
CONDECORAÇÃO A «RA E VÔO A MIRIM GERAM CRISE MA
EUA mantém organização
secreta que planeja uma

atômica: Moscouguerra
MOSCOU, 1» (UPI — DIA-
r>iO DO PARANA J — Hoje
p,| dlt0 ao» cldnilfto» soviéticos

quo uma organização apoiada
polo» nortu-aiii"'lciin.)s esiá pio
parando unia guerra ntOmlcá
contro a União .Soviética torrian
do possiv^l a destruição « nior
te nuclear dó alguns do oeus
próprios aliado»;
O jornal comunlala «Pravdo» e

c du Ropiihli.a comunista rim
,,;i cSoveUlínya Ro»»iyii.> dizem
que estai d-cliuaçôeu e»lão cmi
t.dns em supostosdoournento»ia
ciclos da Organização do Traia
do Central (OTC), exibidos on
tem numa clilaie.

Ou docunifiitofi, quu os fwiclo
nirlea rus»P» dizem que «se en
rontram entre alguns dos im-
pcrpinlc» documento» secreto»
ris OTC. f|U" a Unlfio Soviética

tem ii. lua illunonlçao.», iipri.s»n
•um uma presumida lista de• importantes alvos nucleare»» «dopots doiineiam o que chamam
?pianos de ini.Jidlção-..
Bates ultimo» eío território» al|ado» — pau,, do Irã « Paquistão

membros du qTC -- ao» quaisa mesma organização pretendedestruir com «ataques atômico»
pnra l)loqu'ar um possível «van
r;o soviético por «eu território
em cas" de uniu guerra».
Km sua infornioção sobre a exl

bicão a agénclu eovléticn de no
Meias rTn»sj diz que <esse» ata
que» atômicos levarão no «xter
mlnlo de milnôej; do pessoa», à'Icstruiçfio sem precedente» de
cidades c a contaminação radio
ativa de multas regiões do Ira
a.isim como da Turquia e do
Paquístfl.".
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Foram dilatados prazos
para os pagamentos da
dívida externa do Brasil
RIO, 19 (M) — Em entrevi»

ta concedida eijs «Diário* A».'»
ciado»» o sr. .loã0 Batista Leo
pnl'lo Figueiredo, presidente do
Du"co do Brasil afirmou: <o»
contratos do crédito .do Brasil,
no montante do no milhões de
dólares, foram assinados com 8
paisjs, cm Paris, a 31 do julho
depois que visitei cada um do»
signatários' — Inglaterra. Ita-

¦ lia, Suiça, Alemanha, Suécia,
Franga, Bélgica e Holanda —
entrando em c(i"tato com o*i
presidentes dns Banco» Centrais.
Afirmou o presidente do Banco
ri0 Brasil que aproveitou os con
tatos com os banqueiros parti-
ciliares que nos concederam crê
ditos, no mesmo tempo, para

eonversar sobre o» acordos de
conHoiídaçõctí d« nossa* dívida"
de curto prazo, as quais foram
transferidas para longo praaso e
somam mais de 300 milhões de
dólares. Alguns dessos contra-
tos, segundo o sr. Leopoldo Fi
gueiredo, já estão sendo assina
do? no Brasil ,-ntre o Ministérjo
da Fazenda o 0s Bancos Cen-
trai» dos países citados.
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Política exterior de
Jânio demonstra sentido
prático, diz Guevara

PAUSA PARA FOTOGRAFIA
BERLIM — .Soldados que constróem • defesas especiais na/fronteira
oriental da Alemanha, fazem uma pousa no verem o fotógrafo. Deixam todos os materiais de

«defesa» e até caretas fizeram... (Foto UPI).

entre os setores ocidental

Política externa provoca

BRASÍLIA, 10 (Meridional)
- - Calculando suas respostas,
o jovem ministro Ernesto Che
Guevara, do Cuba. mostrou-se,
de inicio um pouco tltubennie
perante os jornalistas. Mnis tar-
de, porém, após haver sido con-
decorado pelo presidente .Innin
Quadros, Guevara animav.-i.se s
conceder entrevista nos joi-na-
listas.

Sobre ns piratarias aéreas,
recentemente havidas; fez quês-
táo de frisar que o governo re-
volucionúrio de seu pais nada
tem a ver com os icqüestros
dos jatos norte-americanos.

Durante o almoço intimo com
o prefeito Paulo de Tarso. Gue-
vara conversou animadamente
com o prefeito de Brasília.

POLÍTICA
A essa altura, não fugiu aos

pedidos dos fotógrafos em po-
sar com o prefeito c outros
convidados. Não se negou a
responder a algumas perguntas
dos jornalistas. Subindo, de-
pois, em um helicóptero da
FAB. Guevara visitou toda a.
cidade e seguiu, depois, direta-

seria crise m iaL

mente para o aeroporto, de on-
dc rumou para Havana.

ALTO SK.NTIDO
A uma pergunta sobre a po.

llílca exterior do governo do sr.
Janlo Quadros, respondeu Gue-
vara: -rEstá nl uma politica¦Io alto sentido prático e.que
demonstra que o presidente do
Brasil realiza gestões para o
piogressf/ da. América Latina

DETETIVES
BRASÍLIA, 19 (Meridional)

— A visita do ministro Krncs-
to Guevara, a Brasilia, foi cn-
racterizada por um enormo
contingente de detetives parti-
culaiis e da Interpol, que o se-
guiiam por toda parte. No Bra-
silia Pálace Hotel houve, in-
cluslvc. incidente com i.m jor-
nalista. quando os detetives o
surpreenderam no quarto de
Guevara.

Explicou-sc, mais tarde, que
havia essa, preocupação cm fa-
cc dos movimentos antlfidélls.
tas verificados no Uruguai e
Argentina. A verdade, porém,
é que na delegação do minis-

tro composta d.- 50 pessoas mui
tos dos jornalistas eram tam-
bém detetives particulares.

IUO, 10 (Meridional) — En-
quanto evoluía a crlso política
•uncltada pela ameaça do remia.
cia do »r. Carlos Lacerda Irrom.
pin na Aeroniiutiea movimento do
fcnçSo i-miii-ii a concessão dn Grâ- •
Cruz dn Ordem do Cruzeiro do
Sul au ministro cubano iCrne-i- ,
to "Che- Guevara, pelo prcsLj
dente Jânio quadros.
Oficiais da FAB, ligados ao sr.

Cario» Lacerda, dl-,pn ,-r..ni.-e.
*egundo informações colhidas pe-
Ia reportagem em círculos mill-
lares, a devolver as condecora,
çõe» rio mérito militar, de que
sâo possuidores, no mesmo tem.
pn em quo ern anunciada a rn-
núncln do brigadeiro Clovís Tra-,
vsuos, da Dlrclorla de Aoronáu.
tica Civil, por não se conformar*
com o tratamento que vem «en.
do dado ao ministro da Aeronáu-
tica pelo presidente da Kcpúbll-
ca.

PRISÃO DE OFICIAIS
A decisão do brigadeiro foi to.

mada ao que se Informa spós to.
mar conhecimento de um momo-
rando do sr. .lanio Quadro», mari-
dando prender dois oficiais da
FAB — major iScry c capitão
Dickson — por terem trajispor.
tado uma bailarina em um jato
alé à cidade dc Londrina, no Pa.
raná. que Já motivara providên-
cia disciplinar por parto dò bri-
gadeiro Grun Moss. Os dois ofi.
ciais foram recolhidos à prisão
hoje mesmo.

O movimento de devolução das
condecorações foi em ramifica,
ção no Exército e Marinha, Apu-
rou, ainda, a reportagem, que se.
gunda.feira próxima será a en-
trega do presidente da Câmara
dos Deputados, pbr intermédio de
um deputado federal guanabarl-
no. representação dos almirante»
contra o presidente da Repúbli.
ca. Nos termos da Constituição,
o documento diz eslar o sr. Ja-
nio Quadros Incurso cm crimo do
responsabilidade por *pôr cm ris.
co a segurança nacional).

TV-Paraná

mm
PROGRAMAÇÃO
PARA HOJE

I5h30in — SLIDE DE AJtJS-
TE

17h30m — A1ÍEKTUKA DA
ESTAÇÃO

nilàSm — O MENINO DO
CIRCO (Reprise)

18h — JPETIT SHOW
,uil30m — CIRQUINHO CA-

NAL G
IfJhBÓm — PAPAI SABE

TUDO (Reprise)
HISTORIAS MA-

„ RAVJXHOSAS
BENDDC
GRANDES ESPE-
TAOULOS MU-
RARO

::oii

'Uh

22h — TiIOVIETONE DOS
ESPORTES

23h30ni — SESSÃO DE CI.
NEMA

PROGRAMAÇÃO
PARA AMANHÃ

lãhSOm — SLIDE DE A0*US-
TE

llhSOm — ABERTURA DA
ESTAÇÃO

Hh33m — CINEMINHA CA-
NAL 6

niilõin — TEVELANDIA
18h33m — CINE VARIEDA-

DES
IflhSOm — ATUALIDADES .

ESPORTIVAS
l!lli33m — CINE AVENTU-

RA
20h — MUSICAL TV c/

Osvaldo Carrero c
seu conjunto'-'(ih30m — EU, VOCÊ E A
MCSICA¦211» _ 
PANORAMA
PAN-AMERICA-
NO

21h30m — MUSICAL TV
12h _ INTERPOL CHA-

MA i'DO".2li30m — DIÁRIO DO PA-
RANA' NA TV

* Sujeita a ulterações.

JÂNIO EVITA A RENUNCIA
DO GOVERNADOR LACERDA
Texto das Resoluções
do IBC estabelecendo
novos preços do café

(Leia na página 4) }

Jânio condecora Che e
reafirma propósito de
intensificar relações

. BRASÍLIA, 19 (Meridional)
— O presidente Jamio Quadros
condecorou o ministro cubano
Ernesto Guevara com a Grã
Cruz da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, em solenidade
realizada esta manhã, no Salão
Verde d0 Planalto. EViondo nes.
sa oportunidade- ditso o chefe
do governo: «Ministro Guevara.
V. Excia. manifestou em várias
oportunidades o deseje dc estrei-
tar relações econômicas e cul.
turais com o governo e povo
brasileiro.

Esse é o nosso propósito 'am
bem, e foi a dolibE ração que

MÁQUINAS
MATRIZES

E APRESTOS
Paia forrar botões e fivelas

«FABRICA ARSA»
Rua Leme da Silva, 162

Tel.: 93-5824
Bairro da Mooca — S- Paulo

Peçam catálogo c lista de
preços sem compromisso de

compra.
I

Nossos artigos poderão ser
procurados no centro dô

São Paulo

R Roberto Simonson, 13 —
2.o S/201

Tel 32-6834. (Ao lado da pra-
ça Covis Beviláqua).

BANCO DA PROVÍNCIA DO
RIO GRANDE DO SUL S A.

