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Ha Festa de Gala da Thalia, Karin Japp
Entregou a Faixa de Miss Paraná a Ana Maria

Ann Maria Felicio de Pa,iva (Miss Xondrina)
£ Miss 1'nraná 1958. A. súceKsora de Karin _ipp
foi escolhida na' excepcional festividade realiza,
da nn. Sociedade Thàllá, após desfilar juntumeh.
(c com as demais candidatas cm maiilot e em tra_
jo de ífala- na pnssarêíàí. Classifica raih_se em se_
gundo, terceiro c. quarto -lugares as rcpreSeritaii.
tos ile Maringá, Paranaguá e Curitiba, respecti.
vãmente srtas. Tlierczinlia Amorim, Vara ¦'lAz,
MÜrlánii e Dionete Mudrc.ij que substituiu Kvan_
gclina de Andrade Vieira, Miss Curitiba 1958.

DESFILES
.'

Os desfiles foram iniciados às 33 hbra. an
ontem, sob intensa expectativa da grmule assis_
tencia que compareceu â reunião máxima.-do-ca.
lendário social paranaense dente ano.' A ordem
do desfile foi n «"puiiite:, Raquel BuKchmnnn, Miss
Kio Xi-nro; 

'Ansclmn Kopr>, tlnislo da Vitória;
.na lAz Misriano, Paranaguá; Fdna. M.'irisa (>o_

mes ílibis, 'Castro; lAvXy I. sirv Pereira, Piríii ,<to
Sul: Dionete Mudrei, Curitiba: Elza Candeo, Apú_
parana: Ana Maria FeVcio de Paiva. !_ndrlna;
Palete Keliopler, Ponta Groxfja;' «Thpirey.inlni, Amo_
rim l,i'ri'iru.<;,V..'i-insá. ,T_ii(> o desfile em 'tru.jn

pitai) merecerum calorosos 'aplausos 
do'• publico.

A Comi .í&n.IúÍgad(>rajyonij)osta dois, srs. Ney
Braça, piefeitirde CurUüiil;. dedntndo' Nilson. Ri^
bas, prraidenre da Assembléia Legislativa; José
Mnggintti Sobrinho, diretítr, «io .Departamento do
Tiirisniiju.i)_J3Í3-uigaç'Mj^^l>'M^:.Uibci.roi Temlsto_.
cl'.'s I.mliares; Octuvlò dé S&'-Barreto e das sras.
Latira !'.<*bêlo de Queiroz, «Jurii Cariiascliili e Thc_
rraa 1'adron de Siqueira o u consagrada artista
do rádio, da televisão e d» cinema nacionais Dn.
ris Monteiro-

) -
ATRAÇCÈS

Afora as atrações próprias da competição dc
beleza, apresentarum_so,pnra o publioo. oeonjini.

to vocal — um ilos maiores do país «Titulares do
Ritmo» e a cantora. Doris Monteiro. Também a
Orquestra «Pan_Amorioanà», justamente, consi.
rterada rtma das melhores do hinterland brasileiro,
conquistou o publico com suas execuções muito
assemelhadas em estilo às do fabuloso «Glen Mll_
ler». Esse conjunto, qué ó' de Londrina, foi nma
das sensações da festa é o DlARIO DO PARANA'.
ao lançájo cm Curitiba, procurou, num pr-?ito de,
justiça, projetar uma organização musical i_rle_
paranaense que tanto orgulha nosso Estado.

MISS PARANA' AGRADECE

Após receber no palco ;— magnificamente de.
c.oradó por Clcsslo — a faixa de Miss Paraná 1958
das mãos de Kárin Japp, MHf Paraná 1957, Ana

Maria, Felicio de- Paiva' traduziu a sua emoção
perante o publico face àquela conquista, agrade,
eendo a assistência pelos aplausos aos. organiza,
dores dó concurso DIARÍO DO PARANA'' e ao
C" .orcio Colombo.Ouro Verde, que comandou
uiriá, c.a.-Pla do emissoras,

,,_doij; em; seguida, o.rnqjor Ney. líraga,' cm
Hoirij ilii ÇomtsSSjo .lulgadoiii, dizendo que árdua
loi a missão.dos juizes, em vista das conçõrre.ii.
tesrpòBsiíirein predicados* pííra reorcHcntnr n Pa.
rjjiia 'ho' concurso Miss Brasil. Acentuou que Ana.
Ma ria..'F*,'!'cio dé Paiva, Miss Paraná 1958, será
uma grande -representante do Paraná r»o conviir.
so^Miss.Bríyiil.Miss línivcrso, por'reunir méritos
su í_tentp'g~j>u'_i íimif aprcspifKfção excepcional. ,

O jornalista Eduardo Pires de Campos, re.
preseritanté geral «dus DIÁRIOS ASSOCIADOS
em «São Paulo, também se dirigiu ao publico,
agradecendo:o apoio da sociedade paranaense ao
maior cpii-lamc de beleza internacional e. aprovei,
tou a oportunidade para convidar Miss Paraná
1958, Ana Maria Felicio de Paiva, para Ser uma
das componentes do júri que escolherá Miss São

Paulo no próximo dia 14.
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«lis s Paraná»
Representando Londrina, Ana Maria Felicio de Paiva

desfilou ontem à noite, na passarela da Sociedade Tha-
lia. Irá, agora, no dia 21 ds junho, desfilar representan-
do p Paraná,,no sMaracanãzinho.

