. bem corno as suas confissões.
As investigações, conforme
já noticiamos vem sendo efetuada3 por elementos do Píraná e São Paulo num trobalho conjunto.

V AD
TRIC
NOVOS inscrito: NA DIZ
SER T0UBEIRB
E VAI A ESP
RDEM DOS ADVOGA DOS
COMO S0LICITAD0RES

icr.Muínci»
«no. cawa,

nem nada.
plantações, 'recentemente,
—
Ainda
apesar das negativas, sabe»
se que um oficial superior da
Policia Militar, — conhecido como "Castro", — foi preSo e envolvido em tráfico de
entorpecentes, na zona sudoeste do Estado.
Nas áreas agora denunciadas, — é preciso qu» se
saiba, — 0 aual diretor da
Policia Civil delegado Ruy
Rebello
Vieira,
desbaratou
"gang"
uma
de
poderosa
plantadores e traficantes da
maconha.
Ruy era, ent5o,
delegado de Costumes. Agora, os plantadores estariam
novamente
trabalhando
e
"forças ocultas"
os estariam
contra a
ação
protegendo
policial, ou alcaguetes estariam revelando ob passos da
Policia.

venda de Amad dizendo que seu filho iria viajar
e que precisaria, imediatamente, de 20 mil cruzeiros. Diante das credenciais do homem, o comerciante não teve duvidas em ceder o dinheiro. Mas ocorre que o "delegado" nunca mais
apareceu para pagar a conta que devia.
O sargento, por sua vez, não trabalha mais
naquele setor:
Agora, não se sabe de nenhum delegado que
esteja usando "Rural Willys", com as caracte.
risticas descritas pelo comerciante ou algum que
fosse tão cretino ao ponto de lesar um vendedor
de frutas em 20 000 cruzeiros.
COM MEDO
O comerciante estava com medo de formu"
lar a queixa na repartição competente, por razões obvias.
Teme represálias, principalmente
porque o indivíduo que ali apresentou-se disse
ser, entre outrtas coisas, inspetor da SUNAB. O
caso, contudo, deverá ser objeto de inquérito
policial.

Vende-mos no CENTRO INDUSTRIAL MAUA. eom íremt»
para a BR—2, Junto ao Atuba- terrenos dosdu 610m2 en»
1000m2, om preotaçaoi nenaala deid* Crf 6.600, tem lui,
'òica • condução.
INFORMAÇÕES E VKNDAfj

COMÉRCIO e ADMINISTRACA0.LT.Dci5*
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O preso, novamente foi li-

TERRENOS -

nuuuu VEÍCULOS
1

que de fato ocorreu. Uma
efetuada pelo
diligência foi
escrivão Collini a Formosa
do Oeste e êstè retornou dizendo qüe o implicado, —
proprietário d0 Hotel Piqulri — nada tinha com o tráfico de maconha muito embora o pres0 afirmasse que
tinha um
compromltio de
compra
de vários
quilos,
num valor maior «w 399 afl
cruzeiros.

HISTORINHA
Relatou o comerciante, na presença do re"
porter, que meses atrás um sargento" da Policia Militar, que dava serviço na Estação Rodoviária, apresentoirlhe um cidadão muito bem
vestido, que leria exibido documentos como de"
legado de Policia e que estaria usando uma camionete "Rural Willys" azul-e-creme. Dias mais
tarde, o delegado, ou "delegado", apareceu na

"mKSWQGEN"
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SINDICÂNCIAS
"FRIAS"
Tais fatos foram levados
3o Secreao conhecimento
tário de Segurança Pública e
do Diretor da Policia Civil.
Estes, 'a ao invés de enviarem
região elementos não
para
conhecidos ali, para efetuarem um levantamento completo, limitaram-se a pedir
diligências à mesma Delegaonde oj aida de Cascavel 'conhecimento
caguetes têm
de tudo o que se pass-i e
nada pode ser realizado em
sigilo.
A sindicância realizada em
Cascavel — st e que foi fe!ta, — deu também resultado negativo. Ninguém encontrou traficante nenhum, nem

AMAD GEBARA, dono de uma banca de frutas,
na Estação Rodoviária, esteve ontem na Central
de Plantão, falando com o delegado Nadada
Feller e escrivão Inamí, sobre um golpe de 20
mil cruzeiros que lhe aplicaram. O suspeito, at>*
o momento, é um delegado de Policia ou pessoa
intimamente ligada ao organismo policial.
Os policiais, apesar de terem ouvido as quei"
xas de Amad, nada fizeram fe nem poderiam fazer) senão encaminhá-lo à repartição competente.

ENTRADA - SEM JUROS

^SBflB^BBP^9

força da "ha-

Comerciante Extorquido Por
Quem izia Ser om Delegado

VEÍCULOS M«mis - ZERO ii
SEM

bertado, por
Was-corous".

OTÁRIO PERDEU 30Q MIL
PARA TRIO DE VIGARISTAS

SOCIEDADE ADMINISTRADORA E INCORPORADORA ITDA.
Rua Do*. Weifphalon, IS — 8.° And/803 — Fon. 4-8063
^^
Curitiba.
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1813
1814
1815
1816
1817
1818

—
—
—
—
—
—

Álvaro Branco
João Sely AntuneS
Renato Pedro Justy
Ubirajara Cury
Edgard Clov-s Pedroso
Edson Nevcs Gulmarr5es
1819 — João Milczewski
1820 — João Batista Vleir1821 — Luiz Volk Filho.

Figura das mais originais
apareceu ' ontem, pela manhã, na Central de Policia
autorizaçfi0
pedindo
porá
almoçar em
Instituição de
beneficência.
Trata-se
de
José de Alvarenga (37 ijtos,
casado^
natural de íbiracl
Minas Gerais).
O tomem!
em seu poder
que diz ter
cartas de personalidades como
Juscelino
Kubitschek
Carlos Lacerda
Magalhães
Pinto, Carvalho Pinto *> o'o
repórter David
—
Nasser,
pretende além
de publicar
obras de poesia e livros viajar para a Espanha.

em
pretendendo
conseppilr
Curitiba um passaporte, para viajar
para a Espaniia
onde quer reeditar céus sucessos do touradas nus teria realizado em diversas cidndes (em circos) do Minas
Gerais e Sáo Paulo.
Depois de obter o passaviajaria ainda
Porte,
para
Paranaguá o lá tentaria obter num
navio de rarga,
uma pnss.igem que 0 te*.-i'.-;so
para Madrid, — seu grinde
sonho.
O mineiro, além do iodas
as suas
qualidades,
spria
também um hábil declamador que
se
encontra
no
mais bel0
"em sérias sentido arttótico,
dificuldades financeiras".

VIAGEM PARA ESPANHA
Diz ter um pouco do touteiro, iteefca e es"crtt0r, —

Atentado
Ârafee

Israel
TELAVIVE. 3 (DPA) — Um
hojo
porta-voz militar disse
que três carga» dc explosivos
colocadas por sabotadores ara
bes. danificffram uma ropreja
n« zona de
do Bet GovrIni
Lachlsh e umà residência di
colônia Xiftfth. na frontelt.a
com o Líbano.
NSo se registraram baixas,
i>.t
porem Israel protestou
ambos o„ incidentes ante
a
Comissão de Armistício dai
Nações Unidas.
"NSo devemo, esperar umft
ação efetiva do Conselho de
Segurança no conflito áraberopstldas
israelense o, após
lançamos,
advertências' qu«
nossa paciência «stá esgotada" — declarou, em essenota
o sr, Levi Eshkol presidente
do Conselho de Israel, durati
te um debata travado no Par
lamento «obre
a segurança
na* fronteiras, solicitado prlos partidos do oposição
FORCA
A Síria exigiu hoj» n fortnaçBo de uma "força dlsnun
«Iva conjunta" contra
Israel
os trabalhos
para defender
-¦
.
araben rio <i. i,, do
curió
dos nfluenti s ilo rio JordlO.

.-L

MISSA

Em memória do jovem Maurl Furtado, tragicamente desaparecido em dezembro do ano
passado, será rezada, domingo
igreja Sagrado Coração de Maria, próximo, na
missa pela
passagem do sexto mês de seu falecimento. Para
«se ato de fé cristfi, tflo convidado»
parentes e