Não tem o menor fundamento as notas

publicadas em vários jornais ou revistas, se-

gundo às quais teria sido comprado o Banco da
Província do Rio Grande do Sul S. A., ou trans-
formado êste Banco em Banco da Província de
Minas Gerais ou transferida para Beto Hori-
zonte a sede daquele radicada ha 110; anos em
pòrto Alegre.
Banco da Província do Rio Grande do Sul S.A.
(assinado) Dr. Victor Azevedo Bastian

Dr. Virgílio Bassano Cortese
José Pires Reis

DIRETORES

assumimos no contato com o
governo e povo cubano. E para
manifestar a V. Excia, e ao po.
vo cubano o nosso apreço e ó
nosso respeito, entrego a V.
Excia. essa alta condecoração
do governo e do povo brasi.
leiro>.

A'gardecendo, disse Ernesto
Guavara: «Senhor presidente.
Como revolucionário, estou profundamente honrado com esta
distinção do povo e governo
brasileiros. Porém não posso con
cbê.lo nunca com0 uma, con.
decoração pessoal, mas sim co.
mo uma condecoração ao povo
e à nossa revolução; e assim
a recebo comovido com a sau.
dação desse pov0 que V. Excia.
representa a transmitirei com
todo o desejo a<> estreitar nos.
sas relações*.

O ministr0 cubano chegou ao
Palácio do Planalto às 7h sen.
do recebido com honras militar
res, através das tropas ali es-
tacionadas. Ouviu, a seguir, os
hinos nacionais do Brasil e
Cuba. Depois, conferenciou com
o chefe do governo, duranto
20 minutos. Guevara, visitou,
pela manhã, alguns pontos de
Brasilia e almoçou com o preifeito Pau!0 de Tarso, a tarde,
regressou a Havana com escala
em Trinidnd. *

Novos atos
de terror
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ESTUDOS CONTINUAM
O general Iilí.lio Sardenberg,
ex-presidente da Petrobrás, veio
a Curitiba em Inspeção à di-
versas unidades militares. A
respeito da usina protótipo de
Silo Mateus «lo Su!, e outros
assuntos, há entrevista na pâ-

gina 3.

RIO, 19 (Meridionuí) — Chegou
a esla Capital, procedente de Vt-
tória. o presidente Jânio Qua.

^dtóttjfllr? tnanleec duos conferên-
ciác reservadas com o governador
Carlos Lacerda, conseguindo de.
movê-lo do propósito, tornado
público em Brasilia, de reiiwii_
ciar.

A renúncia de Carlos Lacerda,
que a princípio supunha-se liga-
da a restrições do Exército à no-

| meação do professor Hélio Tor.
'paghy para a chefia de policia,
foi mais tarde confirmada como
decorrência da reação do go.
vernador contra u política exte-
rior do presidente da República ,
Esta reação culminou com a cn-
traga, hoje, da Grã.Cruz da Ori.
dem do Crvaeiro do Sul ao mi-
nistro cubano «Che» Giicuara.
.Retomando ao Rio, iios primei-

¦Irás¦'• horas da manhã, o governa,
dor da Guanabara mantece.se em
cptitntos que se prolongaram todo
o dia e a noite, com seus auxilia.
res mais imediatos, políticos e
autoridades militares, entre ês-
tes, os generais Cordeiro de Fa.
rias e Emílio Ribris.

Lacerda mantinha.se irredutível
no seu propósito de formalizar a
renúncia que possibilitaria luta
em campo aberto contra o chefe
do governo federal. Além das
razões de ordem política notórias
que o levaram a discordar da con-
decoração concedida a Guevara,

. Lacerda lembrava, explicando sua
preplexidade ante o fato de há
dias atrás, na Conferência Eco-

' nômica de Punta dei Este, o agra.
ciado haver se oposto à conces.

. são de crédito para o nordeste
brasileiro.
Inteirado da evolução dos acon-

tecimentòs, o presidcnle Jahio
Quadros deliberou seguir para o
Rio, a fim dc avistar-se com o
governador para demovê-lo de
sua. intenção.

O primeiro encontro entre os

dois ocorreu cerca das 10 liorn».
Janto Quadros ficou hospedado no
Palácio das Laranjeiras. As con.
versações mantioeram-se em si-
gilo, transpirando apêtiãs" que a
renúncia havia sido contornada
com um reajustamento dos pon.
tos de vista entre Jânio e Lacer.
da em relação à política nacional
e internacional.

Ã noite. Carlos Lacerda voltava
a avistar-se com Jânio Quadros,
em companhia dos deputados Me-
nezes Cortes e Adauto Lúcio Car.
doso.
Embora não fossem revelados os

termos da composição encontra,
da, o ambiente era de calma, tu-
do fazendo crer que está finda-
da a crise que durou pouco mais
de 24 horas.
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ÍÒFRÍ VENCEU

em Angola

j>

LUANDA, ANGOLA, 19 (UPI
— DIÁRIO DO PARANA) —
Terroristas africanos atacaram
uma coliinu militar no caminho
entre as povoações dé Carmona

. e Bunrço, >io norte de Angola,
segundo a agência portuguesa
ANI.

O guia da coluna, um agricul
tor europeu, morreu na luta.
Outio grupo de terroristas ata

cou o povoado de Bembeim, In
cendiando citico casas; a gtiar
nição local abriu togo e os ata,
cantes cm fuga responderam
com metralhadoras.
A agência aduziu que. no va

lo ilo Rio Lorje, a uns 160 quilo
metros «o norte de Luartüa. vo
luntários civis se bateram com
outro grupo de terroristas, pa
ra proteger os operários nativos
que trabalhavam aa colheita do
café; no encontro, os terroristas
tiveram Jnürae£a3 baixos. --
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CARACAS, 20, domin-
go — (UPI — DIÁRIO
DO PARANA') — Eder
Jofre, campeão mundial
de peso galo, reteve seu
título, ao derrotar, esta
madrugada, por nocaute,
seu adversário Ramon
Árias, no sétimo «round».

PERFURAÇÕES
NO PARANA'

Prosseguem em ritmo acelerado os
|r.tt»aHn»s dc perfurações no poço da
Petrobrás, cm Arlncanduva comarca
de Araponga», a fim de encontrar o
«ouro negro». Mais dc clncoenta me-
troii já foram perfunados e os técni-
cos esperam atingir os 4 mil metros.
Segundo as Informações, acredlta.se
que nesta região exista um grande
lençol petrolífero, ' es tando os traba-
lhos custando cerra de fi milhões de
eruxeiros mensais à empresa estatal.
Junto à dezenas de operários, triln-
Hiam geólogos c outros técnicos do
Itrasil e Kstndos Unidos. (Da Suctxr-
sal di' r.iMiilrjiia>.

Pravda: EUA
continuam
provocando

MOSCOU, 19 (UPI — DIÁRIO
DO PARANA) — «Pravda», órgão
do Partido Comunista, diz hoje que
envio, pelos Estados Unidos a Ber-
lm, do reforço de 1.500 homens à
gúarnic&o, que o tem nessa cidade,.
constitui um ^ato de provocação
militar»,

O correspondente do «Prafda*,
em Bonn, também qualifica a . vi-
sita do vice-presidente, Lyndon B.
Johnson, a Bonn e Berlim Ociden-
tal, de «jornada provocadora*,'

y/ 'ÊiM i
RECEBEMOS

CARRINHOS PARA
ATERRO

AO MELHOR PREÇO
DA PRAÇA

Rua São Francisco,
204 — fone 4.2773 com
rede interna.

PMnl i í
mVí Titivuioy i ;

SEMP»l**IIUNM l
Filial

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
própria nesta cidade

DENTRO E FORA
DA GARANTIA ;

R. Saldonha Marinho, 931

:.<i«»i4

DEMOCRACIA & JUUÃO *
Alinnando quo «democracia tem dessas incongruências» o padreMoiitezuma, secretario do Bispado do Londrina e coordenador da•Frenfo Agrária Paranaense concedeu uma entrevista ao DP, ou-
de analisa os incidentes ocorridos com Jullâo no Norte do Estado.

,(i.ciu, pagina 5 do 3» caderno).

KIBON S.A.
(Industrias Alimentícias)

COMUNICA A SEUS AMIGOS E CLIENTES A
ABERTURA DE SUA FILIAL A RUA PRESI-
DENTE CARLOS CAVALCANTI, e, NESTA

CAPITAI,.
Curitiba, 20 de agosto de 1.96!
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Crônica do Rio

Editora do Autor
Ali Right

Sti*J?gM«gU)nÍO, da vínl.7 
"'"eiil

poliu, u BUltôra .i.i Autor, cuJu. or»
gaiihuiçao d" li"!'10 ,lu viít" ';""
luui-Liiil, uAo uel com» o. ma». <"•
coiiloatâviliiiunto, do ponto de us-
ta tikmco puiv.M-iiio bem W.ncad»,
Du .|iiuli|U.'r inunoiiH ate agori
t.-iii-d.. revelado utiiiilnnin.uito oa-
rloon, e me», para nilin, 4 impnr-
tantlialmo, numa hom eni nue ao
nula o pruposilu iiiiiI-bíi. da cava-
zlur n nossa multo auiaila cldude.

Dcailo nue Ciao lnlmit;.i n.iiii.ro
mu .lu Ulo do Jaholro JuàMJluo
Kubltac|lük du Oliveira, .-onsoiiulu
da iimloriu do (JiillgrOMO u lol I1U9
autorltuii o mudança da Cap|lm
pura o Plunalt... Idóla infullü. üo
4110 hoje ae urropondom oa .i"" pru-
pli-huulil li auil iL-llllanclu, dowle

qua o no.-.».. Inliii nu namoro um |u-
tito u inHiifàrflheltt du nu-

nua
do

I

Julgamento Objetivo
Ao que tudo indica, pelo mcuos o contribuinte

está fazendo um julgamento bastante favorável do
atual governo. É o que se depreende do espetacular
aumento de arrecadação registrado nos últimos mê-
ses que dão nuin confronto com o primeiro semestre
do ano passado uma ascensão da ordem de 66,6%. Se
lembrarmos que nos primeiros meses ocorria exata-
mente o contrário, deve-se, desde logo, concluir que o
contribuinte está demonstrando uma dose de boa von-
tado extraordinária com o governo que enfrenta mil
e uma dificuldades.

Poder-se-ia objetar que esse êxito se deve à
campanha dc aumento da arrecadação. Esse movi-
mento mal está iniciado e mesmo que sua atuação
surgisse logo nos primeiros dias da administração
Ney Braga seria ainda muito cedo para colher fru-
tos tão expressivos. Efetivamente uma receita de Cr$
5.279.375.026 para o primeiro semestre é algo que su-
perou as mais otimistas previsões dos técnicos fazen-
dário- .

ii(:vando-se em conta que a receita estadual tem
o seu ponto alto no segundo semestre, quando recebe
o impacto da tributação nascida com o movimento do
comércio cafeeiro, e das operações reflexas dele de-
correntes, ainda que nos persiga o ônus da superpro-
dução, o governo pode esperar, inclusive, para esse
exercício um superávit orçamentário, da ordem de
um ou dois biliões. Com o sistema, de fiscalização vo-
lante, a dinamizarão do certame «Seu Talão», a im-
posição de maior agressividade ao fisco e outras me-
didas de racionalização dos serviços já em andamen-
to na pasta da Fazenda, esse otimismo é plenamente
justificável. Também a introdução de um melhor pia-
no dn pagamento aos servidores fazenãários, pelo es-
timulo aos que maiores Índices de produção apresen.
tarem nas multas contra sonegadores, assegurará o
suessso da empreitada.