A representante da graça e beleza da mulher parana-
ense, tem as seguintes medidas:

Altura: T.61
Peso: * 54
Busto: 88
Cintura: 58
Quadris: 94

' Coxa: • 54 .
Tornozelo: 20 :
Idade: 18". 
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Figuras_ as mais represHntativas da sociedade pnr naense pnr-
ticiparam da Comissão Julg-.v.lnra, que indicou, após os desfiles
cm traje de gala c dc maiilot i«.sr!a. Anr Mirin Fplicio de Pai-
Va. «Miss Paraná de 1958»: major Nc.v Braga, prefeito de Curi-
tiba; deputado Nilson Ritms, nresidente da AKüfmbl. h I. gis-
lativa; sra. Li ura RpIipIo dt. Queiroz, digna pspõsa do general
Nelson, Rebelo de Queiroz, comandante da 5' Região Militar;
cronista Juril ^Çarn-íscuiH; pscr:t'-r Trm:s .cies L,'nh-iresi cs-
crltor Octávio de Sá Barreto; sra. Thrrcza Padron dp Siqueira;
sr. Abílio Ribeiro; jorniflistn.-.Toso Muggiattl Sobrinho c %• con-
sagrada, atriz^do cinema nacional e esntora dos «Assoc^-idos»,
Doris Monteiro. Na foto, á -comissão julgnd.ira, quando opina

sobrei a «Miss sPr.raná dc." 1958».

Ana Maria Felicio de Paiva,
*• i. ;

Miss Paraná de 1958
recebe a faixa que constitui o título da representante dá graça e beleza da

mulher paranaense, das mãos ile sua antecessora, srta. Karin Japp, Miss Pa-

raná de 1957. Uma salva de palmas coroou o ato final do certame que p DIA-

RIO DO'PARANÁ promave com exclusi/idade em todo o Estado. Na foto, co-

Iluda às primeiras horas de hoje, a graciosa Ana Maria Felicio de Paiva,
"Miss Paraná 195ft", j 
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BRASIL ESTREOU COMO LIDER DO GRUPO 4
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0 único sul-americano qúe: venéeu-^ Derrotada a Argentina pela Alemanha —-Goleado o Paraguai pelâ-Franoa — Não foram fe-

lizes os países dàcortiiia<dVfèrro, ante os da comunidade britânica— Empatou a Hungria com o País de Gales; a União.Soviética com

a Inglaterra, e ai lu^slávia com a Escócia — Vitória da,Irlanda do Norte ante a Checoslovaquia ^-— Derrotados os mexicanos na pri-

meira partida da Copa — Fontaine rfa França o artilheiro do certame —- Mazzola (Brasil), Àmariila^(Paraguai); Símonsson (Suécia) e,

Rahn (Alemanha) em segundo-^Próxima ^^
âífifií • Mundo através dós serviços informativos da ünrted Press International

—fi^_ __ _far_. »i 'j_í'_- sJÍSÍl-1. ___4_è_íêiMS

NOTICIÁRIO C0M.PL
SOBRE A COPA DO 1-NDO

DIÁRIO DO PARANA', apresenta no dia
de hoje aos seus leitores, um completo docu-
mentdrio sobro a primeira rodada das oitavas

.definais da VT Copa Jules Rimet. Conformo"fremõs-ha semana que passou, apresentando
um serviço' sobre a Copa do Mundo, impecável,
com informaçSes precisas e com noticias deta-
lhadas. além de comentários dé grande vfilia
e utüfdade.para o torcedor, fotografias de todos
'os ácontecimeffttos que'envolveram os trossòs"
jogadores, aqui estamos para bem servir c
nâo deixar faltar ao desportista do Paraná.

' irtfrirmati"vo" d. , tão' grande teor. Consegui-
mos .to. graçns ao serviço informativo, da
United Press International, que utiliza *36 cro-
nwias esoortivos na Suécia', nara um dnrnmon-

târio val>oso ser elajjorudo e. distribuído para,
o resto do mundo," para òs jornais e emissoras
que utilizam seus sprviijos. Sob a chefia; de
Peter Ugsrox, a UPI oferece'através do' DIA--
RIO DO PARANA'.-comentar-c; precisos, im-
paíciais e feitos por( crdnistas oup cstffo ,pre-
sentes ao.-- cotejos o què 'por :|i só, aumenta'
extraórdir. riamente j o valor'de nosso .nfor-".
matiygxle.esriQrtPS... A Agência Meridional, com -..