¦

Cia. Divulgadora do Paraná
"CIDAPAR"
(Em organização)
Capitai: Cr$ 200.000.000

«ESTATUPR?JET0
ín2»PECí?
í no "Diário DOS
fOS , publicado
Oficial" n° 70 de
29 de maio de 1965.
'
CORREÇÕES:
Em virtude de ter incorrido em algumas
incorreções, são feitas as seguintes retificações
àquela publicação:
a) Sede da Cia.: Rua Dr MurJd, 650 —
7° andar, conjunto 73.
b) onde se lê "Folha do Estado", leia-se
Folha do Estado" e "Paraná Esporlivo
Curitiba, 29 de maio de 1965
Os fundadores:
A. Lustosa de Oliveira
Roberto Barrozo Filho
(O — 3, 4," 5)
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CORREIO D. ORARAHA
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EXPOSIÇÃO DO JOCKEY CLUB ESTE ANO SERÁ
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MAIS CEDO: STUD BOOK PROMOVE 24 DE JULHO
CONTRARIANDO o que normalmente vinha sendo fei.
to, este ano a Exposição Feira promovida pelo Jockey
Club do Paraná e coordenada pelo Stud Book Paranaen.
se, foi antecipada.
0 tradicional certame foi marcado para o dia 24 de
julho, tendo como local o hipódromo do Tarumã e reunindo produtos nacionais nascidos em 1963.
A medida, para nós, foi a mais acertada possível,
se considerarmos que nos últimos anos, a Exposição vi.
nha sendo prejudicada, em virtude da proximidade de
Batas, com as Exposições do Rio e São Paulo.
criado.
Agora poderão os
apresentar
res araúcarianos
Beus produtos aqui no Tarumá e depois sendo sua vontade poderão levá.los para o
Rio ou São Paulo.
Espera-se apenas qu9 êsSeS
mesmos cnadoreS compreendam a iniciativa do Jockey
Ciub e levem seus produtos
em grande número a nosSO
parque de competições, presti
gi?ndo mais eSsa iniciativa do
Stud Book.
O legulamento da Exposlção-Peira aprovado por aque
le órgão do Jockey Club tem
o seguinte teor:
Jockey
Artigo l.o — O
Club do Paraná no deseme
de
finalidades
suas
penho
com o objetivo de incserr.entar a Criação do puro sangue
nosso pais
de corridas em
promoverá no dia 24 de ju
lho do ano corrente urr.a ex
posição feira de animais da
raça puro sangue
de corrientre 1 o de
nascidos
das
julho de 1.1)63 e 30 de ju
lho de 1HB4.
Artigo 2.0 — As inscrições
para esta exposição encerram
dia 2R dc junho do
s9 no
corrente ano às 17 horas.
Artigo 3.0 — As inscrições
serão feitas cm fichas aproprl^das pelo criador ou pelo
legal na
seu representante
sede do Stud Book Paranaen
Se Hipódromo do Tarumã por
I
tãó número 2.
Artigo 4.o — Não serão con
sideradOB inscritos or, produ.
tos atacados do doenças incu
rav«is ou contagiosas.
5 único — Os animao conta
minados com doenças heníi»
n^s mas dc fácil contngio_ Se
serem
rão separados
para
exn^stos cm,locais nr* determinados pelo Stud Book Paranaense.
Artigo 5.o — Encerradas os
inscrições o Stud Book Para
naenSo organizará o catalogo
ofici.il da Exposição com os
dador, o informações que jul.
gar necessários.
Artigo 6.o ¦— fi proibida a
apresentação de animais inscrlto3 com enfeites ou condu

zindo quaisquer aparatos San
do permitido tão somente o
us0 de cabeçadas com redeas
argolãoi freio ou bridão.
Artigo 7.o — O Jockey Club
do Paraná promoverá a partir de fevereiro do ano de
1.966^ desde que roUnam p0lo
menos seis inscrições de am.
mais de proprietários diferen
teSi o durante
doze
meses
duas provas por mês no minimo res0rvadas a produtos sem
vitoria t que tenham participa
do da, Exposição Feira e com
a dotação mínima de Cr$ ..
400.000.
Artigo 8o — O Jockey Club
do Paraná
reservará ainda
exclusivamente aos
particlpnnteg da Exposição Feira as
seguintes provas dc s9u cal°n
dario clássico com as condi,
ções doterminadag pela C'.missão dc Corridas o do*ação
minima dc CrS SOO.000.
a) —- Março de lOfifi
Clss
sico Criadores:
b) — Junho de 1966 - Classi
co Alfredo do Almeida;
c) — Junho de 1966 -— Claa
sico LlnoU de Paula Machado;
d) — Novembro de 1966 —
Clessico Bento Munhoz da Ro
cha Netto,
ani5 único — Todos os
mais inscritos qUo comparec9
rem a Exposição Feira, estarão
automaticamente
inscritos
nas provas referidas neste ar
tigo.
Artigo 9o — O Diretor do
Stud Book Paranaense desig.
nará uin juiz incumbido de
examinar a classificar os ani
mais inscritos
para. fin do
adjudicação de
prêmios qUc
serão os seguintes:
Classe A — Potros
nacl^nais — Una taça de prata a
cada um dos quatro finalistas
ClasRc. B — Potrancas nacio
nais — Uma taça d„ prata a
cada umi das quatro finahs
tas.
Campeão Geral da Exposlção — Um bronze.
Melhor lote de quatro pro
dutos — Um bronzn.
Artigo Ifío — A partir 1os

dez dias anteriores à Exposl.
ção_ será iniciada a identifica
ção dos produtos inScritos_ pc
lo veterinário oficial do Stud
Book Paranaense devendo os
responsáveis proporcionar os

elementos neces3arios para a
realização do Serviço.
'
i
S 1.0 — Constatando-se qua
oa sinais ou os demais requl
sitos da inscrição não coinci-

Turle
IO DE NORDIC
NORDIC
FILHO
VENCE EM LIMA
LIMA — Nas ultimas corridas no Hipódromo de Monterrico. nove cavalos "sfangeiros conseguiram vencer:
sete argentinos, um chileno e
um brasileiro.
Esse ultimo
de nome Great Star, uni filho de Nordic e Circê venceu
o ll.o pareô,
dirigido
p0r
Pablo Morales A prova foi
em
1.200
metros,
corrida
no
tempo de 71" e 4/5.
IRMÃO DE YATASTO
NOS HARAS PERUANOS
LIMA — O reprodutor Yal.

Estrangeiro

de
Se-lrm
de
8 anos filho de Selhn
Hassan e Yucca, irmão profoi
prio do craque Yatasto,
comprado na Argentina pelo
"Santana".
Haras
No mesmo
avião que trará Yal, chegarão 6 éguas reprodutores sen
do duas filhas de British Em
pire, uttia de Selim Hassan:
uma de Argur, uma de Pretexto e uma de Timor. Esta
ultima é uma irmã
própria
da craque Soldadesca, ganhadora da "Polia de Potrancas", no Hipódromo de Palermo e vencedora de
duas
corridas nos Estados
Unidos.
RESTABELECIDO
O JÓQUEI RODRIGUES

II El «II li»
Classificação
1 ,o
1 .o
2,o
2,o
3.o
3,o
3,o
4,o
5,o
5,o
5,o
5,o
6.o
7.0

'dos

MONTEVIDÉU
MONTEVIDÉU — O Jaquei
Jóquei
Luiz A. Rodriguez voitará a
montar nas próximas ç-orridas, depois de ter 'rodado"
com o cavalo Monumental ho
ultimo dia 22, no hipod.-omo
argentino de Palermo.
Na
queda sofreu escoriações nas
pernas e luxação na clavicuIa, mas já se encontra restabelecido.
ACCRADALE VENCE O
GP DA

pontos

Cursos de especialização no Hospital de Cli'
nicas de São Paulo e no serviço do Professor
J F
Pontes. CONSULTAS: das 16 às 18h
Edificio ASA — 13° andar — Telefones:
4-9010, Ramal 13. 4*7233 (Residência)
(G —até S.O.)

GRANDE QUEIMA DE
(AGENCIA

CAMINHÕES
Diesel (estado

F-600
de novo)
1.963
F-600
1.960
F-600 (basculante)
1.956
F-600
1.956
F-600 (equipado, SUPER FORD)
1.962
Dodge
1.954
CONSIGNAÇÕES

INFÂNCIA
4—55
PTETA
X—5o
2—2
FRIGIA
"55
3—3
DOMAGE
*
55
FULLNESS
' 6—55
4—5
MARISELA
2—55
VOANTE
7—55

A COCIL POSSUE O SEU TERRENO A /«FF
NAS 20 minutos do centro e a CIBRALAR coestroe a sua C*SA PATENTE, em longo financiamei-to, com mensalidade a partir de ..
Cr? 29 000.00
Inf. na CIBRALAR — Rua Mar. Deodorc,
44! — Edifício Lustosa

OLIVEIRA & FARIA
Ume equipo de vendedores aptos a funcionarem com: Material
elétileo, Forragens. Ferramentas agrícolas, Utensílios domesticos e Matorials do construção om gorai

Caixa Postal 137 - Telefone 305 - CRUZEIRO (SP)
^*-"—~*~rr'rr\rtc

rrr mrr ~ —-^'~--*--i*^-*--™-m-^r^-^-**m™^t-w-rif^^

C

CARR0.S USADOS
FORD)

AUTOMÓVEIS
Mercedez Benz 220 (estado de novo) .. 1.961
Chevrolet Impala (4 portas)
1.961
Intcrlagos OK
1.965
Pick-up F-100 (estado de nova) ...... 1.963
Pick-up Willys
1.962
Uti^tario D.K W. (com capota de aço) 1.960
Dodge.4 portas (bom estado)
1.939

A carreira destina-se a éguas, será corrido
em f .500 metros com a dotação de CrS 5.000.000
ao proprietário da vencedora apresentando o se
guinte campo oficial:

nados pelo Diretor do Stud
Book Paranaense, obedecendo
a ordem do catalogo e as de
terminações do
juiz e seus
auxiliares.
Artigo 12.o _ Os animais

inscritos estarão sujeitos a W
doe os dispositivos deste regulamento e og casos omissos
serão resolvidos pelo Diretor
do Stud Book Paranaense.
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CENTRO
AVEÍ7?xtoT»4 Sessões - "NOITES
DE CASAtíLANCA — Sarita Montiel — Franco
Fabnzzi — Maurice Ronet — Colorido —
CON
DOR.
r

PLAZA — 14h — I6h — 19h43m e 21h45m — "OS
BRIGUENTOS" - Buddy Ebsen - Keir
Durlea — Louis Nettlaíon — PanaVision —
Colorido — METRO.
OPERA — 14h — 16h — 19h45m e 21h45m —
"ESTRELA
DO DESTINO" - Clark Gable Ava Gardner — Broderick Grawford Metro
VITÓRIA — 14 - 16 - 19:45 e 21:45 horas —
"ESPADACHIM MERCENÁRIO" - De"
bra Paget — Antônio Cifariello — Daniella
Rocca — CinemaScope.
GLORIA — 4 sessões — "ILHA DOS DELFINS
AZUIS" — Célia Kiaye — Lane Domasier —
UNIVERSAL INTERNATIONAL.
MARABÁ' — 14 — 16 — 20 e 22 horas — "LA'
FORA RUGE O ÓDIO" — John Mills — Syl
via Syrns — Brenda de Banzie — ORGANI
ZAÇÂO RANK.
LIDO — 13h30m, 15h45m, 19h30m e 21h45m —
"MONSIEUR
COGNAC" — Tony Curtis —
Christine Kauffman. Colorido.
UNIVERSAL.