Com a coordenação interestadual de esforços cn-
tre Paraná, Santa Catarina è Rio Grande do Sul na
repressão ao comércio clandestino, fechar-se-á o cer-
co à sonegação, através desse elo na corrente fiscal.

Tudo depende, porém, da continuidade dessas
medidas quo o fator psicológico da proximidade de
eleições não deve alterar como costumeiramente ocor-
re. Ê claro que ninguém deseja a exacerbação desse
policiamento daqueles que, ludibriando o fisco, rou-
bam ao povo maior número de obras públicas. Esse
clima de denúncia, por ora, ó necessário, cm vista dos
prejuízos que acarreta diretamente às forças produ-tivas do Estado. Essa rigidez terá o seu limite n\ lei
e no sentido social que a inspira. Haverá, inevitável,
mente, a reação dos que so habituaram a driblar es-
ses deveres. E essa hostilização virá revestida daque-
Ia blandicia que fantasia o fraudador em uma vitima
no formalismo de uma- cmpostáção caricata de hon-
radez. Os autênticos comerciantes e industriais, cio-
sos da defesa dos princípios de liberdade de iniciati-
va, sabem que a sonegação desequilibra a competição
pela quebra do mecanismo da oferta c da procura,fenômeno irreversível no mercado.

Quando surgirem as obras públicas, ampliar-se-
á a confiança no governo e um novo fator de aumen-
to das rendas se ajustará aos já existentes. E esse
é o escopo dos homens da empresa que desejam ver
assentadas as bases de nossa prosperidade em mais
estradas, energia, escolas e hospitais.

Fidelidade à Tradição
O Brasil agiu na conferência

pan-americana de Punta dei
Este dentro dos princípios tra-
dicionais de sua política ex-
terna no continente. Esse deve
ser o primeiro e o maior elo-
gto a ser feito ao chefe da nos-
sa delegação ministro Clemente
Marlani. a seus assessores e ao
ministro do Exterior que lhes
deve ter transmitido as respec-
tivas instruções do governo.

Todo o esforço brasileiro con
centrou-se em assegurar o êxi-
to completo da conferência,
mantendo a unanimidade em
suas decisões. Desse modo pro.
curou atrair Cuba novamente,
para o redil da família conti-
nental.

Os princípios selados em Pun
ta dei Este. na declaração fi.
nal, são aqueles que tradicional
mente baluartam a evolução de
mocrática do hemisfério e cons
tituem o alicerce do pan-ame-
ricanismo: democracia repre-
sentativa. máximo respeito &
personalidade humana, não ire
tervenção e acatamento à auto-
determinação dos povos.

Por isso a América vem lu.
tando, desde a primeira reunião
do Panamá, convocada por Bo
livar. O Brasil compreendeu cê-
do, logo nos albores da inde-
pendência e mesmo antes, co-
mo se pode ver da ação do go.
vêrno português instalado no
Rio de Janeiro, que teríamos
de desempenhar no continente
um papel de equidistância equi
líbrio e boa vontade.

Na medida em que fomos
fiéis a eSBa regra substancial
do nossa politica americanista.
é que alcançamos os êxitos qu»
Justificam o alto prestigio de
eossa diplomacia.

Se é certo que se operaram

norama internacional, não ape„
nas no mundo fora do nosso
continente, como também nés-
te hemisfério, não é menos exa
to que a essência dos interés-
ses econômicos, políticos e hu-
manos se conservou a mesma.
Na verdade, os princípios nfto
se modificaram, embora as ne.
cessidades se tenham apresen-
tado sob circunstancias diver.
sas.

O presidente Jânio Quadros
ao determinar como iinha de

- sua política externa, o estabe-
iecimento de relações com to?
dos os ppvos e o absoluto res-
peito a autodeterminação, es-
tá cumprindo tão somente uma
nova etapa do nosso desenvolvi,
mento diplomático no mundo,
sem alterar, no entanto, os da.
dos fundamentais da politicaexterna tradicional.

Em Punta dei Este esforça,
mo-nos para impedir o escorra-
çamento de Cuba, pensa.se de
preferência, em reconquistá-la.
Teremos logrado plenamenteesse objetivo? Estará o govêr.no revolucionário. cubano,' diri-
gido por Fidel Castro, em con-
dições de retomar plena auto-
nomia diante da Rússia e da
China Comunista? Estarão dis.
postas essas potências a largar
a presa quo para elas repre-
senta uma lança dentro do pró.
prio coração da América, sem
pelo menos experimentar uma -
resistência ao retorno de Cuba
à comunidade pan-americana?

São perguntas que se rela-
cionanvcom o futuro e às quais
teremos de responder na hora
devida. Por enquanto, fizemos'
o que nos cumpria e. segundo
parece, com ótimos resultados.
E fizemo-lo apenas conservai*,
do-nos fiéis às linhas da tradi.

jprof fi cacetes co pa- £ £**"•

yorno parn o carrincni goiano.
» intenção da prejudicar a Kio
Jiuniru u.' viin iiciiilimmio.

Ps forma quo, quando nparpe»
um» iniciativa cniu ctua .lu cria-
çil.i do Editora do Autor, pura pu-
lilcur "a livros il.» nos.soa cionl.i-
tn» r.a.. podo deixar ii.i t.-r ui.l.iii-
sos* U"8 que iimuin t*siu tuna,

E' o nu., fa.;" hoje, ainda <•"¦-
uni pouco atrasado, »» Ju ua'.™
cum a certeza du vitória dou «uo
uinproundehi ema realiza.;».>. N»o
B.-l rgucnt sAo, pQlÓIIl li idéia i|".. U-
vernm i: Vtq realizando i u liastan-
to para merecer na duv daa liomc-
nagens, , ,

SeBUiida-f..lra fui assistir ao lau-
cstn«n'to do nia 3 alguns d''r"s dt3'
5'a editora, u saber: «O condo a o
pqsíurlnbo». do mestre Rüuero lira-
Ka; <A cidade VMln», do Fcrliaii.lo
Sal.ino, di- quo fala Carlos IJriim-
moiul de Andrade oom a<|Uflu tua
dignidade costumeira; «Tra Zulml-
ra c eu», do famoso Sliiiiislaii Pon-
te Prata aua W uma ví"£ me l!''u
umi laniuadu em regrai e »Anto!o
fia Poética-*, coin poemas Inéditos
do sempre jovem Manuel Bande ia.

Antes, JA lia via lançado, iniciar.-
do suua ativuliulci, os seguintes.
«O cepo de Ipanema» du Pauto Men-
des Campos; lAiltoi.ifiu Poótlcar,
de Vinícius do Moraes; iO homem
nu«, de Fernando Babino o «Al do
ti, Copacabana», do embaixador
Rubem BiuKU.

Sao todos livro» modernos cario-
cai com liclii fclcâo material, do-
notando o «avòlf-falre» ür. jovem
editora diríamos de Copacabana^
pela súa, tonalidade citadina.

Os livros, todos êle» não precl-
Fiii.i ser recõnionààdòs aos tutores,
porquanto os respectivos autores
por si sós representam uma Ba-
rantta da excelente qualidade üa
mercadoria mas sempre iliroi quo
(luantoi praacni u tio* leitura de-
ver.i correr e adquiri-los, nfio sò-
mente por aerem bons, mas igual-
monte como uma demonstriMlAo de
carlo.iulsiiio que so impõe neste
instante em que os invejosos de
nossa terra e os despeitados, estão
<io tocaia, de trabuco em punho,
atrás do pau, para íerl-la.

((¦upyrlght no Paraná lios «1>I»-
rio» Associados»).

CONFIDENCIA
Carlos Rizzini
A propósito óa nomeação de

mais um importante adversário do
governo paru ambicionado cargo de
conllanca no estrangeiro; corta 11
gurailo prol aosltuacionismo possa
do fez a aeffulnte confidencia num
circulo de convírsa.lnres:

•rParcee Impossível que, tendo
exercido ns mais altas funções pu
bllcss neste pais, ao agora eu cs-

teja me dandp conta da forca In
contrastarei, da forca ollcladora,
quase direi' da forca discricionária
de um presidente da Republica. A
debilita.;»" dos partidos chamados
do oposlç&o, çbni a penca hábil di;
seus coriíeus para altos a pingues
pontos -o niisHõcH, de um lado, íí,
dc outro o atendinipnto calculado
e teatral do reivindicações de ad
minlstrocoes estaduais o municipais,
conduzirão a pretensa coalisilo pc-
telio-pessedlsta a completo estaco
lamento. Dentro <la um ano o otiml
chefe do Executivo Federal íicavi
ntò aborrecido com a incomoda
maioria do QUe disporá no Con
gresso e nn.s Assembléias Legisla-
tivas p, talvez, com a totalidade no
concerto dos g*ovp.*noa -estaduais e
comunais».

E 'prosoeEuindo 
çm tom menor:

«Dono do Banco do Brasil o da
Caixa Econômica, entidades alastra
das por toda parte -5 sempro ex-
tensivels a novos pontos; senhor do
cargos a mercês: chaveiro rl° Te
souro, com privilegio já experimen
tado c visto do distribuir a vonla-
de milhões aoa sacos. Impressos ou
a Imprimir a entidades oficiais e

, privadas; único repartido:- de gra-
, ess c beneses, prêmios n proino-

Coes; supremo definidor de orinta
ç,5-is capazes, por sua natureza o
alvos, de sobressaltar ou acalmar
as classes principais do país, tra
zendo-as oro. estado dn temor —
de nue mais onimodo poderio preclsarln um chefe de Estado para
governá-lo cercado de representa
c6es populares oriundas da sobera
nia do povo peni sentir-lhes sequer
a presença? Meus am'gos, mio hi
nada.mais oniivenclonal nesta nns-
sa democracia do que u harmonia
Independente dos trís Poderes. De
foto existe um só Poder, esta sim
de tudo Independente e consigo.
mesmo harmônico».

Como alfruíni objetasse que sa-n-.elhante predica eqüivalia a negara nossa condição democrática, ãdu2lu o pragsdor:
«Nos rerrimes presidencialistas anrea de acâo do Executivo é grande demais, -a cresço todos os diaseom a afluência de novas nccessl-dades o novos problemas. O setor

parlamentar nSo aumenta e. emverdade as divlsfeg c deslntoligen-
cias e sobretudo ns apetites pes-soais e ns pressões eleitorais ten-dem mais e mais a restlngl-lo».Pausa.