.representantes tambem na Suécia, nos obae ."
quiará'' durante a- jemána cóm . comentátips :
alusivos ros matcha, focalizando especialmente-
o cotejo cio Bras-1, o que possibilitará ao DIA-.
RIO DO PARANA'.,-contimutf a ter «em seus
leitoi-eS; os m»5is bím infofrmadoB ém qusts--*»¦**_<. _.«.*»*._.ÁW m.. iiv{|ktii«. ti ¦-'*-#'-m-r 'Viv^nM^àW
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^MUTILADO DEVIDC
1

«Diàriti Io Paraná» Lança alfréíia
ílíleitoral do Pleito k Ooluoríi

RESPONDEM HOJE OS FERROVIÁRIOS XIX
I

O «Diário do Paranii» ttia hoje para seus leito-
res, nesta série de etiquete» que estamos promovendo, o
depoimento dos ferroviários. Visa essas enquetes, ve-
rificar as preferencias dos eleitores, com relação aos
candidatos apontados para sufrágio nas próximas elei-
ções de outubro. Diariamente traremos nessas colunas,
uma nova classe, e semanalmente faremos um balan-
ço geral dos nomes sufragados.

As perguntas formuladas sáo as seguintes: 1 —

Qual seu candidato ao Senado? 2 — Paro a Câmara
dos Deputados? 3 —• Para a Assembléia Legislativa?
4 — Para a Prefeitura de Curitiba?

H8 *ÍL *- ^mm WÈ

LUIZ SILVA
_ Muhnoz do Mello

— «Tanlo Quadros
— 7
— Wallace de Mello
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SIR STANLEY UIWIN ESTARÁ
QUARTA-FEIRA EM CURITIBA

Procedente.de Porto Alegre chegará à tarde do próximo dia 11

HEITOR PÉTBÜO

— Souza Náver
— ?

S — Jorge Nassar
4 —. Ibêrô dô Mattos

JOSíl OB FREITAS LOPKS
— ?
— ?
— ?
— Iberé dô Mattoi

EZIDORO KSKNKUK
t — Souza Naves

— ?
— Josó Hoffmnnn
— ('..*- "-« P. Gro-sa)

Sir Stanley Unwln, qua deverá
chegar em Curitiba quarta-feira,
dia 11 de Junho, no transcurso du-
ma visita nSo oficial ao Brasil, no
interesse dos Editores Britânicos,
é Presltrento duma conhecida flr»
ma editora a Londres, Cia. Geor-
ge Allen o Unwln Ltda. Permane.
cera om Curitiba por 24 horas, du-
rante as quais entrará em contac-
to com as diversas Livrarias da
Cidade.

Fará tambóm uma palestra na
Faculdade dc Engenharia, sabre
«K Utilldada da Língua Inglesa»,
após a qual os Interessados terão
oportunidade de fazer perguntas te
conhecê-lo pessoalmente.

Apesar do estar com 74 anos dn
idade, Sir Stnnloyt que 6 provável-
mente o editor mais famoso do
mundo, ainda possui a energia e
vitalidade que o distinguiram du-
rante sua carreira; ainda é exímio
jogador de tenis, e somente há
bem pouco tempo desistiu dos es-
portes ¦ dc inverno e escaladas de
montanhas.

A parto da firma que leva o seu
nome foi fundada por seu avô em
1826, 10 anos antes de ter Clckens
começado à escrever «The Plck-
wlck Papers»:- Sir Stanley entrou
ha firma em 1904 apôs 3 anos de
experiência em agencias marlti-
lhas. companhias de seguros, _ flr.
mas editoras na Alemanha, onde
aperfeiçoou-se na língua alemã.
Cedo tornou-se gerentei e dirigiu
a firma com grande eficiência até
Í9l2, quando ausentou.se da In-
glaterra- para uma tournée mun-

dial, Investigando as condições do
mercado chi livros na África do sul,
Austrália, Nova Zelândia, e no
Oriento,

Na sua volta A. Londres, em vés-
peras da l.a Guerra Mundl.il, Sir
Stanley fundou a firma da qual
agora _ Presidente, numa fusão
com a firma de George Allen e
Swnnn Sonnnnschein, companhia
que se tornou famosa no passado.
A nova firma foi roglstrada no
dia exato em que a Inglaterra en.
trou Ha l.a Guerra Mundial, c
apesar deste mau agouro cedo prós-
perou, devido em parte à alguns
golpes de sorte, mas prlncipalmen-
te à personalidade de Sir Stanley,
e á stia habilidade de prever as
mudanças em gostos e Interesses
que a guerra acarretou, dando
oportunidade aos autores novos e
promissores, principalmente ho
campo da reconstrução política e
social.