Rua Comendador Araujo, 230

A principal carreira desta semana no Hipó
dromo dc Cidade Jardim em São Paulo, será o
Grande Prêmio "João Cecilio Ferraz".

NAO PAGUE MAIS ALUGUEL

Aecradale é um filho de
Vandale e Accrued enquan—
to Ogaden descende de Zarathustra e Orange.

Dr. Luiz Felipe Paula Soares
Clinicado Aparelho Digestivo

1—1

Representantes para a Zona Central do Brasil, Estado do Rio e Sul de Minas

Em segundo lugar 6 corOgadèn
pos, finalizou
da
Coudeiaria Ticino montado
E.
Camici.
por
Um corpo
atrás
chegou
Varano
do
"Stud Soldo", na
terceira co
locação.

*^^^^**vw^

Cronistas inscritos, após a 22.a reunião.

Leonardo Velozo
24
'da
Raphael Munhoz
Rocha .. 24
Antônio Nunes Nogueira .... 23
João Jacob Mehl
23
Dalton Cassins ..-..21
Ito Fabricio de Mello ...... 21
João Carlos Aguiar .,
21
Dalton Mehl Aiídrusko .... 20
Hélio Peixoto'de Oliveira .... 19
Ariosvaldo Moreira ...... 19
Donozor Nunes Nogueira .... 19
Rodolpho Carlos Bettega .. .. 19
'de
Apeles
Ferrante ...... 16
Sérgio Luiz ..........
15

"ITÁLIA"

vencido por Aecradale,
que
que
percorreu os 2.400 metros no
tempo de 155" e 2/5, em raia
pesada e debaixo' de forte
chuva. O ganhador foi dlrigido pelo jóquei britânico W
Rickraby e pertence ao Sr.
Cario VittsdW.

MILÃO — O Grande Prêmio
da "Itália", com 25 m.lhões
de liras de dotação (cerca de
75 milhões de cruzeiros) foi

tll 1 SM PIO

Comércio-Rspresentações

não excluo a neceosidada de
uma nova identificação para
efeito de corridas.
Artigo ll.o — Os animais
inscritos desfilarão
publicamente em local e hora desig

dem oom os dados constantes
dos Livros d0 Stud Book-Paranaense o animal será excluí
do da Exposição.
S 2o — A identificação por
ocasião da Exposição
Feira

PALÁCIO — 13h45m, 15h45m, 19h45m e 21h4Sm
"PIRATAS DIABÓLICOS" — Christo"
Colorido. COpher Lee. CinemaScope.
LUMBIA.
ARLEQUIM — 13h45m, 16h, 19h45m e 22h -*
"CRIMINOSOS
NAO MERECEM PRÊMIO"
(The Prize) — Paul Newman — Elke Som"
mer. PanaVision. Colorido. METRO.
SAO JOÃO — 14h, 16h, 19h45 e 21h45m — "O
CASO DO SOLDADO POTTER" — Ton
Courtnay — Morgens Wieth. METRO.
RIVOLI — 13:45 — 16:45 — 19:45 e 21:45 hs
"UM AMOR DE VIZINHO" — Jack Lemmon — Romy Schneider — Dorothy Pro*
vine — Michael Connores.
COLORIDO.
COLUMBTA PICTURES.
"DESFILADEIRO
CURITIBA — 14h e 20h —
"MACISTE
—
NA TERFATAL"
Tin Holt"
RA DOS GIGANTES" — Mitchell Gordon.
"A GALINHA DOS OVOS DE OURO" —
Bud Abou — Lou Castello.

FOGÕES A GAS
ENTRADA:' CR$ 12.000
(Com Instalação)
MENSAL CR$ 9.000

BAIRROS

LINDAS CAPAS DE PLÁSTICO para bu*
jóes, liqüidificadores batedeiras, enceradeiras
-._ LINDOS JOGOS DE PLÁSTICO para cozietc
nha. sala, copa e banheiro.
nha.
ACEITA-SE ENCOMENDAS.
LOJA SERVEOLAR
Rua Emiliano Perneta, 207, quase em frente ao
Canal 1,2.
(SO)
'_t-WM*«_-_-aiaMi

"A CARROCINHA" — MazzaMARAJÓ — 20h —
—
Doris Monteiro.
ropi
"PONCIO PILATOS" —
GUARANI — 20h —
Jean Marais — Jeanne Crain.
"NUA PARA DOIS" — Maria
FLORIDA — 20h
"A MANCHA
Felix — Pedro Armendariz.
VERDE" — Stanley Baker.

mwwiiiii^rir^.njuiJir_nryirrM-rir-iirir- irrrr-i-rrr—~*—*---—> a^mv*&*&!*!#mat^m^0m&&#?m&t

SUÀ
POR INTERMÉDIO DA

BILIARIA

2.000»

SEGURANÇA E TRANQUILI DADE - SOLICITE A VISITA D E UM CORRETOR

I

Rua Voluntários da Pátria, 475 - S.o andar - Conjunto 609 - Fone: 4-3073 - EDIFÍCIO ASA
(Do Sindicato dos Corretores de I móveis) — CRECI N.o 24
'de
'de

Imóveis
Corretores
Do Consórcio
IMOBILIÁRIOS
VALORES
DA CÂMARA DE
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CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1965

CORREIO DO PARANA

Cinema

alavras
4 ftlJ. 4_t *7 ±V_

Discos

-POR O. deA.-

PROBLEMA N.o 876
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CONCEITOS

HORIZONTAIS
— 1 Gênero de aves galináceas, de crista car
nudas e asas curtas e largas;
4 — Cachaça de mau gosto (plural);
7 — Momento histórico assinalado por um Fa
to importante;
9 — Refresco de lima; Sigla automobilistica
do Estado do Amazonas;
12 — Espaço de 12 meses;
13 — Capela ou ermida fora do povoado;
15 — Princípio ácido existente no ásaro;
17 — Descobre pelo tino:
18 — A parte da psique intermediária entre o
id e o mundo exterior;
20 — Compaixão;
21 — Bajular;
23 — Unira;
24 — A parte imaterial do ser humano;
25 — Guarnecer de asas.
VERTICAIS
—
—
—
—
—
—
8 —
10 —
11 —
14 —
16 —

17
19 —
22 —

23

Traje para solenidades;
O mesmo que limusino;
Sobrepeliz;
Nome vulgar de vários peixes da água do**
ce;
Aqui;
Resultado da adição;
Possuída de aroma;
Congênito;
Arma branca, mais larga e maior do que
o punhal;
Do verbo anelar;
Taxa paga à autoridade eclesiástica pelos
que recebiam algum benefício, e que era
calculada pelo rendimento de um ano dês
se benefício;
Posterga;
Rezar;
Verme que aparece nas feridas dos ani"
mais;
Ante Meridien.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA ANTERIOR
HORIZONTAIS
— Pato; 4 — Apor; 7 — Atado; 9 — Bacilio;
II — Oc; 12 — Apa; 13 — Orobo; 15 — Apa
gado; 17 — Apele; 18 — Ola; 20 — Ma; 21 —
Anuros; 23 — Adore; 24 — Saca; 25 — Ases.
VERTICAIS
— Peba; 2 — T&cape; 3 — Oti' 4 — Adora;
5 — Po; 6 — Rico; 8 — Alogeno; 10 — Apapa,
II — Obolo; 14 — Odores; 16 — Alada; 17 —
Amas; 19 — Asas; 22 — Urra; 23 — AC.

SOCIEDADE TflMJA.

¦ PROGRAMAÇÃO SOCÍAL
E ESPORTIVA DO MES DE
JUN_0
DIA 5 — Baile do Pmh&o —
promoçfio «da Associação Crjsta Feminina c/ eleição cie "si- ¦
nhszinha 65".
DIA 6 — Torneio dos Cascudos
(bolSo) promovido pelo grupo
Mosqueteiros.
local: pftvllhüo de boISo — ini
CIO: 9 horas
Tarde dançante do Grêmio
MON REVÊ
local: saião de festas
DIA 12 — ReaifeaçSo do maior
• melhor baile caipira ia cldade: "FESTANÇA NO ARRAIA DE SINHA MOÇA",
local: ginásio de esportes —
horário 22 horas
DIA 13 — Baile caipira tnfan-

tll
Chamamos a atenção dos as•ocladoa par* o„ segulnteg avi
aos: Estão abertas na Serretarlft M IncrIWSets (Rntultas)
pára:
1) Ginástica para adultos —
horário: 3*. 5a*. feiras dM
!8h 30m fts 19h30m.
2) Ginástica Rítmica. Feminina
— em horários pela manha
tarde e noite.
3) Ginástica e Natação pnra
Senhoras: 3as. e 5as feiras das
14h. as 14h45r_ e das lSh as
Wh 30m (turmas 17 e 18)
4) Natação (*aprendizagem):
para saíhoras e senhoiítas
1 a 6)
Íturmas
) Nataçüo (aprendi iagom) .

para penhores e meninos
(¦turmas 30 31 e 32)
CORAL: o coral está er.salando nas 4as. feiras
RESTAURANTE: sob a. direcão de Don Rodrigues o restaurante de nossa Sociedade
está nberto diariamente para
atendimento dos associados e
convidados.
BALET: os associados estão
convidados para o Encontro
de Danças que será realizado
no auditório da Reitoria da
Universidade d0 Paraná nos
dias 8 a 12/ junho.
VOLEIBOL: a 1." rodada do
1." Torneio de Preparação,
patrocinada pela Federação
Paranaense de Voleibol será
realizado no ginásio 'io espor
tes de nossa sociedade no dia
7 de junho. Defrontar-as -fio ns
equipes do Centro Português
e Colega Estadual na 1,' par
tida c Sooiedade Thalia c Danúhlo Azul na segunda.
Antes do Início dos Jogos serfi0 realizadas as solenidades
de abertura do torneio com
desfile dos participantes liasteamento de pavilhões Juramento dos atletas etc a partir das 20 horas.
QUADRILHA: Pi participantes
das quadrilhas para o baile
caipira est&o ensaiando di-Jirinmefcte & noite, nas dopondências da sede social.
Departamento de PropaRunda

Hospital Sanatório São Carlos

Jardim Sflo.Carlos — Curitiba
Caixa Postal 2433 -~ Fone 4—6233
Tratamento Médico Cirúrgico da Tuberculose
• Doenças Pulmonares.