Resta à democracia a opinião
plibllca. A ela, e somente a eladevemos o respeito íls linhas dóregime e is aparências instituclo.nals. iresmo os atos reralistas nsdecisões arbitrarias, yéstem-sé pelofigurino da leçralidada. E certos doPoder, nos planos da polftlcn Internacional e das finanças publicasseriam por e*a tolhidos se mais'Imperativos pudessem ser ns suasmatilKs.tac8.as »» cas0 reprovacíles.Mas, 11 opinião pViblica depende ímparte das atitudes dos partidos. EEstes, lpngy» de nutri-las. Irjnfrnquocem-nti com as suas disputas t*ternas a o scu aliciamento a programas e Ideários. Nfio temos par-tidos 110 real sentido do vocnbu-lo. O que tenios sío Informes ajuii-tamentos para fins meramente el-1toraiR».
Concluindo:
No entanto, a opinião publicat o luzeiro que Impedira o dossar-ro da orhbnrcaoSo. Nfio fosse -ela eo Congresso, agora "teria 

adçrnáaa
som salvacüo, ou quíise, nessa sal.«ugom do recesso remunerado, ovoto dn Senado falndo. depnndentg
Ar, sífrundo exame da Camaral do-monstra que, sob o prestipln riaopinião publica ainda poderemoster no Brasil uma genuína Q pro
gresslva democracia.

PARANÁ —

Jerusalém
CURITIBA, DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 1.961

Cliester Bowles, fnib.iecretnrlo do Dopnrtumon.
to dc Eatado, Uc rogVMio do uma longa vln.
gciu uti.i pniuu.i tido conipi-.oiiiotlUos, dccIai-iHi IIUH
joinallHtiiH quo tis oonvermtçOng prcIlmln.ircB sô-
bro Berlim terilo Inicio nu próxima «omniin Lio-
welln. Tliompuon, cmljulxndor nortcniiiericuno cm
JylOSQOll. partiu para UurmlHoh, ínmcsa locallda-
du alem.1 do Jogos iiivornals, endo puc.inia um
período (io (erlaa; o chanceler Adeniuicr. na 11*
nliu du sua liniiiiiiii.l--i.lo. do sou pntiiotiiimo o
do hcii bom s.-n-;.. político, nao uiloloil in-nliii.
ma snnc,fio em represália j KrtiBhchov repousa na
Crlmula.

Isto tudo mostra quo do oubstnnclnl, na cri-
«o do Berlim existo tilo-sòmcnte a propaganda
feita com o método da «bl'!nkrnaji.Blilp>. o 'lllu a
cia so recorreu lani*ando poeira mis ollinü, na
tentativa pueril do escondor o malogro compla-
to do regime comunista na Alemanha Oriental.
Naturalmente, se o marxismo frnriufFu tüo ela-
morosamente num paia de alta clvlllza-jau como
a Alemanha, «sujo progresso tócnlco.cientlfico po-
dia representar a base Ideal para uma oxpovifin-
cia marxista — pelo menos na opinião dos seus
promotores — lmafflne.no q que seria dos países
.subdesenvolvido!* enfio comprometidos, que pri-
icnmente devem partir da ualocu zero.

Nfto significa lato quo tudo quanto acon-
eocu em Berlim nilo soja gravíssimo pelo cons.

tante desafio aos povos qu» desejam viver em
paz, pela prepotência quo dostrói nniluteralmcn.
te subscritos, pelo recurso ao paradoxo c as in-
toleráveis medidas drásticas, pelos Incidentes quo
dai podem surgir e cujas conseqüências, ninguém
está em condir.ões de prever.

Data de ontem a notícia de uma grnndiosu co.
luna do berllnenses dlspeisatla com <i emprego
de armas, enquanto as continuas ameaças 8. Itdlia,
à Grécia, à Noruega, como o envio do marechal
Konlev a Pankow, criam um estado de tensfio
e de mauestar que. tornando-se insuportável, po-
de provocar o pior ou, do qualquer fottr.a, tor.
nar manifesto a todos o espectro da guerra, que
Krushchev prenuncia catrastroficumento destrui-
dora. Jamais se registraram, nu historia, fatos
dessa natureza, Jamais um chefe do governo, res.
ponsável pelas suai ações, falou oom uma frasco-
logia que está pnra a linguagem .liploiiiatico-po-
Htlca assim como uma modesta colina está pura
o Himalaia.

O apelo a Jerusalém é conntural aos aconte.
ciirentos que abordamos. Na cidade Israelense
debate-se o processo Eichmann, que por sua vez;
implicitamente tra?. â baila a guerra, ns suas
atrocidades, as suas carnificinas, os seus lutos.
Em Jerusalém, uma larva de homem treme na
expectativa do juizo que o entregará à história
das barbáries humanas. Ignoramos qual .possa ser
o êxito final, não podemos pmvc.lo nem antecl-
pá-lo, embora o senso de justiça drs ju^es nos
quais coube a pouco invejável sorte de terem à

Os Filisten:
E' notável a facilidade com que, neste nosso

mundo, muitos usam as palavras de Cristo a
serviço do diabo. Em política, os demagogos são
useiros e vezeiros nessas falsificações. Não nos
esqueçamos de que foi invocando a libardade do
povo alemão que Hitler lhe pôs algemas nos pul-
sos è tentou a Beguir. mobilizando o seu poten.
ciai militar, colocar algemas também nos pulsos
do mundo. Exemplo irrisório de destorção de con-
ceitos vi, ainda hâ alguns anos, na Exposição In-
ternacional de Bruxelas, quando li, no Pavilhão
Soviético, em letras, de bronze, a dupla afirmação
de que, na Rússia, os governantes são escolhi,
dos em eleições livres e que, ali, reina a mais
absoluta liberda.de de palavra. E' que os* histriões
da politica, sedentos de- poder, criam um. mundo
cm proveito próprio, à custa da estupidez das
massas, pois é sabido que a psicologia das mttiti-
does é diferente da dos indivíduos. A realidade,
para os falsos profetas, não são fatos, mas arte-
fatos.

E' o que estamos a presenciar, mais uma vez.
neste triste caso de Cuba, cm que um grupo au-
daz, a serviço de uma ideologia de importação,
alheia à história c ã tradição cultural das Amé-
ricas, como é o comunismo, tomou o poder e esta
a levar a efeito uma revolução de cima para bai-
xo, à, custa do povo e conua a vontade do povo.

Em Cuba. verificou-se, como em nenhuma ou-
tia parte do mundo, falta de continuidade tão
grande entre a rebelião e a revolução, que atin-
giu as raias da traição. A rebeldia foi a de um
povo, amamentado no leite da democracia, com
um padrão de vida que era dos mais altos da
América Latina, contra a ditadura de Batista, ou
seja, a revivescência do caudilhismo, que sob ves.
tes democráticas, tem sido a infelicidade politica
de muitos paises da América Espanhola. O obje-
tivo que estava na consciência de todos e pelooual o povo — em seu conceito grlobal de burgue-
sia. classo média e operariado — se bateu, foi
o restabelecimento da liberdade, dos direitos do
indivíduo, e cia moralidade administrativa, den-
tro do conceito tradicional da democracia. Obti.
da a vitória, porém, um grupo de agitadores .ver-
melhos, dirigido por agentes internapionais, assai,
tou o poder para impor à nação, através de uma
revolução não desejada, nova forma de sociedade
da qual estão banidos precisamente os tesouros

I.IltKUO MALAVOGUA
frente u omminuçu-o du Sulft pudesse permiti-lo.

Do qualquer forma, soju quul for a sentença
que atln-rlra iiilclimunn, Jerusalém ficará sendo
um murco Incanculíível no onnjinho dos povos, Jo.
insulem conlrupOe-He a Borlliii (n&o culpada) co-
mo a pais se contrapfto a guerra, a justiça A, pro.
potência, u democracia liberal a ditadura llburtl-
clda. Do Jerusalém se erguerá um npêlo eterno,
advertindo os homens o os povos do que nao é 11-
cito perseguir uma raça. pois na raça persegue.
bo o homem, quo nasceu para viver o desenvolvei'-
sa — dando ã Hociedndo que o hospeda u cunlrl-
bulçfto do seu trubalho o da sua inteligência. —
direito natural dn todas as criaturas; que não é
licita a guerra que faz retroceder o homem pn.
rn n cavorna o a floresta, destruindo milênios de
civl-lzuçao o renovando a tremenda fábula dos
ogres: Eichmann.

De Jerusalém ao erguerá um poderoso grito do
liberdade, uma afirmação do principio da dlg-
nldailo o da porsonulldado humana que ninguém
pude humilhar nem ofender a si próprio, que nln-
guem pode tentar golpear ou destruir. Jerusalém
será, enfim, um hino à paz, antltcso da guerra quo
podo permitir quo uma fera desenvolva, no geno-
cldio orgunizado. oa seus complexos de infcrlori-
dado e de domínio, Recordamos o grande drama
de Irwin Show. «Por vinto e cinco metros de
lamut-, cm quo seis norte-americanos, indo ter
inesperadamente a um pais desconhecido, pere.
cern por resistirem numa posição do nenhum va-
lor e, afinal, recusam a sepultura, considerando
insuportável a terrível injustiça que os fez morrer
Bem razão e sem ideais; recordamos rO primei-
ro morto americano» de Glovonnl Ansaldo, que
evoca pateticamente o pobre soldadinho da Vir.
ginln. a quem o fado confiou a missão dc abrir,
com o sacrifício de aua vida. a lista dos mortos
na Coréia; recordamos os tripulantes do subiria-
rino italiano que, devido ao radar, por êlcs ig-
norado. tiveram uma morte triste o Inglória; re.
cordamos enfim, a tragédia que se denomina guer-
ra.

Recordamo-lo para afirmar a repugnância de
todos oa homens e de todos os povos — lnclusi.
ve o russo — pelo evento trágico e inadmissível,
paru indicar a luz de esperança quo ainda, perma-
neco acesa em Jerusalém, tanto mais luminosa
quanto mais nestes dias o maníaco ditador do
Kremlin impôs a todos a consideração dos seus
eventos.

A esperança, afinal, 6 de que o processo de
Jerusalém, acima da temática, que lhe é piópria,
fique indelovelmente gravado na memória de to-
dos, para congregar sob as bandeiras da paz. da
convivência civil e do progresso, no sulco do man.
riamento divino, todos os homens de boa vontade,
nu certeza de que ns ameaças e os carros blin-
dados, por incrível que pareça, nada podem contra
oh eternos ideais da liberdade .iSi spiritus pro
ncbi3...>.

iutodeterininação
TIIEOrHILO DE ANDRADE
patsado do regime das fronteiras nacionais para,
nn defesa dos ideais em que se formaram as nos-
sas pátrias, acordar uma criança pela qual nos
comprometemos todoa — inclusivo a Cuba dos
tempos da democracia — a não permitir a infiL
tração em nosso hemisfério, de regimes totali-
t ários que não respeitem a democracia.