Entre rima guerra e outra a pu.bllcação de alguns dos primeiroslivros do Freud, e da <-Auto-suges-
tão» de Coué, abriu caminho para
uma longa série de obras sobre Psi-
canális», e também de traduções
de outros importantes livros es.
tfãngelros.

Em 1926 o livro escrito por Sir
Stanley, «The Truth abotit Pu-
bllshlng», estabeleceu-o de imedla.
to como autoridade no assunto; ês-
te foi traduzido para mais de 12
MngüaB. e ainda é multo procurado
no mundo todo. Mais ou menos a
este tempo Sir Stanley começou a
lnteressar.se na formação de cor-

r.........,-:-, 
,,,. ¦'.-...-;!_

{- • • Vi
¦¦/¦.- í^*-*!*»-- - ¦¦xyiyxx./.xXxiyXê

fiffl^^^W_to^_j____j '*.'-

Sir Stanley Unwln

porações inglesas e Internacionais
para o desenvolvimento do comer-
cio livreiro, e serviu de Presidente
a mais de uma proeminente orga-
nização Publicadora.

Mais tarde no mesmo periodo
entre as duas guerras, a firma
abriu caminho de duas novas ma-
neiras, primeiro publicando «Ma-
thematies for tire Million», um ver-
dadeiro «best-seller» entre- meritó-
rios livros de ciência popular, se-
guido de perto por «Science for the
Citizen» e outros da mesma série;
e depois publicando em edição in-
glêsa os famosos livros sobre Arte
«Phaidon».

Pouco tempo antes do «Ansch-
luss», cm 1938. foi bem sucedido
na tentativa de salvar a Impres-
sora. «Phaidon» e seu proprietário
da Áustria, estabeleendo-a na In-
laterra.

Desde a segunda guerra, a firma
continuou a prosperar, e novamen-
te encarrega-se dc publicações de
categorias diversas, adicionadas às

acima mencionadas; princlpalmen-
ta obras sobre Filosofia, Eüca,
Economia e Governo Local.

A esta lista foi acrescentada
uma sucessão do. livros populares
sôbr* viagens e aventuras, no tipo
de Kon-Tikl» por Thor Heyerdahl,
que foi pulíllcada pòr esta firma
cm primeira mão e, com reprodu-
ções e traduções, alcançou a fe-
nomnnal cifra de mais de 4 milhões
de cópias vendidas. Pelo mesmo
autor foi publicado agora um livro
Igualmente fascinante, «Aku-Aku»,
sobro as notáveis descobertas . na.
Ilha da Páscoa.

Entro as qualidades pessoais que
auxiliaram grandemente Sir Stan-
ley na vida, e que tem sido de
grande valor no comércio em ge-
ral, como também na Grã-Breta»
nha, estão sua energia, sua exce.
lente memória, sua coragem, o sua
persistência. Em mais de uma

ocasião êle consegui» vi,- -hre Departamentos do Tt?** -«-tempo de Guerra, quan£? >° -mvam impor restrições „ ,)-'0->l-a.
de_ livros que reconheci» C°mé''*o

tempo de Ouo^^^rno
vam impor restrições „ 1"!0c»>
de livros que reconhecia C°l"ér*'L
próprias, e verdadeiramènf8er -*--
diciais a moral da nação",6 -»*Ju.
ma mquebrantável n- „a ¦n<1"-
habilidade de persuasão ,nácia •ram consideráveis vitór?» *Ts"r*.
tem países estrangeiros T» 

tamb«m
mercio do livro oVCl,^ ° co.

Em reconhecimento 
«.\m ,çao pessoal como editor ., V tu!>-

sidade de Aberdeen cl?nlv<*-grau honorário de Doctor .eIlu"s«-a em 1946, em favor a0B 
f LaWs

prestados ao Conselho bÍSI-1»-durante os primeiros 20 a„ tân'i-o,
existência lhe fof cõn,^8 de„-Ua
lo de nobreza. Foi tamhi ° -'-«-
do «Fellowx. da SoclèdaflT ^n,ea-Literatura e foi condê^' dfi
vários governos europeus ° Por

UMBERT0D.N0DIA9:SíSSA0
DO CINE CLUBE DE CURITIBA

O Clube do Ciriema de Curitiba,
em sua nova fase de trabalhos,
realizará extenso programa de ati.
vidades, com obras selecionadas pa-
ra apresentação a seus sócios. Já
conta o Cine Clube com a. adesão
do grando nfimero de intelectuais
e pessoas interessadas no estudo
do Cinema, tendo a sua diretoria
provisória à testa o crítico Arman-

do Ribeiro Pinto, elemento aba-
lizado no trato com os problemas
cinematográficos e credenciado
junto aos estudiosos do país como
critico que tem contribuído atra-
vés sua especialização para melhor
seriedade ntesse setor artístico. Na
próxima segunda-feira, dia 9, se.
rá apresentada uma das importãn-

tès obras de Vittóriò dé sifen tfc*berto D, no auditório do c'„r^Estadual do Paraná às 21 £ egio
As listas de adesão, oue iST'com mais de duas Centenas hÜ "I"

cios propostos, se encontra,! S°"
Galeria de Artes COCACO JT r?vrarla do Povo e no DIARTo £PARANA'., onde poderio^0 °°
ouradas. r PW.