ELKE SOMMEH:

alrit

do

filmo "Criminosos

nã o Merecem

Prêmio"

BOLÍVAR
O Centro Nacional de Turlsmo da Colômbia e a Metro estão estudando a possidentro
bilidade de realizar
em breve, um filme _'.re a
vida de Símon Bolívar que
seria rodado em vários paises da Amsnca do Sul So-

fia Loren interpretaria

BARBARA
Barbara Steele e Paul Muiler são 05 principais «ritêrpretes de uma nova pellci.la dc
«vínla
horror. O enredo
a
historia de um cientista ma-

e_

exibição

no Arlequim.

luco, na Escócia e em fms do
século passado, que praticou
numerosos crimes na tenta•iva de rejuvenescer os 3erei
humanos Mario Caíano será
n dír'tor dessa produção ltaliana.

r

Ma-

nuela Sa:nz, companM*a do
Libertador Os trabalhos caso os enterdimentos v.e concret'zem, serão irutíados pos
sivelmentc em ag-st0
proximo.

ABSOLVIÇÃO

ROMMY
Rommy
Schneider,
uma
das interpretes de "O Que é
Que Há Galinha?*, vas, .-seia com o diretor
bírlinenco
Harry Meyen, segundo
comentarios recentes. Rommv
com 27 anos, foi noiva
de
Alain Del0n do qual _> separou por razões ainda ígnoradas.
B0L0G1SIINI
O diretor Mauro Bobgvnni
declarou à imprensa
f0f
escolhido para realizar,que
para
a_empresa JoSsly Film, a ver
são
cinematográfica do famoso roinnncr; "Mademoísejje
De Maupin**, cscr:t0 por Theo
phile GauHcr. Para o pape!
principal ele (cria escolhido o
alemão Horst Buchhoiz
A
atriz ainda não foi encontrada. O filme será rodadn em
ao
cores.

NOVA IORQUE — Raymond Burr, o famoso Perry
"advogado
Mason,
do diabo" da serie de filmes de le.
levisão exibida em Iodas as paries do mundo, é "pai"
de sele crianças. Soube.se apenas agora, pois o ato'
tem zelado com carinho qualquer aspecto de sua vld-i
particular. Tem motivos para isso: sua'vida, desde a infancia, tem sido uma quase permanente sucessão de
dramas. Durante a infância, houve tragédias, das
quai;
ele se recusa a falar.
Sua pnmeira csposa foi a
atriz Annette Sutherland m
glosa morta em 1943 quando
voava dB Lisboa para Londres num avião abatido ;>e
los olemães. No mesmo avião
como se recorda voava o fa
moso ator Leslie Howard
que
so supõe
eativesso a serviço
da p.ipionagc-m inglesa em Por
tugíil. Raymond prestava ser
viço na Marinha 0 teve noticia da tragédia a borda rio
um navio d0 guerra. Em vão
tentou no mesmo instant_ ob

3IZÃ_M$fr®H®&Q
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JVNHO - SEXTA FEIRA
So.
GÊMEOS o.
(22 de?E maio - 21 dc junho) - Em-

bora sejam boas as perspectivas
no se
tor profissional, csícja atento
para difi
»_»__,culdadcs no P,ano s0c'al_CARANGUEJO
(22 de junho _ 23 de
Ainda que não dependa muitojulho)
de você
procure dar sua contribuição para
o
um -trabalho meritório.
tLEÃO
_x_ Y;X'Í°
,,
_.
(24 de julho.
23 de agosto) _ Este não
e o dia indicado para preocupar.se
mui
d°s se"s inimigos.
Vtrpc J .(24
£m dc,vin?arse
VIRGEM
agosto — 23 dc setembro) Ded:que-se com mdtodo ao seu trabalho, que este poderá ser um dia excep
... ,XTOc,lona'mente Proveitoso nara vocô.
BALANÇA (24 de setembro — 23 cie outubro)
Reserve o
período da manhã para
resolver nroblema.s dorrlésticos
ESCORPIÃO (24 de outubro — 22 dc novembro)
Este será um dia favorável
para cui
c,os S-CUR PróPrios assuntos.
*.«»»,._lar
SAGITÁRIO
(23 de novembro — 22 de dezem
bro) —.E' muito provável quc encontre hoje a oportunidade para ascender
profissionalmente.
CAPRTCORNTO (23 cie dezembro — 20 de
janei
ro) — Deixe de lado tcmpnràriamcnle
seus negócios para socorrer algum ami
co em dificuldade.
AQUÁRIO (21 de janeiro — IN dc fevereiro) —
Esforce-se por ser multo nrátlco holc
se nretende evitar dificuldades.
PEIXES (20 de fevereiro — 20 dc março) —
Empcnhcsc na soluçfio de todos os pro
blemas quc o afligem. Outros podcrSo
esperar.
CARNEIRO (21 de março — 20 dc abril) __ Ha
verá vantagens para os que confiam
fm .*ua astucln quando se trata dc rea
H»nr uma oncrar.no comercial.
TOURO (21 do abril -*¦ 21 de maio) — Antecl
, nc «•<- ta dnrlsrícs dos seus srtclos, se es
tns «urdam e vocô acha que deve agir
com rapidez.

ter noticias do filho Michao!
qu0 ficara em Londres dcent(,
de le. comia. Ente morreu sem
qUg oie
pudeSse abraçá-lo
seis meses depoi3.
Em m47 o r.tor casou-se ns
vamento com • I_ibPlla Warri
• mas o ca3amento
termin/-,u
em divorcio alguns
níesen
depois. Em 1950 tentou um _r
c^iro casamonto com
Lrura
Andrina Morgan mas empr.nho-, cinematográficos imp.?diram uma viagem d„ lua-de
mel. Apenas pl0 nartiu pari
o Oriotíto ond? filmava. Alguns meses dop->is sua espos-i
falncia vitima d0 moleBti<i in
cura vol.
CORÉIA E VIETNÃ
Raymond deixou Hollywooi
seguindo para a Corola mistu
rando-so com os soldfldos nor
to-ame^icnnos
pm
guerra.
T)0 1951 a 1955 visitou tropa., ¦
norto-"mericanas dezenas de
vozes. Atualmente faz o m?f*.1 no Viotnã. Lá esteve nu
mer "ns vozp«i pira encorajar
o.; foldndos. Foi ate* ferido nn
Com^ r> memória
do Mlch*".-l «-"?t_ ,_mpr„ viva Ravm^nH Burr decidiu
ultimamnnt" ndotar almimas crin;i
can. Dlrigill-so nntãn r-o "Fo"
ter ParrnCn Plan"
Hoje ri
pai artnt;vn do fofe rriançní
n mal» velho d«"S nunls tem
Ifi rivs o é nanolitnno. Fn
tre as c-riançn,, há
lamhtÇm
uma. menin-filiplna uma
viatnamlt-. c um garoto ltalinno alem do nan-liano.
P.T" Raymond Burr 6 facil oduc-.r o, nnt«. oanha o
fabuloso salário de 2 mllhõrs
do d^ares nor ano fcer_i do
4 nllhf. s do crUzolro.,1 m;.|i
portanto do qu„ ganhno
niosmo período n millonarln
¦Sli^befh
Taylor.

A quadrilha de São João,
em seus mínimos
detalhes)
desde a marcação vocal até
a f0rma certa de sua coreografia '"Aê a atração do LP de
titulo
Verdadeira Quadrllha de São João", que vem de
ser lançado pela Gravadora
Chantecler. Em Curitiba, o
disco terá amplo
destaque,
pois será parte integrante de
ensaios e dás próprias
festas, que serfo levadas a efeito por numerosas so;í idades
e também por grupos escolares locais

Rua XV.de Novembro, 1155

VENDE
VEÍCULOS USADOS
FORD F—100: - Super Ford, Perua, Ano 1963.
FORD F—350: — Super Ford, com carroceria,

RCA & CINEMAS
O DIVULGADOR regional da
RCA Victor
Marco Antônio
Batfuk, celebrou recentemente
contrato c0m as empresas cl- ,
nematograficas
Sul
Tines
Avenida — Gloria — Marabá
e Rivoli) e Orcopa (São .loão
— Vitoria — Opera —
Arlequim e Plaza) para que todas suas casas' exlbidora, r0dem, nos intervalos e antes
das projeções discos da marca »CA.