O regime de Fidel Castro impunha, portanto,
de imediato, uma a&ão coletiva, de boicote ou da
pelo menos de expulsão da comunidade america.
na, daquele governo vermelho, satélite do Krem-
Hn. Mas, aí, aconteceu o inominável. Alguns pai-
ses da América Latina entenderam de vetar qual-
quer ação contra o governo da Cuba, em nome do
princípio de autodeterminação. E registrou.se o
uso mais brutalmente destorcido de um conceito,
que era patrimônio comum das democracias e qua
passou a servir cie bandeira da misericórdia, paraum regime que é a própria negação da autode-
terminação dos povos.

Afinal, o que é autodeterminação? Em que con.
siste % corno se exprime? O conceito é puramente
democrático e está intimamente ligado ao de go-vêrno <Jo povo, pelo povo e para o povo, na feliz
síntese de Abraão Lincoln. Para que um povo go-ze de autodeterminação, deverá poder dizer o quo
quer, manifestar esta vontado em eleições livres
e vê-la respeitada pela entrega do governo aoa
seus escolhidos, dentro do quadro de um sistema
legal. E' isso o que há em Cuba? Como é possiv«lfalar de autodeterminação cm um regime onde
não há liberdade do imprensa falada ou escri.
ta; em que o diálogo democrático 6 substituído
pelo monólogo de televisão de um só; onde n&o
há partidos políticos organizados e funcionando
na praça pública; onda os «ukases» do governoretroagem; onde cada um não pode exercer a
profissão e a ocupação que bem entenda; onde
não há libeidade de reunião; onde os operários
não podem exercer o direito de greve; onde há
centenas de milhares de cidadãos atirados, sem
processo e sem culpa formada, em campos de con-
centração; onde ninguém pode entrar e sair do
país ao seu livre alvedrlo; e onde, finalmente, nãosomente não há eleições, mas são elas até ridi.
cularizadas, em supremo escárnio à vontade do
povo?

Isso que aí está em Cuba é a cópia perfeita

h

ideológicos que constituem a tradição política do que ae passa nos paises que ficaram nor Tráscubana, como fora delineada pelo apóstolo da da «Cortina de Ferro», e que o exército vermelhoindependência, o grande José Marti. Repetiu-se o de ocupação transformou cm satélites E foi con-seguido, na ilha, sem uma investida militar dire-fima, com a ajuda de alguns « «têsnicos» russos,fima, com a ajuda de alguns «técnicos* russos,chineses e checos.
Reconhecer este estado de coisas como a «autodeterminação cio povo cubano-, é um destem-

pêro que somente a covardia de uns a demago
gia de outros e a, «inocência-- de muitos podemexplicar. r

golpe dado pelos bolchevistas, quando, em 1017,
assaltaram o poder, em Petrogrado, destruindo, decima para baixo, a republica democrática de
Kerenski.

.. Acontece, porém, que tal fato se verificou,não no polo norte, ou nos confins da Oceania,mas em pleno Caribe, na roía de união das Amé-ricas. E as Américas são um continente comconsciência política própria. Aqui já havíamos

A Fórmula do Congelamento
ASSIS ClIATEAlimilAND

/ NOVA rORIC, 12 de agosto.
So cu disser W montanhosos da Mantiqueira, ao„ Mtta.

««lns do Silo Francisco o do rio das Vcllr.is, aos fnlocadoros ii»
Diamantina°. do Triângulo, e dos rafelcultorcH do „„ ? J
Kona Nova da Mula que o itolno Unido se curvou dlnnt. 2
Mlnris Cernls, êlcs ncrcdltorfio nesta atrevida afirmativa?

Nfio pnreco uma p.ttncondn ?
Tenho aqui nua mãos a mensagem da «Associated Presi»

nniincinndo o golpe que o governo Inglês desfechou ontem
STelsoentos e cinquentn mil funcionários d0 Servi™
público civil. A noticia foi comunicada polo sr. ScUvyn Lloyd
Chttnoòlor do EKchcqiicr, nos delegados do Sindicato do $„'.
viço Civil do Reino. Elo faz parte do programa do cont.nçio
.lo despesas, cm face da crlBO financeira o econôinlcn. En-
conlm.se a Inglaterra dos dlns que passam em presença de
uma depressão duríssima. A» suns exportarões diminuem, o
déficit ia balança comercial nvoluma.no cada ve* mais. o Rr
MoM lon se viu compelido a pedir, ao Fundo Monetário Ini
tornnclonnl. um empréstimo de um bilhão o quinhentos mi-
lhõcs de dólares. Esta soma so destina A defesa da libra, atuoi-
menle debllUnda no mercado do dinheiro. Eneontrnm-Ro o,,
britânicos feridos por um aperto quo o governo conservador
não merece. ,_ .. .

Rcolvcrnm, pela primeira vez nn história, atravessar o
Cnnul tín Tnglntorrn o oslender n irão no continente. Foi Bda.
dn o fim do isoladonlsmo britânico, mesmo que o Reino Uni.
do nSo entre no Merendo Comum,

Durante onze nnes e melo, têm os «torlcs** governado o
pais rom tanto il<- cscrimuln quanto dr* austeridade. Em uma
época nn niml .«ün os r;ovêrnos Irnbnlhinlíis que empalmom
o pr-der. os In-rlíve- cm trêH cleiooM dr.**rninram o Labor Pnr-
tv Devemos lorourcir-nOH dn que n Grã-Bretanha é um Rida,
do densnmrnto minufiitureiro. AH nrrdnnMnn n eleitorndo ur.
hnno r- no melo deite o voto pnerárlo Industrial.

Orn. vencer o Partido Trabalhista com o voto conservn.
dor o derrotá-lo pnr grande margem como Riiccdeu hob filti-
mos comidos, ê uma façanha que só nu Inglntcrra parecerá
possível. Uma dns coisas que semnre nrorurol observar qunn-
do estava em Londres- era o cornnortaniento dos ccnservndo-
res pnrn com os colé<r!o<* populares quo lhes deram três vê.
ZBfl conseculivns n vitória nas urnas. Corta a direita brita,
nica na própria pele. a fim de demonstrar nos colégios ciei-
torais mie ela marcha parn o noilnr com o espirito de jrfierl-
fieio. Um irnbinete de esquerda não ousaria administrar em
termos de eoresrem o renúncia como está fazendo há onze anos
o governo McMiüan.

O aue o sr. Relwyn Llovd ncaba de anunciar a setscen-
tos e cinr.tirnta mil funcionários públicos da Coroa, ft oue o
governo deliberou eohgelrir-lhes ns ordenados e vencimentos.
Tratn.se de uma réplica do ato do governador de Minas.

Quem imaginaria encontrar nma p-ovinciu mediterrânea,
da América do Sul, lnncnndo.se como nionelra de uma me-
dida. a oual. meses depois, nm dos Estados melhor governa-
dos na Europa, resolve também adotar, em presença de uma
grave contingência econômico-flnanccira? Suponho que os ml-
neiros estarão envaidecidos por saber que a sua receita não
foi tomada em vão. Outros os acompanham. Enveredou o Rei.
no Unido por rilêntico caminho, no propósito de procurar o
equilíbrio para o seu Tesouro. (

Já que a Inglaterra abriu o caminho do Minas, no além-
mar, por que o Dr. Quadros não se sente encorajado a pedir
ao Congresso providência ainda mnis radical pnra mt?zlnhnr
as finanças federais, em estado dez vozes mais deplorável do
que o Tesouro britânico?

Nos últimos anos, Executivo * Legislativo concederam
aumentos do vencimentos e salários incomportáveis para o
Erário e para ns autarquias que deste dependem. Dir.se-ã que
os acréscimos tem sido pagos, e n país nâo morreu por isso.
Não devemos esquecer que o Erário satisfez e continua a fa-
zer face a estes encargos com moeda inflacionária. Mas, um
tal caminho será recomendável para assentar e consolidar
a vida de uma sociedade?

Será possível a èle recorrer indefinidamente como se está
fazendo ai? (

O déficit das estradas de ferro decorre em grande parte
de uma folha de pessoal intolerável para-p equilíbrio finan-
ceiro de qualquer uma delas. Há serviços insignificantes no
interior pagos a vinte, trinta e quarenta mil cruzeiros

Por que não congelar uma parte destes salários que em
certos escalões atingiram algarismos despropositados?

Impõe.se o congelamento de tais excessos como condição
até de moralidade da parte do Poder Público. Lembro-me de
um convite que o ministro da Viação me fêz no ano de 57,
para assistir, o pedido que uma comissão de maritimos lhe ia
fazer, cm favor da majoração de salários e ordenados. Para
um rapazola grumete de 15 e 16 anos. era pedido o salário
de dezesseis mil cruzeiros, sem levar em conta que éle mora
no navio e tem comida e roupa. Poder Legislativo e Executivo
concederam estes acréscimos, inclusive mestres de barcas de
sessenta e setenta mil cruzeiros.

Não se deve pensar em saneamento orçamentário, sem
corrigir desatinos que custam bilhões ao contribuinte.

A esta hora o governador do Minas pode sentir-se de
consciência tranqüila. Se êle não tem de onde tirar renda
para pagar vencimentos que a sua exigua arrecadação não
lhe permite, que solução mais honesta poderia propor ao fun.
cionalismo estadual do que congelar uma parte dos ordenados
e garantir-lhes a pontualidade na prestação do restante?

So a Inglaterra, a mãe das boas finanças, põe na gela.-deira seiscentos e cinqüenta mil servidores, por que a nma
província ibero-americana, não. há de ser permitido, em hora
de aperto, tratar o serviço civil de modo equivalente? E' mais
digno dizer que não tem e procurar fórmulas de aoomodação,
do que organizar o calote e a impontualidado como expedien-tes de governo.

Pedi aos companheiros dos «Associados» apoio à atitu-de limpa e honesta do chefe do Governo mineiro Não haviasaída para a conjuntura do Tesouro, dentro da observânciado orçamento das despesas. E não havia porque o dinheirocobrado dos impostos não dá para cumprir o esquema de or.denados e salários votados pela Assembléia.Estando a pele do contribuinte já csfolada. só restava ocouro dos empregados do Estado. E' o que se fêz no país mon-tanhês e o quo se vem de fazer na Inglaterra.Nao realizou o sr. Magalhães Pinto uma África, mas umRemo Unido, o qual aparece boiando nas suas águas.

Década k Aliança Para o Progresso

leis sia Terra na Cidade i na Raça
RUBENS DO AMARAL

je como em todos os tempos, os benefícios que oEstado tentar prestar aos trabalhadores ruraisreverterão integrais ao bolso dos proprietários, osúnicos afinal boneficiados. '
Também a mocidade universitária, que lou-vàvelmente se propõe resolver o problema das fa.velas, .incide na mesma omissão. Tome-se qualquer providência, como por exemplo a constru-

S&o de mil, duas, três, cinco, dez ou vintrjXrnilcasas populares. Para Isso, sorá necessário a aoui-sição de mil,.dois, três cinco, dez, vinte mil ter-renos. E a maior procura elevará — altruém riuvida? — os preços desses terrenos. . "
Noutro ;cámpo. Suponhamos què o DAE leve

O problema da terra é um só na cidade ouna roça. Aqui como lá, há um bem comum queestá na posse de alguns quando/pertenço a to-,cos. Na roça, há a produção agro pecuária. Na ci-
dade, a produção é de casas para morada3, prin.cipalmente, a também de escritórios lojas,' fábri-cas, etc. Tudo é, porém, produção de' bens em ab.soluto dependência da terra.