ÓCULOS
ÓTICA CURITIBA

Rua 15 de Novembro, 139
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ALÓACYR NEY faria

— áouza Nàvès
— Ney Brágã
— Jorge Nassãf
— Ibero de Mattos

Ele sabe cuidar de sua esposa
edeseular

L;~

JOSÉ E. CORDEIRO

— Souza Naves
— Miguel Buffara
— ?
saí Ibera de Mattos

j&:. 
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ISMVFL CORDEIRO

— Souza Nnves
— Miguel Buffara
— Leo Almeida Neves
— Iberê dè Mattos

¦>mS ¦ ¦¦¦«»¦ ¦-.
JOSÉ S. DE CRISTO

— Souza Naves
— Jânio Quadros
— ?
— Cel, Tourinho

DARTO MARIANO

— Munhoz de Mello
— Janto Quadros

3~ ?
4— ?
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- a única lavadeira
inteiramente automática

„

...e assim superou 3 problemas:

* süã esposa não è sacrificada na
dura lida do tanque

;?'''* fiâo PÍeàsà pagar empregada para
/.._ Iavar •°*-a a r°upa da casa

*• fiâo expõe sua família aos riscos
de contdgib da roupa lavada fora
...e estas vantagens foram
obtidas sem sacrifício porque

¦ «I própria economia da BENDIX
P«ga a &ENOIX

:-'¦"¦ '¦'.,'.-.••;..} / v<' '•'¦'«•i'1'.f, ¦-. ...
.i-}.''.^S'}\ ¦/¦'¦¦''¦•¦¦'¦¦¦ -j"-;r r-/}

0$$sim a BENDIX economiza;
,.-*/'. V.''s;
?íít*í V,a-4 ^9 de rouPa Por apenas 40 centavos
«$**$•''Prolonga à vida.do* fp-.do- poupando uma.

^^K
o-í*^^

.'.*' fortuna em roupas

*- Dei/"- o tempo dr fí:.no
afazere- mais produtivos

casa livre para
$Bm.

, í

2 mbdelot Bandix à aua escolha t
Economad • O* Luxe cem tampa da Formlca

•m 6 côrot rnedarnaa
- um roqulntm d» bom gôeto para «au Iara

Um produto fabricado o garantido pala *

B E/N D Xx
'x^/ifcfikÍQjtç^clcri

'StiZ

CRISPEM NETO OA CVXTt

B 
'-X INDÚSTRIA 

E COMÉRCIORua Culabd. 989 (Moóco) Fona: 9-1151 _ End: Tele9r.« "BINHOME" - S8o Paulo

À venda
nas melhores

casas do ramo
de todo o país

Nwfni 11.141
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MRITIBA HOJE ÀS 2 e 21
HOKAS^ofle^

«ONE 4-3166

JORNAL NACIONAL

(Esporte na Tela)

Com o jogo BRASIL 4 X BULGÁRIA 0

DOMINGO SANGR.ENTO - tecnicolor com Dalo Ribertson

CAPEUNHA DEN. S. DO CARMO - reportagem religiosa

,ôbre a inaugurado da Capelinha de N. S. do Carmo, uma

realiiaçfio do programa «A VOZ DO POVO»

PUNIDO PELO PRÓPRIO SANGUE — tecnicolor com RI.
chard Widmarlc

HOMEM SEM RUMO - teenieolor cem Kirk Douglas

CAVALEIRO FANTASMA « 5,e e 6,o episódios com tom
tyler

mmmffrtmmf^jmm B_8fe_SS*S£-BflS_*S * - "* M*_^__L___f__^*^S-t

TERÇA>FÉIRA

DERRADEIRO LEVANTE - com Scott Brady, Forre». Tucker
e Audrey Totter

13 CADEIRAS — filme nacional com Otcarlto

ZYS ««• i 010 fcCS.
TRÊS x/F*?er? MfflHOR

Radio Colombo

-A- Ms'hor Som
Melhor Freiuencla
Melhor Programação

5-J-V

VALMOR COELHO
advogano

ÍOS — fi» nnriar Salan ROÍ '<2
Novo en<lnr»ia..i: R Dr. Murici.