Ano 1964.
FORD F—600: -Chassis... Ano.. 1961.
(G - Até SO)
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ffiwreporter
"INFERNI
É INFEHNO"
Embora para muitos pareça estranho
quo
as fiádies Colombo e Independência, depois
de divulgarem amplamente, não hajam transrnitldo do Maracanã,
para o colunista o fato
é perfeitamente compreensível e, acreditamosos próprios dirigentes das duas
prestigiosas
emissoras devem ler sido alertados do fato.
"irlo".
A culpa ó do
Sim'senhoresl Colombo
e Independência não transmitiram do Maracana por que csinmos na boca do Inverno,
estamos com temperatura fria no
planalto curi
tlbano. Nestes últimos, anos. quando aluava
em emissora da cidade, o colunista mantlnhc
constante contado com a empresa encarregada de enviar o som. do Rio para Curitiba, e através dessas conversações é
que licamon sabendo perfeitamente dos
problernas
allnenses ns transmissões esportivas, mormen.
fe da Guanabara para cá. nos meses de Maio,
Junho, Julho e Agoslo. A partir deSot=>mbro
começa a melhorar e dali até abril não existem maiores complicações. Lamenta-se, tão
somente, que os diretores da S42 g da S86
não houvessem sido convenientemente instruidos, o se o foram, lamenta-se sua teimosia
pois quando não dá. não dá mesmo, não há
'santo"
quo faça a transmissão sair. E depois do tanto barulho, de tanto trabalho de pro
paração, do tanta
reportagem
entrevista,
•Mc. a moçada leve que se contentar em
rotransmltif r»sp<_jlvamenle pela
Nacional
(Rio) e Tu_ (S. Paulo).
HETHANSMISSÔES
E' um cacilulo à parto o merecia literatura
oxlsnsa. Mão somos contrariou a relrcmsmissões e sim ao quo fa_m com elas. TamMm por culpa do Inverno, a captação do
ondas curtas do emissoras cariocas o
paull.
I-..-S e uma lástima, o que Pe complica mais
titnda com a qualidade dos receploros utl •
Ü7ados por alaumas emissoras, om sua tlcn*ca .contra], Acrosconlo-so os corles para on
trada do propaqanda. Ora. amigos, os senho
ros sabem que as emissoras do Rio o São
Paulo onlram perfeitamente em ondas mídias,
om Curitiba, até um rádlos-lranslstcrisados de
pequeno porte. A8 rádios Ttfpi (Rio), Tupf
(S. Paulo). Nacional (Rio), Globo (nio), Nadonal (S. Paulo) • outras são perfeitamente au

de que observar, nio
esqueça, telefone para
4-5650

diveis. Então eu vou licar ouvindo a Cultn
ra, a Colombo o a IndepondGncia rotransmi
tindo o cortando a cada instante para dar pü
blicidade. E cortando bem como não devoriam cortar. Mesmo que a bola saia pela linha de fundo, a explicação do locuter de me
ta sempre interessa ao ouvinte, por exemplo.
Portanto, o público esportivo deve ter dado
preferência às emissoras, que coincidiram patrocínios, sem nece-ssidade de cirtes. ou ouvi'
ram diretamente as transmissões. Se ó pró
ficar cortando o melhor ó nem rolransmltlr, a
audiência ó "zero a esquorda".
MLSICAIS
O Canal 12 tem primado polo grande número de musicais em sua programação. DestocamoB o |ovom Mário Lúcio, quo se apresenta às 19:30 horas da 2.a feira; o musical
com «o instrumentista Lápis; com Paulo Rober
to» e mais uma série do bo.s cantores, cantoras o conjuntos.
"NOTINHAS"
Dois chefes do equipes esportivas da ddado poderão abandonar, até o final deste
mêB, a radioíonia. Motivos para amboB: outrás atribuições quo impedem cessão do maior
espaço de tempo òs atividades no Rádio.
Ficou muito leio o excesso de bairrismo
de locutores, repórteres o comentaristas de
S. Paulo, antes, durante o depp'ls do )õgo d«
4.a feira. Um chegou a dizer: "E" a ssloção paulista cem dois cariocas prá reíorço".
Ss a questão ó bairrismo os meninos de
S. Paulo, useiroa o vez"-'iros om criar tais caeos. não devem esquecer que dos PAULISTAS
da .seleção o seu grande Pelo ó mineiro, Ademfr da" Gula
carioca, Valdir o Flóvlo são
gafichos, Rinaldo é pernambucano, o assim
por diante. Tudo 6 Brasil, minha
— Também 03 emissoras cá da gente!
terra andarnm "chutando" altol Houve quem desse o
Maná coriw carioca, antes da pelo|a,
quando
até mou avô. que não é de futebol sobe
que
" pontoiro é fluminense,
tendo nascido no
Município do Pau Grande.
— É aquola velha estória: "Em boca
fecheda não ontra mosca...n
— Emissora do Curitiba _z anuncia
dlíondo
"Desculpo
_
a poeira". Oujra omlusora acaba de
publicar anúncio "varrendo a poeira" lovantada pela oulra. Boa brigai

'm__j.
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COM A
"SUMB"

etiqueta. Nele^ o lançador de
"O Bom Menino", é
ápresentado em quatro números de
aniversário: "Feliz Aniveisa"Feliz
rio, Mamãe"
Amver.
sario Papaf', "Aniversário cia
Vovó'e do Vovô".

ANIVERSÁRIO
PRA TODO MUNDO
'
O PALHAÇO Carequinhn,
que grava com exclusivMads
e há muitos anos para a Cotem mals compacabana,
pacto-duplo lançado por sua

ROBERJO MOREL
O CANTOR carioca Roberto Moj.1 gravou um comria
etiqueta
pacto-simples
Continental. Na gravação, qup
brevemente terá lan«;aniento
nacional,
Morei
interpreta
dois sambas: "Pingo D'agua*'
(de José Luiz Nammur),
e
"Fí-rn*- (de Théo autor de
"Menino
das Laranjas").

Sofia partiu,
estes
diar.,
com destino a Mr_.ac0 onde
reiirar,
foi
vez
pela quinta
consecutiva o "Prêmio Kanv
bi". Esse galardão, d stribuido anualmente foi Concedido este an0 também a Roefc
Hudson.

O gerente de um
óinema
de Canossa foi absolvido peIo júri da acusação que lhe
impunham os promot0n«s por
causa da exibição de um car
taz pornográfico para propdganda do film' "Angélica AlIa Corte Del Re"

Marco Antônio está culdando com carinho da
promoção e está apresentando, nos
citados cinemas, algumas das
melhores gravações editidas
"Nipper"
pelo selo do
LOURDINHA PEREIRA E
ROLANDO BOLDRIN
A DUPLA que tanto su«i*»3so alpançou na
ConMnentai
com a musica "Do Que Eu
Gosto Mais"
está gravando
na
agora
Phillips, que j&
anuncia sua primeira apresentação em compacto-simpies. Conterá a musica "Gostou. Gostei", que é Jma especis de resposta àquele ou>tr0 numero

ORIGEM DA QIMDRIUIA
A QUADRILHA, dan,-a tão
popular no Brasil durante Os
festejos juninos, é originariamente francesa tendo Eurgido em Paris nó Século XVIII.
Tinha caráter aristocra'ico e
iniciava os bailes das cortes
européias Foi introduzida no
«luBrasil no Secul0 XIX,
rante a regência pelos mestr_ Mllliet e Cavalier. Gran
jeou enorme .presigio na sobrasileira e consta
ciedade
que no ultimo baile so!e«_ d0
Paço em 1852, ínram donçadas vinte quadrilhas A setransportou-se pari o
guir
meio do povo, folcloriMndrse, Hoie existe em quase t0do o ,Brasll em numerosas
variantes, seja na cidade ou
na roça.
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LOTES
LOCALIZAÇÃO METRAGEM
Avenida Mateus Leme 11,50x80,00
Avenida João Gualberto 11,00x40,00
17,00x31,00
Rua México
Avenida Manoel Ribas 14,00x110,0
Rua Lorivaí Torres 13,00x32,00
Rua Paraguaçu — Itupava 12,50x35,00
Prado — próximo Caterpilar 12,00x44,00
Planta Boqueirão 30,00x25',00
Lopes Campina Siqueira 12,00x32,00
Arcezio Guimarães — J. Social 11,00x40,00
Capanema
13,00x29,00

CASA DE MADEIRA NA ATÍLIO BORIO
Vende-se uma com 3 dormitórios, sala, co
zinba, banheiro, naiól de despejo, lote 12x45.
Prece CrS 6 800.000 — entrada 3.800.000 —
saldo em 20 meses. Tratar SARTOR
¦iri-**M**""***f,*^*^^^*^^^^^******"*"****"*,^i%nfVV-ij-ijUu%»rrLixaJTJiTJ\JÍJ
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PERCA TEMPO RODANDO COMPRE
UMA GARAGEM AUTOMÁTICA
Edifício Requião 258 boxes, localização cen
trai, rua Dr. Murici entre as ruas José Loureiro
e Pedro Ivo em frente ao Climax Hotel; cons*
trução em fase adiantada de tijolamentos, com
apenas Cr$ 340.000 — inicial e prestações de
Cr$ 80.000 — mais 3 pequenas cotas ou sem
cotas, a combinar. Tratar SARTOR
NAO

N, B. : Temos diversos interessados na compra
de apartamentos de 3 a 4 dormitórios casas
centrais de 8.000.000 — a 30.000.000 — lotes
centrais para construção imediata.