Suas excias. revmas. d. Antônio de Campos,o d,. Geraldo, de Jacarezinho, com a colaboraçãodos srs. Plinio Correia de Oliveira e Luís Mendon-
ça de Freitas, elaboraram uma reforma agrária,
que reputam sadia e conforme às nossas 

'tradi-
ções cristãs. Consiste ela no seguinte: fixação donormas excepcionais para a desapropriação da ágtme esgotos'aos Yalrros^i-oletírin» ^"'•«^mpmtspzjx. rgsêss ê É.ft ?i!üfHÜS

terras devolutns a peque.ís; assistência técnica aoiagricultores e fomento da agricultura sem dtrigis- rização territorial, E quem embblsnS'"^ Vmo; íomen o de formas de contrato de trabalho benefícios que o Estado e o Munllni 
afÍ"aI

que possibilitem o aproveitamento intenso da ter- dar »„. fl,»^. 1 !,.!.° .l1!!?'*310 9>™r
ra e beneficiem o assalariado, como por exem-
pio a parceria e as empreitadas; crédito especial
para a melhoria das moradas dos colonos e me.didas congêneres.

Esqueceram os Ilustres reformadores o essen.«jlal, o imprescindível: a tributação da terra. Tc-das as medidas por eles sugeridas, se postas em
pratica acarretarão fatalmente a valorização tor-ritonal. Dêem mais crédito e mais assistência téc-mea aos agricultores, criem melhor ambiente hi.
glénico e social na roça, façam mais dando-lhespostos médicos, escolas, estradas, armazent, e si-los, o que quiserem. Em conseqüência, inevitável-mente, ns terras passaram a valer mais, a custarmais. E por isso, aqui como por tfldn a parte, ho-

compra de glebas e para o equipamento das Pro^ «Tentou ^ o Estado compareça ^ 
'"''i0™-

pnedades; concessão de terras devolutns a peque, assistência médica.TnedXmLitee Z,„eS°0lÜS e
*%^L°yy°rBl .™P^ assistência técnica aos irromperá nos l^fflSfe^SSfWg

os
amdar aos favelados e outros destituídos*WTêencafuam em porções ou se estabelecem em cor!tlços? Aindae sempre, _ os proprietário™ auõse enriquecerão com lucros imerecidos porque nâodlspenderam capital nem trabalho, lucros Zepara êle5 caíram do céu, por ação do poder pu!

O remédio? Proclamc.se mais umn v'n, *tributação. A contribuição de melhm-fa * 
é *

quivel, extirparia a iniqüidade. £SaltaV^posto territorial, rigorosamente apHcjuio fj?"ria o» proprietários a edificar „ri - - °tsa-
terrenos A venda a quem edifleass a oferecer os

A maior ofer- me rii„„ a Pern''tir, confor-
ta acarretaria menores preços."IT^"^ »**' D*"°£SèSSÜS" diS'Urfl0 ° «-

(Concl. „a «, pág. do 2,o CM. ,°' 
SÍ0 P^ , <3o8 E5taZ ,£ 1. do ?<*<-«*-

O documento assinado pelasnações americanas, em Punta
dei Este, significa o ponto de
partida para a realização deum vasto esforço continental
destinado a promover uma vi-
da melhor para todos os habi-
tantes do nosso Hemisfério,
através do uma aliança que aebaseia nó principio de que, den-tro da liberdade e por inter-
médio das instituições da Do.
mocracia representativa, é quemelhor se satisfaz, entre ou.tros anseios, a aspiração dêtrabalho, teto e terra, escola esaúdo.

Foi com esse espírito e comesse objetivo que Ss Repúblicasamericanas proclamaram a de-cisão de associar-se num es-forço comum para alcançar umprogresso econômico mais ace-tarado e u'a ampla justiça jus.tiça social para os povos daAmerica, respeitando a digni.
tnm- í£mem e a "oerdado
politica. Não se trata de um«"«Pies documento, justificadoem termos bonitos, mas desti-nado unicamente a figurar nosanais de uma conferência con-
W^ Ao co*-*--**rlo, a Car-
»«?fe ^ del Este' C0»*P-e-
reriorm"0|OU!ra31'eSOl»50eSan.teuormente tomadas pelas Re
2S8r* amerlc-»"*s. tem „ovõsentido: o de colocar no terr™
da &£*?»*¦» P'4Uca a wS
la^T^s™^

nejamenln ,\A porem. ao pia,

discurso o—o rEstado» Unidos,

anca para o Progresso nâo se-
ja mais um instrumento desti-
nado a enriquecer ainda mal»
os que já são ricos; seu objeti.
vo é amenizar os desníveis so.
ciais^ nesta parte do Hemisfe*
rio e, consequentemente, forta-
lecer as instituições democrá-
ticaü. i

Mas t preciso dizer que, no«
últimos anos, os governantes

latino-americanos também eyo.
luiram politicamente, adq«i''in*
do o amadurecimento necessá-
rio para enfrentar as nova*
condições políticas e sociais
surgidas no mundo. O doçumen
to assinado em Punta dei Es-.
te 6 uma afirmação categórl-
ca dessa evolução, que VcrIP~
tlu resistir, durante as sessõei
da Conferência, às manifesta»
ções desagregadoras do che«
da delegação cubana, cuja rnis.
são, no Uruguai, foi uma ün>
ca: impedir a unidade da Ame-
rica contra o comunismo, cujo
quartel-general, neste Con"" ,te, foi instalado em Cuba. Rea'-
mente, «Che» Guevara não con-
seguiu, em Punta dei Este, cau.
sar a menor impressão aos or
mais delegados -*-tin0'8mSu
nos, mesmo quando preten
incluir seu pais no rol das n
ções beneficiárias d» aJuds,MV.
nanceira norte-americana,
bora sabendo quo o Pr,"cIL,
objetivo da Aliança para o r

gresso ê levantar barreiras
tra o comunismo, do *lua' nti.
possui a representação «^
nental. Tjru

Enfim, a Conferência *> ^
guai constituiu, sob t0ÍTVBi'
aspectos, uma vitória «J*,,.
dada americana e uma »* en)
ção insofismável de ^esftal-nosso Hemisfério, tol ntra
dada a bandeira da luta
o comunismo, não eomnüa.
vras mas com atos ctUa7)adra»

Wç5o será a elevação do P
de vida da coletividade H

«ue a Ali. dl v-u nést» Continent*
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gÕLl-NOTAS
DIÁRIO DO PARANÁ

rViORO NO P.D.C. — O sr. CarloB Alberto
Moro vom sofrendo

forto pressão para. abandonar o PTB, ainda mais
acentuada após sua renúncia ao cargo do lider do
partido na Câmara Municipal. Consta quo está sen
do insistentemente procurado por homens do PDC
que desejam seu ingresso naquele partido.

REFORMA AGRÁRIA — Foram mal recebidos
entre os trabalhista»

0S recentes pronunciamentos do deputado José Hof.
fmann reformulando sua concepção de reforma
ngrârla. Os grupos de esquerda, por sua vez, deci.
(lirain retirar sou apoio ató que o deputado nesse
disto decida se voltar contra a atual forma de pro"
prledado privada, garantida pala Constituição.

ESPECULAÇÃO - Apesar de considerarem o
D i , m nome d0 Prefeito de Brasi.

Ha, sr. Pau o de Tarso, como de «expressão nacio.
nal», os pedecistas paranaenses não cogitam do seulançamento como candidato à senatoria estadual
A informação foi prestada por alto procer do Diretório Regional, que afirmou estar o *PDC 

inte"
grado ainda, na formula que deu a vitória aos srs"janio Quadros e Ney Braga. Acrescentou que naseleições de 1062, não haverá candidato pedecista ouudemsta, e sim do governo.

ORÇAMENTO — A destinação de uma quantia
,. LtA A <<xi8>> para lu» cada deputado

pof«a_ distribuir entre entidades assistonciais? Im£dotações para a Secretaria do Trabalho e AssstêrTcia Social, devera ser o assunto da semana, na Z~.sembleia Legislativa, durante as discussões emtomo do Orçamento para 1962. A bancada eòve>
íes» 

" encarr',gada de rcilU™ a« MrawrZ

ROYALTIES - O sr. Ivan Maida informou ontem, que o Paraná votou favo-ravelmente a tese da Bahia para o aumento docroyalty» da Pehobrás aos Estados prooXes aepetróleo, de 5 para 8 por cento. A resolução foitomada na Assembléia da empresa de patSo, nRio, na qual o diretor do Instituto de Biol-og a ePesquisas Tecnológicas representou o EstadoAdiantou, por outro lado, que o governo estadualpretende reivindicar uma subsidiária da Petrobrásno Paraná (xisto), caso sejam concreti.adas as sub 
'

divisões deste organismo pêlos Estados.

CÉDULA — Segundo informa a Coletoria Fede.
, ,. .ral de Londrina, não vincou o sis-tema de financiamento de café pela «cédula rural»Woraticia A rede bancária particular não Ó Snadotando e desde os primeiros dias do corrente mêsl.ZZZv'0^™ CaÍU PUril "» °« ** «££

jiiamentos 
diários, e apenas no Banco do Brasil.

Sardenbers Exalta Petrobrás e diz
que Xisto de S. Mateus é o Melhor
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Lacerda foi a Brasília Onde
Manteve Confere i
Pedroso Horta e

União Soviética
Participará da
Bienal de S. Paulo

Brasília, 19 (Meridional) —
Pula primeira vos a imrtidpaçfio
ila U;i!(l<i Sovtttícã a, Hicnnl .1.1
fí/u» Paulo h«j constituirá. jk«hhI-
vclrrifínl'-, no maltt hMo o h»h-
I>odhAvo1 éhflalo tle IntercAmbio
nrtlsttco-rultuntl J/l tòhtfltfo no
terreno ilua r''lfn;Cfn cullurnlri rn-
tio o Bntsll o a URSS. On Bo- .
rliuçoa tnirRo escultura Rraflra,
cnxiula de teatro o amo-itroa do
orquitotura.

Tudo Pronto no Rio
Grande do Sul Para
Receber J. Quadros

PORTO ALEOIttS, 1» (Merldlo-
nal) — O gen^rti Joní Machndo
Lopos. oorníindftnt'! do 3.o Kxír-
clto^ €fitcvi: reunido com o ffovor
nador JIHzoIh. n<v;rtando on ulti
mon (lotalh'.'« da vtoltn do preul-
dente Junio Quadroã no Itlo G.
do Sul. N*n o'a^ifio fot acertado o
trajeto quo o prcxidçntn p<>rcor
rerá desá-g o sou ílewimhnrfiuc na
na."e Arrea do Gravatal, até o Pa
láclo Pirntlnlngn.

incia com Janio,
IHSASII.IA, 10 (Meridional) _

A Inesperada viagem do sovorna-dor Carlos Lacerda a Braálilá íolinterpretada como relativa a um
P,filtio do renúncia, do governador <la Guanabara. Durante à. noi-
t*; <1q ontem, madruguda e ma-
Jui5 ilf hojo, 0 ar. Cariou Laeer-
da manteve conterenciaa com o
presidente da iltépúblíca o com

os ministros da Justiça 0 Mlnau
e Energia. Ao embarcar no Itlodo Jíint.'iro( telefonou para o deputado Adauto Cardoso, anunciandoo Bell proijosito de renunciar. Lo-
co em seguida, íol realizada <smllra?ilia reunião da bancada «dcnisla.