Ed. y.jttilay

Pan
Jolnvlle
Itafai e
FlorianópoMa

CONFORTO E
PONTUALIDADE...

RÁPIDO
SUL BRASILEIRO

Para Itafai Joinvile e Florianópolis às 7,00 heras dia_
rlamente, e às 15,00 horas para Joinvile nos diòs úteis

e feriados
ÔNIBUS DE 20 E MICRO-ONIÔUS DE 14 LUGARES

Poltronas Individuais Pulrnann
Estação Rodoviária — Box n.o 5

DESPACHAM-SE ENCOMENDAS
TELEFONE - 4.4274

ANUNCIE
: NOS
CLASSIFICADOS

, DO

DIÁRIO
DO

PARANA
E

ASSEGURE
0

RESULTADO
IMEDIATO

DE
SUA

OFERTA

lOíPiPlAi

Horário do Opera

As 13,45 -15,45-

19,45 e 21,45 horas

HOJE SIMULTANEAMENTE EM 1 SESSÕES
O FILME MÁSCULO'QUÊ TODOS ESPERAVAMI

M

v^tW/_m/_^mm!i*:•¦> "_________._______-.--*-
s'•^^i^^_ia_?_fí«^_______B^frL "• '¦ '¦ ¦ ^/_^_^_W_w_t<-(m_mm_f^ «¦¦í.,i-<,v______tvrj&è&ísSKtpmBBm B\ m\9'Wks ía i. y** ^ 

' '» • "»^imjp|

^ka ^&É Bk- '''.*« \w:~ >. w%$ Wm\ è,á-*Smi
am&zÊMÊÊSmfflm Bm ãámm HkfiBiiÜ^K '"f/W^' "fS_B| Wgtí ffl%'^%m.

ü 1 ¦¦.^^Éflill.; v-' a___&.4 lia i^<JD ¦ • — • :• ^L u; i Mtmmm-mm] !>¦ I_l_lj_k1 k J.^-^^.^tòa_|lPi"5H i
¦iW. *' -^ÊmfSÊÊmmmmX iBLWLfcLf^'^^^- ' ^^^_M____È___________tt_^___________fl|

"LISBOA"
^-J2!21f2L ífS!2!^l*Sííf5^f' «"" "•* Mlll«"«' M.UNMn 0'H.ra . Claude Reyn.

ARLEQÜIM
Horária

doArlequim

\sl4-16-20e
¦.•¦* i

' ' Mi,

22 horas

DOMINGO NO ÓPERA AS 9,30 e 10,45 hot-a. FÊSWaI DE TOM * JÈRrV com 8 DESENHOS DO RATO I DO GATOI*""""' '""""" "' "PI ""»"'" Ullallllllllllllllllll I! .„„„„„ mmmm „„„„„ ,mmm

RESTAURANTE ELITE
AGORA SOB A DIREÇÃO DE LORUSSO

Um Restaurante de linha cotrt a melhor COZINHA — Ambiente sx-
eiusivémeme Fèmillar

Pratos Italo-brasileiros e a afamada feijoada LORUSSO todos os sábados
Aberto até às 22 horas - Ru* Westphalen - 129.

CADIZ CLUB - de Menendez e Pellejero, apresenta
todas às noites "0 TANGO ABRAÇA 0 SAMBA"

2 FIGURAS QUE CONQUISTARAM AS NOITES CURITIBANAS

EHPREZA ONEMATOGRAflCA H. OLIVA & CIA. LTDA.
CINE LUZ - FONE 4-5422 HOJE

às 13-30 -15-45 -19,30 - 21,45 horas
CINE PALÁCIO - FONE 4-6131

13,30-15,45-1930-, 21,45 HORAS
HOJE

3__B________________________________________By-'''''-'-r' ¦ _iBa_Fv ÍL ¦''*• ^f_w^n "' ^^^K-'-'''''^^fcl^ÉMM______E_____p_________________________________________________L à\ 
^B. m m, I Mm Mm^J m\mBmr* 'a'k' ¦"'¦y*' i^_____| la^-.^&íãii^wi W^^^Br^mttTàm^Bã '^i^E^^BF lÊ^^B...va______

ljjfi>M|^B ¦HmR;' ' ^^^ -'*¦'' ^K_í^^^*K. ,'. 7~£r/'.4..i*m^*Am J | J_ J | __T__| \ ¦ | BF m fa^^ÊmmB Sésmmttstt'''- 
*' 

fla__________fl Bfc^F^fff::^Jmm\Êa^ m a S iW 
^^^^W*B^k^^Bfl k^k^kr

\uÈ*m x^NÈkmwh

-^ar«-'TaM.l>..^W«WMWiTit>.tifi-WB^M__i-_____M______WWB_|__MI^ j , ,„, .., „,M „ .„...„ , , ¦¦__>,_¦ (¦ i,.i.i ¦________^______>^____W)__>_)_^> ¦_________à_________t__M_f_|MÉMMfttfMOMÉMWtthMmMn». ,_,,„¦_.. , . ¦,..¦„,_ it ?T1M*Att^liaBEBi