CONJUNTOS PARA ESCRITÓRIOS
Rua Dr. Murici, entre às Ruas José Lourei
ro e Pedro Ivo com 1—2—3—4—5 e 6 salas —
com ou sem garagem, apenas uma pequena en"
trada, o saldo em 30 meses sem juros e sem
acréscimo. — TratarSARTOR

**»-^MM*^MIM>IWMil ^^t******************^***********»***** Wwmmmw»XMW»>M<MV»vW^ ¦ »
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Visite-nos sem compromisso, que
têm o negócio que lhe convém.

esqueça, telefone para

4-5650
/VVfWVVV,>^W<A>VtAAAAAAAftAMA<V<irVV

•MESAS
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riano, 2.186.
FONE: 4-1643
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EXPLCS1VCI Gable luta pelo amor do Ava... A. qualquer preçol
Gabl" a /¦.'"' — Eí-1cb numa batalha do Texas... F. aos sexo&l

"ESTRELA

Se-sÔÊS Diárias às: — 14:00
¦ 20:00 e 21:45 HORAS
RANK—FILMES
APRESENTA

Em
15:45

—

"A TRAIA
MALDITA"

II
Com; —

- WILLIAM FRAMKLIM
MOIRA REDMOND
(Um plano lão diabólico que
Homem A Loucural)

j
|»

I

K

lovcu

urr.

ie

Ç fspantoso cosu que estarreceu a opinião pública!
Um f.lnvJ r»r.imen|e fora do cemum!

"0

CASO DO SOLDADO P0TTEB"

HS

Com: — KENNETH CONNOR —
LESLIE PHILLIPS - KENNETH WILLIAMí»
ROSALIND KNIGHT -- CHARLES HAWTREY

iivavn n n » t*wwvu\m
Delra
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(CINEMASCOPE)
Paget — Antônio Ciiariello — Doniella Rocca

Fl*r,ec:

INVENTÁRIOS — ADVOGACIA CIVIL —
CRIMINAL, TRABALHISTA e DESQUITES

Contratos, Pareceres e Consultas

BRIGUENTO!

DRS DIOGO MARCONI E ANTÔNIO LUCHESE — ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
ESPE
CIALIZADO
ED TIJUCAS CON.T
319 - 3.0 ANDAR FONE: 4—7429

(PANAVISION - METROCOLOR)
Ebuen — Keir Dullea — Lola Ntltlelon

rucfly

Cl* pediu um Martinl... Beijou uma loura... E morijuihou num peBadelo da
"suspense"!
pailgosl Un.n aventura vivida em implacável

"CRIMINOSOS
Elirncc.

Paul

NAO MERECEM PRÊMIO"

(PANAVISION - METROCOLOR)
Nfcwman — Elke Sommor — Edward G.

DR MOTOR SACADO
Advocacia Criminal

Robinson
'

ftEBB»g--Eog-^^

Bewlterio:
Residência:

Hoje CINE PALÁCIO-Hoje

Hoje-CINE LIDO-Hoje

CINE PALÁCIO

13:45 - 15:45 - 19:45 ~ 21:45

13:45-15:45- 19.45 — 21:45

A PARTIR DE 4.d FEIRA - DIA 9

CHRISTOPHER LEE - JOHN CAIRNEY ANDREWKEIR

"PIRATAS

DIABÓLICOS"

Composlo pela mais rude tripulação de um
navio que sulcou os 7 mares!
Até lutaram para vencer o diabo!!!
HitHggaaBaBna^^

UNIVERSAL INTERNATCIONAL, apresenta em Eastmancolor, a mais Iravessa e mais hilariante come
dia jamais trazida a tela,..
TONY CURTIS - CHRISTINE KAUFMANN

"M0NSIEUR

Hora marca«la.

NOVA LET DO INQUILINATO

1
do soco e da surrai
Oesls a lei
íe desfeita) na base
loi era (eita (e
Naquela prüU da 0»sH
•nio se resolvia na baso da pancadarial
Ali, ati r.mr.nienlo
BI

"OS

—

COGNAC"

A complicada história de um homem que leva.
va vida de cachorro e de um cachorro que se com.
portava como um ser humano.,. Até no seu gosto
pela bebida e pelo sexo contrário!
Censura Livre

PARAMOUNT

apresentará

uma

At

tu Parana

BB. ROMQ FIGÜNBES
ADVOGADO

co-produção

Açíee dvs|i — Comerciai» — Criminal» - Trabalhista»
R»uur»o» t sustentação oral perante o Tribunal de lusliço do
Estado — Defesas no iúri
ESCRITOHIOi Rua Cindido UPü. 2QS - 9.° andar — eonlunta 84 (Edifício BrasiUno
Moura) — Fo««i 4-3956 — Curitiba

FRANCO-ITALIANA com:
ROBERT HOSSEIN - LÉA MASSARI

"0

- co*i
THucas — 8-» and
Fone: 4-1-111
fcão Gualberto, 944 — Curitiba -

Edifício
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COLUMBIA PICTURES apresenta em HAMMERSCO.

ROCHA

ATENDE CHAMADOS
SÁBADOS:

CINF ARLEQUIM - HOJE AS 13:45 - 16 - 19:45 e 22 HORAS

"

VizinhaII

FLEURY

Com ostásiío na Aloraanha
Vias Urinaria» — Clínica • Cirurgia
CONSULTÓRIO».
Edifício ASA — 10.° emdaf — Con). 1012. Foobi 4-9010 »
Ramal 17
CONSULTAS: — 2.as, 4-a» • S.ae dai 15 às 18 hora».
3.as a 5.as das 16 âs 18 horas.
RESIDÊNCIA; Edifício Brasílio d» Araújo, S.o andar.
apto
56
Fone: 4-2417

CINE PLAZA - HOJE ÀS 14 - 16 - 19:45 e 21:45 HORAS

Em 4 SesfSes Diárins às: -• 14:00
15:45 — 20:00 e 21:45 HORAS
RANK—FILMES
APRESENTA

JOÃO

MÉDICO

CINE SAO JOÃO - HOJE AS 14 - 16 - 19.45 e 21:45 HORAS

Cuar.dc cs homens se batiam por amor... Quando cs homens sü batiam pela honrai
A 'u,.- Iie/clce- de espachins ssm mancha o serr medo!

—

ANOS

DR.

CINE VITORIA - HOJE AS 14 - 16 - 19:45 e 21:45 HORAS

II

Oca» — JACK I.EMMON
ROMY SCHNEIDER
DOROTHY PROVINE
MICHAEI. CCMNORS
Em: — COLOR DE LUXE
CENSURA: - 11

f»^^»W^f|f^^^*>^^»)M»W»WW<WWM»ywWMW^MWW<MMyé

Fü.iis oe civf.nluras era Terr.icclcr com Robert Taylor — Elizabeth Taylor —
George Pano-ns
;

Eiencc:

lei

HDICADOH PROFISSIONAL

Domingo no Cine ópera em.MATINADA AS 10 HORAS DA MANHÃ
"IVANHOÉ,
0 VINGADOR DO REI"

Eioncc Tem Courtenay — Mcqone Wieth — Ronaid Eraser — lames Maxwell
Um filme do Meiro Goldwyn Mayer!

Cem:

Em 4 Sassões Diárias às: — 13:45
16:15 _ 19:15 e 21:45 HORAS.
JOLUMBIA—FILMES
APRESENTA

DO DESTINO"

Eiencc: CItI Gâble — Ava Gardner — B:od3iick Crü-wford — Lione! Barrymors
Grandlcea ric.pi6£9nlação da Metro Goldwyn Mayer!

HOJE Cine HOJE
MAEABÁ

SARA MONTIEL ~
MAURICF RONET —
FRANCO FABRIZ1
Em: — EASTMANCOLOR

PASSAGENS:
BOX N.os 6 e 10 — FONE: 4-2941
DESPACHOS E ENCOMENDAS:
BOX N.o 6 — EST. RODOV. MUNICIPAL
— FONE: 4-2941
AGENCIA ESTAR
Presidente Farias, 272, Fone: 4-6077
CURITIBA PARANA
'MmiUBW0Up*0U

CINE ÓPERA - HOJJE ÀS 14 - 16 - 19.45 e 21:45 HORAS

^#»)»<y»»i»j»»jWM»»^M»y»»<W»yV»»^V»l^»WMW#»VyV»VMW^A*
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Informa seus horários com partidas de
Curitiba e vice-versa.
CURITIBA À FRANCISCO BELTRÃO,
passando por, Jangada, Horizonte, Palmas, Rincão
Torcido, Clevelândia, Mariopolis e Pato Branco.
Com partida de Curitiba às 6,30 horas e de Francisco Beltrão às 4,30 horas
CURITIBA A VIDEIRA, passando por, Rio
Negro. Mafra, Canoinhas, Porto União da Vitoria e Caçador. Com partida de Curitiba às 6,30
horas e de Videira às 7,00 horas.
CURITIBA A P. UNIÃO DA VITORIA, passando por, Rio Negro, Mafra, Canoinhas. Com
partidas de Curitiba às 6,30 e 12,30 horas e de
Porto União da Vitoria às 6,30 e 13,00 horas.
CURITIBA A CANOINHAS, passando por
Rio Negro e Mafra. Com partida de Curitiba às
15,00 horas e de Canoinhas às 5,00 horas,
CURITIBA A SAO BENTO DO SUL, passando por, Rio Negro, Mafra e Rio Negrinho.
Com partida de Curitiba às 16,00 horas e de S.
Bento do Sul às 6,30 horas.
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ATENDE A DOMICILIO
ABERTURA DE COFRE
E FECHADURAS
— CONSERTOS CHAVES EM 2 MINUTOS

COLETIVOS

Informa seus horários com partidas de Curitiba e
Vice—Versa.
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DE
BILSKI & RAMOS
R. Alfredo Bufren, 55

Em 4 Sessões Diárias às: — !3:45
16:00 — 19:43 e ?,2:00 HORAS
CONDOR-FILMES—APRESENTA
II

TRANSPOSTOS

D.K.W. Vemague!
1964
D.K.W. Vemaguel
1963
Volkswagem
1964
Volkswagem
1963
Volkswagem
1965
Gordine
1963
Volkswagem
1959
Chevrolet 2 p. Hidra .... 1956
Chevrolet Bel-Air
1951
Simca Chambord
1963
Vendemos casas, terrenos e aparfamenf
os. Temos diversas casas e apartamentos
para alugar,