O deputado Menezes Cortei) so-
traiu ao Rio do Janníro paru con-'ercnclar com o governador. Odeputado Gabriel Passos disse ter«ido uuvpreoendldo com os rumo-res di. renúDcla contudo espera
Ido ns razões de Lacerda «naosejam do mod0 a fazer com que

João Agripino
«o cfiotlvo C-sse propBito». Naov<>. motivos ponderáveis para quo ofusa. Ao chegar a Guanabara, o-ir. Carlos Lacerda convocou todaa imprensa carioca anunciando
que iria, em solenidade no Palacio da Guanabara condecorar umlíder anticastrista.' Keunido r.es-te momento, com a Imprensa ojrovornador da Guanabara devera.fazer dwlarnçõps.
CRISE KXISTB

RIO, lp (Meridional) _ Apósterem aguardado longamente naaante-oamnras do Palácio da Guanabara, os jornalistas nao foramrecebidos pelo Kovemador Laeerda. liste por intermédio de seusecretário particular, comunicou
contudo, à reportagem presente,'que nllo desmentia a existência daerlsc, mas que quanto a grávida-de da mesma era ainda prematuro falar o oportunamente, trans-niltiria „ seu pensamento aos
jornalistas.

11 °, !9 (Meridional) - o dia',; "°«. do Palácio <ln Guanaba-• f"l <los mais agitados, tendo
^vernador desde as primeiras

A i t, manllft. ^anio regres- iu (io Brasília, mantido uma

Missão Nigeriana
de Agricultores
to Guanabara

a»'.<nlia a Guanabara uma mis

1 de Ag

'"s dá v- - V??Ude de ogribiílto
Bada Ssél:lí' A mtesío fi. che-

**»iiaauM ml",stro a« AgricuI».inuel0 pais africano.

no^IhoramentosPorto de Vitória:
Ja* Inaugurou

?Vl^''i<il',!19 Meridional) -
ru8"íou lo,';. ,fanl° «undros
r""*mo* l K '"v«rsos molho-'^liislv,? 

o Pfirt0 doata «idade.
- <'ornAAm" CDh d-?, minérios""•¦"ilua Vale do Rio Doce.

Ja* de Tarso

Ciente Nomeação:¦*go no Exterior
«„W6féS&? (Meridional) _

l ¦...¦*« Pela tmnrennn txtir.imprensa afir-' passa mesmo denoticias dadas «obre
**kn„. es"iitaca0 ifelomitlca no
SSu-ií-Çoniei

série du reuniões, a porta fecha-
das. com alguns de seus secreta-
rios e outras autoridades.

CHAVE DA CIDADE
BIO, li) (Meridional) — A tar-

de; o sr. Lnonrda mandou convo-
car a imprensa, anunciando queiria entregar a cliave da cidade
do Rio dc Janeiro ao coordenador
geral da Frente Revolucionária
Democrática Cubana, sr. Manoel
Antônio Verona, quo so encontra
na Guanabnra, há 4 dias, em
companhni do ar. José Alvarez
Diaz, ex-mtnistro da Fazenda de
Cuba, e Angel Áparíclo Loiirên-
cio, delegado da FllDC. Cerca
de 20 minutos antes da solenlda-
dn, o general Cordeiro do Farias,
chefe do Estado Maior das Forcas
Armadas chegou a Guanabara,
acompanhado do coronel Lauro
Pinto, diretor do DQPS, passan-
<lo umuos a participar da confe-
réncla que o governador vinha
mantendo com outras aatoridn-
des. '

Quando Carlos Lacerda diri-
£iu-sc ao «aluo nobro para a eo-
lenldade. o general Cordeiro do
Farias deixou o PaláoÍo/ sem ter
oportunidade de prestar qualquer

esclarecimento o, imprensa.
Logo a Seguir, I*aceráa entre-

pou a chave da cidade o ar. Ma-
noel Verona, dláendo: «E' uma
l^mra para o Estado da Quana-
bani receber a visita de um doa
grandes lideres da luta contra
as tiranían». Continuando, dis-
«o Lacerda: «N6s/ brasileiros, que
lutamos peloa mcsmou princípios
do ftiitodetcrminaçüo dos cuba-
nos, nâo dispondo do honra
nmioi, oferecem os-lhes a chaVo
da cidade do Rio do Janeiro, que
não precisara ser usada, porque
aj portas deste Estado estarão
Hempre abertas aos cubanos
amantes da liberdade». Agrade-
rendo, o sr. Manoel Verona dls-
se: «Constitui (honra para nos vi«
sJtar o sr. Carlos Lacerda, gran-
de democrata das Américas, quo
sabe interpretar o momento «ue
vive o Brasil c a América. O
Brasil precisa consolidai' sua H-
benisde. Cuba ê o exemplo do
quo è o cqnnrnísTDO para o mun-
d«. O povo cubano vive hoje
num ambiente de terror. Seu
prbbieriií Ja se tornou o proble-
ma das Américas.. Estamos aqui
para ajudar a América a livrar-^
re do comunismo*,..

O gajcral Idollo Barílenbor;»
«firmou ontem uo DIAKIO DO
PARANÁ' «ju*> f>« tecnlcoa da
Petrobraa connlilcrnm o xisto
plr't)«iimInoHo d" Puromlí com
o do maior rondlnwnto ccono*
mlfío no pais.

O ox.proíildento da empresa
eatutn.1 du petrleo que se cn.
contrava em visita do infepo-
çfto A dlvcrsoH unidades mlllta.
rus do Curitiba. Ijipn, Ponta
Grossa o Castro, para a direto-
ria du Material de Engenharia
do Mknlstérlo dn Guerra, adian-
tou quo hii Intoreaso na conti.
nu.'if;ao "los estudos p»ra a cuns-
Iniçâo da uxina protótipo do
Silo Mateus <Io Sul,

PIANOS

A usina, cujos planos lnL
ciais deveriam ser concluídos
nm 1901, teril capacidade do tra-
bnlho de mil toneladas do ml.
ncrlo por dia e uma produção,
também dlfírlu, de 500 barris,
de p«-trolei. e 8 toneladas dc en.
xofre. além do irnv.n.

A Idda corrent.i na empre-
sa, sepundo ag declarações do
cx-prenldonte, 6 de que se a
usina aprovar, a Petrobrás cons
truirá outra do B ou 10 mil
toneladas diarins.

A irrOSUIlCIENCIA
Dis;e o general S«rdenbcrg

qun é diíicil se prever quando
o Brasil conseguirá a iiiitosu.
flclencla petrolífera, porquo tu.
do depende elas pesquisas. M.-intl
d" o ritmo normal d0 traba-
lho, a descoberta do poços ho-
je ou amanhã, dará este almeja
do resultado.

Ressaltou, por outro lado. que

Ministério da Fazenda Aprova
Revolucionária Emissão dos
Cheques-Trôco em Porto Alegre
POHTO ALKOHE, 1!) (Merldlo

nal) — A propôaito da nova o
revolucionária forma de cheques
a «er lançada, breveipente; pelo
Banco de Bxponafio, o sr* Aní,";-
lito Alçuer consultor jurídico da-
quele Importante grupo «conòini-
co, p reu tou" alçumas -declaracíes
à reportagem sobro detalhes do
novo sistema*

Disse quo «a medida visa a so-
luéio nar o grave problema da,
falta de troco, com que lutam,
principalmente, as empresas de

Aprovado Preço
da Saca de
Açúcar Pelo IAA

RIO, 19 (Meridional) — A Co
missão Executiva do Instituto do
Aoucar e Álcool, cn» sessa0 ijxtra-
ordinária do hoje aprovou o pre
Co de Cr$ 1.356,00, para 2 sara
d0 açúcar tipo cristal posto em
vagfioj na usina.

transporto coletivo. Tendo em
vista tal altuac&o, o Sindicato quecongrega os transportadores de
l*orto Alegre entrou em contocto
com o Banco de Expansão, quereceberá depósitos da» empresas.
Kstas, por sua vez_ emltirSo
cheques ao portador, 

'de 
pequeno

valor desde um cruzeiro. Tais
cheques serão descontados rias
agências do Banco do Kxpansão,
sendo os mesmos garantidos to-
talmente pelo Banco».

Informou, ainda, o sr. Angell-
to que cheques de qualquer vsvlor
têm por característica principal a
circulabilidade. Disse quo a De-
lesada Fiscal de Porto Alegre
teve receios do .<iuo listes cheques
«riam tomados como emissão de
dinheiro. Entretanto, a cônsul-
torla do Banco de ExpansSo pro-vou quo tais receios eram in-fundados, tendo obtido a total
concordância do Ministério da
Fazenda.

Qualquer pessoa portadora da
um cheque de um cruzeiro poderádescontá-lo no Banco de Bxpan-
são, que 6 responsável pelo seu
pagamento^ eis que os «cheques-
trôco>, como sai chamados, se-
r&o tâo garantidos como os che-
quês visados.

Afirmando que era uma Honra*
Lacerda Entregou Chaves da
Cidade ao Líder Anticastrista

Estudantes de Direito Contra
Violências Policiais: DACP
Lança Nota Oficial Protestando

O Diretório Acadêmico Clotárlo Portugal protestou, on-tem, violentamente, contra as violências policiais, desencadea-
das sistematicamente nas últimas semanas. A resolução foitomada após reunião da diretoria daquele órgão representativo
dos universitários da Faculdade de Direito de Curitiba pre-sidida por Jaime Alves. '

Afirma o DACP, em sua nota oficial, que os policiais«exorbitam, abusam e desfiguram as suas funções, pondo em
perigo a liberdade, segurança e tranqüilidade da sociedade»

NOTA
E' a seguinte a íntegra da nota oficial:
«Entendendo a liberdade como

liem inalienável o Imprescritível
do,ser humano; que 6 dever do
Estado dar cottflicões de segu-
rança c tranqüilidade aos clda-
dfiOs numa sociedade organizada,
vem o Centro Acadêmico tClotã-
rio Portugal», da Faculdade de
Direito de Curitiba, pubUcamen-
te, manifestar o seu desagrado e
protestos em face das últimas
ocorrências em que poUciata
exorbitam, abusam e desfiguram
as suas funçOes, pondo em perigo
a liberdade, segurança e tran-
qtiilidade da Sociedade. Haja
visto os recentes atentados de

que foram vítimas Vítor Hesae.falecido na prisão, o estudante
Percl Moro o morte do delegado
de Querencia do Norte e tantas
outras que diariamente enlutnni.
envergonham o aterrorizam a
sociedade paranaense.