ClNÈ LUZ - 5.a FEIRA - DIA 12 - 5 a FEIRA
PETIR CUSHING — 6M A MALDIÇÃO DE FftANKENSTEIN

CINE PALÁCIO m. ARLEME DAHL - PHIL CARIY
ÊM LODO NA ALMA - SUPERSCOPE - 235

DOMINGO MATINADA C/DESENHOS - SHORTS COLORIDOS

una.

HOJE ATENÇÃO
TELEFONE 4.8393

Devido a longa metragem deste filme, solicitamos a especial atenção para o horário das sessõi
bem como lembramos que a sessão das 22 Horas terminará às 24,50

Horário das sessões às 13,00 — 16,00 — 19,00 e 22,00 Horas.

RITZ HOJE

Estranhos acontecimentos envolvem os habitantes de uma cidade no mais torpedos escândalos... A verdade
sôbre uma familia, considerada por todos "perfeita" e "feliz"...

A CALDEIRA DO DIABO
EM CINEMASCOPE & COR DE LUXE

com LANA TURNER - SOPE LANGE - LEE PHILIPS - LLOYD NOLAN - DIANE VARSI - ARTHUR KENNEDI - RUSS
TAMBLYNETERRY MOORE

CENSURA 18 ANOS UM FILME DA "20 TH CENTURY FOX"

TELEFONE 4.0308 ,

às 13,45 - 15,30 - 19,45 - 21,45 HORAS
. ¦•?' «a»*: ¦#?. «t^rAj At).

AO 80M DOS TAMBORES E
«PltOS OE GUEDRA -SURGEM

LUTAS VIOLENTAS E A
I4AIS tíMPOLGANTE OASmWjwruMfy

\ü,9^¥
H.«41i

CAÇAPpRMONTEIRA
em ^—-^^^^^^msswsm-mr. er... *r ¦•• em i
n IO |y MTi mnmtSI m. tUBtmiumum-umài' itium* ,

(mMmm

AMERICA
TELEFONE 4.7350

HOJE
às 133 -15,45 -19,30 - 2145 horas

Qual a força extranha que obrigava aquele homem a refugiar-se no peri-
goso pântano?...

A TENTAÇÃO DO PÂNTANO
em REG44LSC0PE

com MARSHALL THOMPSON - WILLARD PARKER - JOAN VOHS

mgmnf^r ^^m^mTmfB1BBmBÍ^myt^rt 

I 10 cinbma da am) '

""¦Míiml, 1(k Mh.3^m ¦ ¦» « IPMI • * — ¦— ••ps, • iam^mm. mmmm m 4mmmm.mm.m-.

HOJE
ÀS 13,45 -15,45 -19,45 - 21,45 HORAS

UM FILME DA "FRANÇA FILMES"

Paris e seus bairros famosos, um Paris transbordante de flores e sol -
Uma deliciosa comédia

DELICIOSA LOUCURA
com DANY ROBIN - DANIEL GEUN TILDA THAMAR - MARIE D.\MS

rni.rmv/, 1Q A....--.^^ «nc
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O POVO FOI AS RUAS VER AS «MISSES» — Confirmando umu vez mais, o prestigio do Concurso Miss Varaná-Miss Brasil; o público cltadino
afluiu em grande massa fts ruas centrais da metrópole, a fim ile ver dr. perto ascandidntas ao titulo da (traça e da beleza ida mulher paranaense.
Na foto panorâmica ide Kony, vemos um detalhe da passagem do majestoso carro alegórico, carregando em seu bojo as belas sereias, pela Ave-

nida João Pessoa, perante grande público.
¦ ¦¦'¦¦¦»i**IWWWW**AWWAW<MVMMWWVMWVWMVVMNVMWVWVVW**^*>^MWWWWW^^VWM»IMM%»» MWWWWWWMVWAIMWW«W^I«M>W«WW<W<MMMMMWWWMMWMMWV\IVWVVV»^y

0 CORTEJO (CARRO ALEGÓRICO) TOMOU CONTA DA CIDADE

JlPifl

CHTJVA
cionado
mos a c

Numa autentica «avant-premle-' re» da parada de graça e da' be-
lezaque é o concurso de Miss Pa-r
raná', as beldades disputantes dò
titulo, desfilaram ontem.- em
majestoso carro alegórico, ante a
platéia curitibana, que embeveci-
da, não poupou aplausos- às lindas
representantes da Capital e In-
terior.' .'. ¦ .