CHAVEIRO
SÃO PEDRO

gaUzadas
Rua Marechal Fio-

EMPRESASREtiNMSlM

AUTOMÓVEIS

Um lote na Vila Hauer: CrS 1 400 000 —
DIVERSOS lotes na planta Brasília a partir dc
CrS 350 000, com Cr$ 50 000 de entrada e o saldo a partir de Cr$ 5 000 Todos negócios facilitados
Tratar COMERCIAL IMOBILIÁRIA
SILVA — Av Munhoz da Rocha, 1529.
i»WW-rfl<W»WV»WV»WVWW^>»^^«MWWVVVVWVV^^^^
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RUA ERMELIHO DE LEÃO, 139 — Fone: 4-4801

Lote de esquina 20x22: Cr? 2 000 000 — Dois
lotes na Vila Tingui 12x40: CrS 1 000 000 cada

DE CUTEBOL

SARTOR

Rua Carlos de Carvalho 58 — 2.o conjunto
20 — Fone 4—6864 próximo a Voluntários da
Pátria creci 60

COMiSSAR.A C )STA I

UMA CASA DE MATERIAL com 8 peças na
Av Nossa Senhora Nazaré Preço:
Crf 6 850 000 — Casa mista no Bacacherl com
6 peças: Cr$ 3 600 000 — Rua Estados Uni
dos, casa de madeira com frente de material:
CrJ 5 000 000 — Casa de madeira no Bacache
ri: CrS 4 500 000 — No Jardim Urano, caso
tipo americano: Cr$ 1 700 000 — Casa de ma— No
terial no Capão Raso: CrS 1 800 000
Ahu de Cima, casa com 8 peças e mais outri»
casa pequena: CrS 4 500 000 — TERRENOS
1 lote na rua Canadá 12x36: CrJ 1 800 000 —
Um na rua Ludovlco Geronaso: Cr$ 1 700 000

de que observar, não

MWWwwHW^MVMy^Vm^AW.

APART.o NOVO, PRONTO, DESOCUPADO
Vende-se um belo apartamento no l.o an"
dar de frente com amplo living de 4,50x7,62, sa"
la de almoço, cozinha total de azulejos, 3 ampios dormitórios, um com banheiro privativo,
outro banheiro completo com azulejos em côr,
dependências para empregada.
Preço
Cr$ 17.000.000 — entrada 50°/6 o saldo em 18
meses. Tratar SARTOR

,sm*0*mm0&-0u0&it0i0m

Qualquer Irregularjda-
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cozinha, banheiro, despensa, lavanderia, quarto
para empregada .garagem. Preço Cr$ 10.000.000
— Cr$ 4.000 000 — o saldo em 24 meses. Tratar SARTOR

CASA DE MADEIRA NA JULIA DA COSTA
Com 7 peças, galpão 2 peças garagem, lote
de 11x60 todo murado. Preço 8.500.000 — en"
trada 5.000 000 — o saldo em 12 meses. Tra
tar SARTOR
CASA NO ALTO DA VICENTE MACHADO
Vende-se uma casa de alvenaria com sala
de visita, de jantar com acabamento em gesso,
hal! de entrada, guarda casaca, copa, cozinha, 3
amplos dormitórios e garagem. Preço
CrS 28.000 000 — entrada 15.000.000 — o sal"
do a combinar — Tratar SARTOR
CASA NA RUA JORGE LACERDA
De alvenaria com sala de jantar de visita,
3 dormitórios, cozinha, copa, banheiro, dependência para empregada. Preço CrS 11.000,000 —
entrada Cr$ 4.000 000 o saldo CrS 200.000 —
mensais Tratar SARTOR
CASA DE ALVENARIA NA VILA HAUER
Com dormitórios, sala de visita de jantar,

v\ a l

Patenteadas — Le-
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SARTORLTDA. — COMISSÁRIA DE IMÓVEIS
RUA CARLOS DE CARVALHO 58-2.o-CONJ. 20-FONE 4-6864
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PÁGINA - 9

CORREIO DO PARANÁ
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ELEVADOR DA MORTE

Suspense, no mais elevado grau! Ela aproveitou j
'de
a véspera
Natal para levar a efeito seu macabro
Intento!
Há mistério, e muito, em todo o seu desenrolar!

Escritório de Advocacia
Especializada
Civil, Comercial e Fiscal
Drs, Paulo Moser e Jogo Motter •— Advoga*
dos, economlKtas c contadores Rua Pedro Ivo
193 — l.o andar — Fones 4-216J.
Bmmmummuwsma
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PÁGINA - 8

CORREIO

Santos

39

Andrade,

AJUDAISTOO AO PROGRESSO DO PARANÁ,

SANTOS

DE APARTAMENTOS
-

A VENDEDORA
Praça

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1965

DO P.ARANA

- I.° Andar - Apto. 12 - Caixa Postal 3230

TRABALHAMOS DIA E NOITE. EXPEDIENTE
ININTERRUPTO das 8,30 AS 21 I ORAS.
NAO FECHAMOS PARA ALMOÇO. AINDA AOS
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS DAS 8,30
AS 21 HORAS.

Preço a partir de Cr$ 15.000.000; inicial a par
tir de Cr$ 4 000.000, saldo até 20 meses sem
juros e sem acréscimo. Às suas ordens para informações e vendas: A Vendedora de Aparta*
mentos SANTOS.

EDIFÍCIO VILA NOVA — Apartamentos
com 3 dormitórios, sala cozinha, banheiro, quarto e banheiro para empregada. Área de serviço
etç. Pronto e desocupado para entrega imediata

EDIFÍCIO MADRID — Av. Visconde de Guarapuava, entre ruas Frei Caneca e rua Alféres
Poli, ao lado do Colégio Bom Jesus, a uma qua"
dra da Praça Rui Barbosa. Somente andares e
Pilotis para garagens. Apartamentos divididos

Fone: 4-VS4H
norte e 2 de fundos, somente uma quadra da
Praça Tiradenies. Apartamentos com 2 dormitórios, sala. cozinha, banheiro, quarto e banheiro
para empregada, área de serviço etc. Incorporação e Construção Irmãos Thá S/A. Às suas or"
dens para informações e vendas: A Vendedora
de Apartamentos SANTOS, Praça Santos Andrade, n.o 39 — l.o andar, apto. 12 — Fone:
4-1348. Atende-se das 8,30 às 21 horas. Ainda
aos sábados, domingos e Feriados das 8,30 às
21 horas. Não fechamos para almoço.

em blocos, cada bloco com 2 apartamentos por
andar, com inicial de Cr$ 2.520.000, saldo em
36 meses sem juros, sem acréscimo, preço fixo
sem reajuste, prazo certo de entrega. Incorporação e Construção Irmãos Thá S/A. Às suas or"
dens para informações e vendas: A Vendedora
de Apartamentos SANTOS.
EDIFÍCIO VERA CRUZ — Somente 3 andares e Pilotis para garagens para automóvel, 4
apartamentos por andar, sendo 2 de frente, face
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GHÁFICA METRÓPOLE
IMPRESSOS EM GEÍtkL! EM 4.8 HORAS
<*Y Serviço de emergência para o mesmo
dia — Fone: 4-8432.
Rua Mal. Deodoro, 1011

Curitiba
tat*

7-12
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CURITIBA

-

TAXA DE MANUTENÇÃO — Esgotado que
foi o prazo amplamente divulgado, para paga"
menío da Taxa de Manutenção (mensalidade) do
1." semestre de 1965, comunicamos aos senhores
associados em atraso que deliberado foi pela
Diretoria e ds acordo com disposições estatuíarias, suspender os direitos sociais dos associados em atraso até a regularização dos débitos.
Nossa Portaria tem ordens severas para impedir o ingresso de associados e dependentes que
se encontrem em atraso.

LOTE — JARDIM N.S. DO ROCIO — Ven"
de-se um lote no Jardim Nossa Senhora do R<r
cio, medindo 12x38m, a uma quadra da BR-2
Preço: CrS 1.000.000 a combinar. T.fl-TMOVEIS,
rua Marechal Deodoro, 503; fone 4-2403.

Horário: 22,30 às 3,30 horas
Show: "Gente
nossa para nossa Gente".
Domingo — "Almoço Moniquense"
Horário: 12 às 15 horas
"A Tarde é dos Brotos" —
Horário: 16 às 19 horas.
"CARNET" PARA FESTIVIDADES —
Comunicamos aos senhores associados possuidores
de "Carnet" para festividades que, deliberado
foi TORNAR SEM VALIDADE os mesmos, não
Os
não mais sendo aceito pela nossa Portaria.
"Carnets"
senhores associados possuidores de
poderão procurar a nossa Tesouraria para receber a devolução do saldo correspondente. Não
mais serão expedidos convites a pessoas residentes em Curitiba para festividades noturnas,
podendo no entanto o Clube ser visitado por
convidados de sócios, todos os dias, exceção das
segundas"feiras, das 8 às 18 horas.
TÍTULOS DE PROPRIEDADE — Comuni"
camos aos senhores associados de n.os 1 à 2.30°.
e que já liquidaram o pagamento do Titulo de
Propriedade, que poderão receber a cautela definitiva, em nossos escritórios centrais (Rua Barão do Rio Branco, 63 — 15° andar, conjunto
1511), no horário comercial, mediante a apresentação do recibo provisório e das notas promissorias já quitadas.

ÁREA — HUGO LANGE — Vende-se uma
área, localizada no bairro Hugo Lange, compôsto de 22 lotes amplos, próximo ao Graciosa
Country Clube ideal para fina.s residências, so"
ciedade, ou clube No imóvel encontra-.se boni
to bosque e inclusive ótima fonte de água na
tural. Preço: CrS 65.000.000 com 50 por cento
de entrada e o saldo parcelado, para paparnen"
to dentro de doze a dezoito meses, a combinar
LB-IMOVEIS, rua Marechal Deodoro, 503, fone
4-2403.
LOTES NO BIGORRILHO - Vende-se três '
lotes na rua Tingui, medindo llx45m cada.' A
uma quadra do ônibus. Preço: CrS 2.200.000
cada Com 50 por cento de entrada e o saldo a
combinar. LB-IMOVEIS, rua Marechal Deodo"
ro, 503, fone 4"2403.
DOIS LOTES NA PLANTA PINHEIRO —
Vende-se dois lotes na Planta Pinheiro, na rua
«
E, próximo ao asfalto, medindo 12x38m cada 8
Preço: CrS 1.000 000 cada. Tratar IB-IMOVEIS $
rua Marechal Deodoro, 503, fone 4-2403.

UM LOTE NO JARDIM SANTA BARBARA

— Vende-se um lote no Jardim Santa Barbara
medindo 14x36m. Preço: CrS 1.200.000. Condições a combinar. LB-TMOVEIS, rua Marechal
Deodoro, 503, fone 4-2403.

UM LOTE EM GUARATUBA — Vende-se um
lote em Guaratuba, na avenida Curitiba, perto
da CRUZ-KAKI, medindo 14x40m. Preço:
CrS 3.000.000; com 50 por cento de entrada e o
saldo a combinar. Aceita-se carro no negocio
LB-IMOVEIS, rua Marechal Deodoro, 503, fone
4-2403.
QUATRO LOTES NO JARDIM LU-KAY _
Vende-se quatro lotes no Jardim LU-KAY, no
km 2 da Estrada de Ponta Grossa, próximo ao
asfalto, medindo llx40m cada. Preço:
Cr$ 1.000.000 cada. Tratar LB-TMOVEIS, rua
Marechal Deodoro, 503, fone 4-2403.
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MOVEIS

ATENDI

ONDE
VOCÊ

DOIS LOTES NO BIGORRILHO — Vende"
se dois lotes na rua Euclides da Cunha, medírr
do llx59m cada. Frente para a linha de ônibus.
Preço: CrS 3.300.000 cada. Com 50% de en"
trada e o saldo a combinar. LB-IMOVEIS, rua
Marechal Deodoro, 503, fone 4-2403.
LOTE NA EDGAR STELFELLD — Vende"
se um lote na rua Edgar Steltelld,
medindo
20x50m, todo cercado, água e luz. Preço: ....
Cr$ 4.000.000. com 50% de entrada e o saldo
a combinar. LB-IMOVEIS, rua Marechal Deo"
doro, 503, fone 4"2403.

"BOITE SANTA MONICA"

CASAS PARA MELHOR

PARANÁ %

Sanía Mônica - Clube de Campe
(COMUNICADO)

FESTIVIDADES DA SEMANA
"Jantar das
Quinta feira —
Quintas" —
Horário: 21 às 0,30 horas.
Sábado — "Feijoada amiga do SEU Clube"
Horário: 12 às 15 horas

3
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FACILITO NACIONAIS EM 20 MESES
VENDO - TROCO - FACILITO

ENCONTRA

TUpo
SIMCA CHAMBORD

PARA OS CABELG?

196?.

1960

SIMCA CHAMBORD

'

1961
FUKE, côr cerâmica
1960
KOMBI STANDARD
1959
KOMBI, côr verde ..
1958
KOMBI LUXO
.. 1962
,.
AERO WILLYS
DKW BELCAR, côr cinza
1962
DKW BELCAR, côr azul
1962
DKW BELCAR
1958
DKW CONVERSÍVEL
1938
RURAL 4x4
1960
RURAL 4x4
1961
DAUPHINE, côr Jamaica
1963
DAUPHINE, côr amarelo festival .. .. 1962
DAUPHINE, côr pérola
1960
JEEP WILLYS 4x4
.. 1958
CITROEN, 4 cil
1954
PONTIAC, côr gelo
1951
NAS AMBASSADOR
,'¦'.
1951
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tinturas
sK ampoos
éi nnaltes
lo quês
cu telaria
perfumaria
e m gerai
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R, Móns.

Celso, ,.1'20

MAIS PERFEITA ORGANIZAÇÃO DE CURITIB/

NASH STAITSMANN

CLUBE CURITIBANO

NASH 600
1947
TRIUMPH MAIFLOWER
195)
MERCURY, 4 portas ............ 1949
ÓLDSMOBILE, 4 portas ........ 1948
OLDSMOBILE, 4 portas
1951
PACKARD, 4 portas
1948
BUICK, 4 portas
1943
FORD, 4 portas
1941
VAUXHALL, 4 cilindros
1949

CARNET SEMANAL 18/65.
SUSPENSÃO DE
ATIVIDADES

GENTILEZA

Dada a' estação lilbecnãl e
época de férias _ comunicase aos sócios qüe não fun"Mignon-3oite".
cionarào a
bem como não serão -eali^ados os
jantares dançantes
'•Venha a Vontade"'
durante os meses de junho e julho,
atividades
que serão
reiniciadas em
agosto
p.
vindouro.
FESTEJOS JUNINOS
Os
tradicionais
festejos
Clube êste ano
juninos do
serão realizados ém 26 d"
junho, na Sede Carnpestre
Dasde já estão abertas as
inscrições aos que desejarem
participar da tradicional qua
drilha do Clube na Secretaria Geral.
JUDÔ — RESTAURANTE
Ainda há vagas para 0 Judô (adultos) em realização
na Sede Carnpestre.
— Inscrições e lnfom ações
'
nu Secretaria Geral,
Referente ao Restajrante
da Sede Carnpestre, comunica-se aos sócios que está em
funcionamento com
pleno
ótimo serviço a "La Caite".

A SOCIEDADE THALIA,
P°r seu Grêmio Mon Rève
está convidando os sobros de
nosso Clube, para o 'Sarai!'
que será realizado na n0lte
de 6 de junho em sua Sc-dR
Social quando será apresentada "Miss Broto 1965*'.
COMUNICAÇÃO
Solicita-se aos senhores
sócios remidos
que retirem
os títulos patrimoniais *a que
tem direito, estatuiariamente bem como atualizem seiiS
endereços e forneçam à Secretaria fotografias, para o
fichário.
Outrosslm,
comunica-se
aos sócios: 1395 — Áureo db
Siqueira Cortes; 1262 - Car
i0 Eduardo Junqueira Bor
ges; 0218 — J0sé Maranhão
e 0187 — Luiz
Russo; que
foram atingidos pelo art. 20
e seus Itens, tctido o prazo
de 90 dias para utilizarem
o recurso do pedido dc reversão a0 quadro so:ial.
l

Curitiba, 2 de junho de 19Í5
A DIRETORIA

1951

Ver a Alameda Cabral, 67, 69 e 79 — CENTRO
Fone: 4-7175 - (CONSIGNAÇÃO).

Circulo Militar do Paraná
PROGRAMAÇÃO SOCIAL
DIA 30 - DOMINGO — Tar
de Dançante
Hora — das 17 as 20
—
Orquestra
RITMOS
MEDICINA
Traje — Passeio
completo
DIA 5 DE JUNHO — SÁBADO
MISS BROTO ,-65" —
Promoçfl0 do CMP com o
Programa Passarela da

Sociedade da TV Cirul
12. — Orquestra — Honetto e seus cometas —
Vendas de mesa a partir
do dia 22 na Tesouraria
do CMP.
—
Traje Passef0 completo.
Traje — Passeio
Completo
Dias 19 e 27 — Bailes Juninos.

LOTES SEM ENTRADA
RÁDIOS - RADIOLAS e
TELEVISORES

VENDE-SE em Sta FeHcidade e Ahú de
Cima 50 prestações mensais sem entrada.
COMERCIAL IMOBILIÁRIA HOPFER — Rua
Cândido Lopex. 50, l.o andsur — Fone: 4—6038.
(C - alt )
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LUIZ AUTOMÓVEIS
Vende se
D. K. W.
64
Aero
64
63
Gordini
Kombi
62
Aero
61
Poníiac
57
Ford
55
53
Chevrolet
52
Fiat
kv. Vicente Machado, n.o 250
«A/wm»^»» .......
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GUAÍRA MOTORES S/A

PREFEITURA
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Imagem Perfeita na Televisão!
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Só com antenas Antares. Completa assistência técnica.

Antares Indústria e Comércio:

JREiVMA

Antenas — Rádio* — BaftrutWru metálico*
tlBcrltórloi ttun Pedro Ivu m - Coo) /
Pnbtlca) Kua Om. Coato Coivnlho, 126 - Batei
CURITIBA —— PARANÁ
(C-atá 31/3)
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MONCTáNlA
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CADA

Crf 1.000

(G - Até SO)
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ATIVA
•
a cORRECaio

fENDEH-SE
7EÍCUL0S USADOS
Simca Chambord .. Ano 1962
Simca Chambord.. Ano 1963
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CURIJIBA

MONETÁRIA

CXV1DA

Rua XV de Novembro, 1161
REFORMA-SE radiolas em alta fidelidade
e cstereofônlcas. — Concertos de Televisores de
qualquer marca
Técnico ARTUR F.G. ETZEL
Rua Inácio Lustosa, 1030 — Fone 4—3328
ATENDE-SE A DOMICILIO
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PRESSA E SUA, P<MS

B DE JUNHO
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A PREFEITURA REcáflEfiê A SUA DIVIDA
SEM CORREÇÃO
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