SOBERANAS DA BELEZA
Atraindo a Curitiba, as aten-

ções gerais de todbs os parana-enses, o certame Miss Paraná —
Miss Brasil, reuniu em sugestivo
desfile, «sereias?- de todos os rin-
cões. do país do Norte ao Sul, de
Leste a Oeste.

O cortejo, que contou com a
apresentação de magnífico carro
alegórico, partiu da amtiga. Esta-
ção de Bondes, localizada à "nia
Barão do Rio Branco, partindo em

direção à rua XV de Novembro, aDE «CONFETIS» A PASSAGEM DAS ESTRELAS — Magnífico espetáculo foi propor- qual foi percorrida integralmente
ao público ciiritlbiiiTo, com o desfile das candidatas ao título de Miss Paraná. Na foto, ve- até a Avenida João Pessoa, ondehuva de «confetis» que marcou a passagem das estrelas pela menor avenida Uo mundo. , uma verdadeira chuva de -sèrpen-

tinas e confetis, foram arremessa-

:«•:¦:-¦¦¦. ¦-¦¦'.¦¦¦.:-¦..¦¦¦ '•:'¦ ¦¦-¦:: ¦..¦¦¦¦¦. \, ¦ '" •¦¦-..
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Bgyirwiwj—m« a mmamarmamÊcmt*M

dos por admiradores dos prédios
vizinhc3. '
{.""Prostíeianclo mais uma vez a ini-
;çia,tiva Ijo DIÁRIO DO' PARANA'
o púbico se acotovelou ao longo
do'percurso, aphidindo suas can-
didatas preferidas. Ludy Mary Pe-
reira, -Miss Pirai do Sul e Elza
Caindéu. de Apucarana, formava m
a ^vanguarda» das' «misses», se-
guidas de Iara Liz Mariano c
Saletè Schuller. representantes de
Paranaguá e Ponta Grossa, res-
peçtivamente. Nns derradeiras
filas, surgiram graciosamente Ana
Maria Felic:'o de Paiva. Miss Lon-
drina, Terezinha Amorim, Miss
Maringá, Edna Maria Ribas, M|s's
Castro e Anselma Kopp, Miss
União da Vitória

«TENENTES DO DIABO»
A montagem do carro alegóri-,

co, esteye a cargo do sr. Manuel
Silveira; integrante db famoso chi-
be carnavalesco, -»:Tenentes do D''a-
bo», de Florianópolis, o qual veio
pessoalmente, atendendo convite
dos.organizátíores do desfile.

Dois brindes aos curitibanas: vitórja do'Brasil.é desfile das cândida-
í tas à sucessão de Karin Japp — NpMeJmissesyréceberam os aplausos

; da cidade — "Avant-premièris" 
da^festa da Thalia -
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S— ^ JOCKEr CLUB AS RAINHAS DA BELEZA - Diretores do Jockey OjMj

* Í^EÍ*.JÍf,,rM 
T,'l',:f1s,,nt!lt!v.'s da sociedade paranaense, homenagearam t»m um almoço, «*»

-k MO ^ PÁRAST"1aU'S a° titul0 de <íMiss Parnná», no certame que, com exclusividade o W*

I vra nTlSr* ^ f°"° ° Estlu!o' No troiisçòrrer da homenagem, usaram da P»»
^ M PARAVA i- V i 

° Sn C,,st""W« SÍBtto e o.i.jornáli8ta Adherbal O. Stresser pelo DIAW #
^ 

DO PARAxNA íva íoto, um aspecto da homenagem daquela tradicional entidade às represent"»
-t/L Aí m v m w >y v^ w w . v6^ dtt fc'raSa o beieita da mulher paranaense.

IIOIIIS ET,EOANTtSM»IATIS8IMA — N3o obstante sua carinhosa e adocicada voz Doris TITULARES BRILHAR a aí 
~7t 

I TTT "*" ~^~  :'"--
,.. <¦-.!—...tn^n.. i..„.h,-.ni nela elccânrta .- churm« que apresen- gUl„ 0 fvito c.mt....,!.i Sjy. "?* ""raloso conjunt.» vocal brasileiro, conse-- -• °*-^^! 

^"^LuL0 V!*Xlhrm° da íesta, Interpretando alg„-

fl-Wi.^. •-*?..-¦¦ .-í »J~.. v'. ¦ ';' 
t 

': •¦ '1 ~. /. í&+9*tfm

Figuras ,le destaque de nossa melhor
ffi «nu"*' ,':"t^<, "8 PertóniUMiRegião Militar, q„o juntamente com

pr sociedade foram aplaudir ontem na Thalia, a" l~f 
te nn »'

lides, o general Nelson Rebelo de Queiroz, coma"<«0 pO
' o jornalista Adherbal <í. .Stresser. .djretçfoMwM*^

.MANCHA

7^T