Na oportunidade, chamamos a
atenção dos poderes competentes
para esses fatos, amplamente
denunciados pola nossa impren-
sa, a fim de serem mantidas as
tradições de ordem, respeito o
confiança do povo, em nossa po-lfcia, a sombra de cuja proteçãovivo o prospera».

DIFERENTE: RAUL DE BARROS
A Orquestra de Baol de Barres e o «CMna Show», apresentado*
ontem no Canal 6, sob o especial patrocínio das Drogarias aBner-
va e sua rede de filiais, foram dois grandes sucesso*, dentro da
programação da emissora «associada». Apresentando a legitima

Binslca brasileira, Kaul de Barros agradou plenamente

na parto <ie indiutrializacao isho 6 posilvol e nnj., com » conK.trução de dlwrmus refinarias,cuja produção atlng» 310 milbarria diários, conseguimos um?MupcnivIU do 4o mil barria «obre o consumo nacional,
MOVAS JtKiriNAltlAH
A construção <.<.• nuvas refina,

rias cm Porto Alegre e Belo
Horizonte, dentro do» estudos
da Petrobrás. evitarão no futuro
que o i-onsumo ultrapasse à ca.
pacldodo de prduçfio. Acrescen-
tou contudo, que «N&o há. ne.
nhum plano, no momento, pa-ra construção de refinaria no
Paranai.

PATRIMÔNIO E
ECONOMIA
Exaltando os resultados ai.

cançados com o política mono.
poIlRta de petróleo. Informou a
Petrobrás constitui, atualmente,

n maior empresa da America
lAtlns, atingindo «eu pulrlmo-
nio mais de 1 bllhtto «« cruzei-
ros. financeiramente, no ano
pu.' .i.kIo a Petrobrás deu a» pal«
umu economia do divlsu» na or-
dem de 170 milhões de dolnrui,
número este que ultrapassara,
a 200 milhões r.o decorrer do
1061,

Coiuridcra^c o general S«r.
denberg tostado da política •
lembrou o movimento emprecn-
dtdo P°r seus amigos paranaen.
«es, visando conduzi-lo a dixpu.
tar o governo nas eloicões pas.
nadas.

Concluindo, afirmou que so-
bre a política petrolífera será
um «vigilante», preferindo r*.
servar pronunciamentos para
ocasiões quando forem oportu.
nos.

Condecoração de JQ a Guevara
Teria Sido Causa da Ameaça
da Renúncia de Carlos Lacerda

Por BENEDITO COUTINIIO
(para oa «Diariou ABaociadoa»)

IBERÊ SANCIONA LEI QUE LHE
DA' AUTORIZAÇÃO INCLUSIVE
DE ENCAMPAÇÃO DOS TELEFONES

prefeito Ibero dc. Mattos «an
clònou ontem, projeto de l<*i da
Câmara Municipal, autorizando o
Executivo a adotar uma ou mala

daa ueguinU-H medidas rotativas' no
serviço telefônico em Curitiba:

— a encampar o» bon« e ser-
viço* 'ia- Companhia Telefônica
Nacional — no município do Curi
tlba;

Xt — a organizar uma uoci^la-
df. de economia mista entre usuá
rloat o município di Curitiba o a
Coinpnnlila T«líf6nlca Nacional,
esta com participação de tompo,
limftario pelo município, ao r^n-
pata das ações mio ela «ubscre

ver:
III — a organizar uma socie-

dade do economia minta entre
tisuárloB <; o município de Curi
tlba_ para -exploração dov? serviços
telefônicos;

IV — a cnlobrar convênios com
entidades públicas ou particulares
para Piplorar .; garantir a conti
nuldatle e ampliação dos serviços

telefônicos locais c interurbanos;
V — a promover a concorrência

pública j/ara exploração'e amplia-
cllo dos .«eniços tf-lefonleos, podc-ndo_ Inclusive, transferir para

a nova concessionária, na forma
da IjcI, o acervo da atual rede te
Icfônica.

Paio «ferido decreto o prefel-
to municipal poderá realizar aa opo
racôea de crédito nece»sarlasi in
cluatya dando comQ garantia or
próprio» bena o serviços objetos
<le encampação. Ficaram abertos,
lambem, os créditos ncessdrloa a.-xccuçao da I/el.

Missão Militar da
Coréia Visitou
Universidade Rural

niO, íí (Meridional) — Est!-
ram em visita às instalações" da
Universidade Rural os membros

da MissSo Militar da Coréia do
Sul que se encontram no Brasil
acertando detalhes sobre a inil-
graçâo do coreanos para a lavou

ra brasileira.

BrtAHtUA, JB (Meridional)-- A luiiença que o governadorCarlos Lacerda deixou om Br<u»l'la da rcnii/iclor a0 Kovòrnodn Guanabara « um detalheapcn.ia de uma crUe de ordem
(furai i|uc tem raízes muitomais profundas do que uqu.il>!»
que su<> aponlmliu como Juatl-flead-.ras <iu utituii» do KOVor-nador. Lider de um pengamento ..•m muterln de pollticu inter-nacional, pressionado por ucon.(ccimcntoH Internos, «0b o lm
pacto <Ie uma admlni^tracã}
atropelada, CuHoh Lacerda veloa ••»!« Capital a chumudo dq
presldonte du Kepúbllcu, depolado o inlnlBtro da Justlçu terconferenciudo multas horas ontem, u Urde, com o chefe do
Kovêrno e seus secretários c outra» figuras palacianas. AslRh d" ontem, ficou resolvidochamar-se ao 1'alucto do Pia-nalto o governador Carlos Lo.cerda. O aceretario de impren.na, interpelado sôbrc ê»so en-conti-o, informava que o acon-tecinionto era, entao, Consldí-
rado »eiír<'do de Estado

CONFKriBNCIA
As 2'Jh30m, apó« ter d-scido

do um Jatozlnho da FAB, La,cerfta chegou ao Palácio doPlanalto. A conforéncla oomJanlo Quadros tfrminou a» .23h30m. mos indo ao Brag|]|a
I^alace Hotel, 0 recém-chegado
continuou a discutir com os

CONDECORAÇÃO
PetaJ lnformnçocii, a dcclsfio

presidencial do condecorar oar. Guevara com a Grande
Cruz da Ordem Nacional doCruzeiro do Sul, distinção ex-cepclonal, sòmento dada as u-
«uniu do rnru notoriedade, In-llmameiito Üpadas ao Brasil, teria a.d0 n determinante d^ssarepçilo. Quando no Brasília Hotcl o sr, Carlos Lacerda con.fiirenciava, a poucos passos «ncoiitrava-no ^inn outro aporto-mento, o próprio Gu<mru. re-eclxmdo os prlmeima homena.
gemi oficial». Durantn a crls-,rcuniram.ao aqui os deputadosudeniBta», Mcnrzos Curtes,Joio Mendes. Gabriel Paasos,Jos6 Monteiro Castro, Josí Barney, Soixas Doria, HamiltonNogueira, Geraldo Prcltaa eJoHe Bonifácio para ouvir oti-putado Adauto Cardoso rela-tar os fatos.

DKSPUESTIGIADO
Ne."na ocasl&o, é>to últimorevelou qu0 o governador daOiianaSara aontla-sc despres-tlglado pelo seu próprio parti.<lo no plano nacional, Inerte esem condições de reagir ao ex.tremado governo personalistado presidente J. Quadros. Con-siderava também o governa-dor da Guanabara proposital adesajuda financeira, que o le-vura a uma crise adm'nlsrtrati.

va em seu Estado, onde to.
c Energia, ate às 4h30m da On ,ior,.Vtn,i«. i» 21 Íi2í._ 1Energia, até às 4h30m damadrugada do hoje. Por voltada» 7h. retomava, rumo â Guanabara. Nas conversas que ma"teve com o 8r. Jânio Quadroscom os ministros e com o de-
putado Adauto Cardoso, teriadito o governador Lacerda quenao poderia ficar indiferente
ap fato do governo estar cond'i-
zindo o Brasil inexoràvolm«nte
para a área do comunismo e
que preferia renunciar ao go-vèrno da Guanabara e voltarao campo raso da política pa.ra liderar o movimento de re-slstência àquelas tendências dosr. Janio Quadros.

Os deputados Menezes Côrtea
e Adauto Cardoso, como represc.ntantes cariocas, acntlram-s^
tocados mais de perto pela cri-se, sendo o primeiro, alémilla?o, líder do partido na Cá-mara. Ambos informavam quoo governador Carlos Lacerda
anunciara a eua renúncia, lm.
portando nessas condições queci" fosse evitada sob pena deagravar-se uma crise cuja perapectivas cobriam outras áreas.inclusive militar. Os dois,mela hora depois, embaracram
para o Ri" de Janero, paraonde ue transferiu ésso mo-
mento=o episódio político.

PARANAENSE!
Ajuda as crianças de tua terra, que surtemfrio. Abre o teu coração, atendendo generosamen.te as damas da «Campanha de Emergência». (Co-labora ção do DIÁRIO DO PARANÁ).

REPÓRTER ASSOCIADO
TELEFONE 4-3611

i B

Simplesmente se destaca! O seu anúncio rende multo mal»
quando V. o publica no Diário do Paraná I Anuncie «com©
»e deve»: bo melhor jornal. Diário do Paraná - maior tira-
gem, maior circulação, maior penetração. Anunciar no Diáriodo Paraná è fazer «todo mundo» ficar sabendo que V. estáanunciando. E de quem c o lucro? É por isso que, publicadono Diário do Paraná, seu anúncio simplesmente se destacai

¦''¦¦¦ ''•'Ü

4,j

Diário dô Paraná
çrcão dosoUsus Assocuoaa r%r

L .. .-»••«•
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D.E.R. e Reitoria Promoverão
Curso Intensivo de Pavimentação
Rodoviária: Setembro e Outubro

O Departanunto ds Estradai
de Rodagem *> BoMo do Pa,
rana. em colaboração com a R*'
tona du Universidade <*o P«-
rana o D0p«*r'am«nto tís-çlonal
ds tóstrad"* de Rodagem pro
moverão, no decorrtr do» •¦«.-sr»

de fxstenibro. outubro | novam.
bro próximos, nest» Capital,
um «Curso Int»nslv0 de PavL
mpnt-ição Ro«lov|Ar|s». »m «"Ja
li-.irnr.ilo com P Instituto 0>
pesquisas Rodoviárias.

O curs» tora por <ina|i4ad« o
ap-rfelçoamento de engenheiros
nos K-onicaB «•"¦» proj«tos, eyecu.

«3*0 t conservação de pavimen*-
i.w rodoviários, compreendendo
au|ss teóricas. aulaa prAttcus do
laboratório, visitas a canteiros
de serviço, dabaUa, o tu...
Serio admiMdaa à froqunn.
«•ia d9 curso tanto engenheiros
pertencentes a, org&os governa,
montais como a entidades I""'-
UculariB s>.n«i.i limitado o mini".
ro de vages devendo os interoa-
enodoa procurarem Informaçóos
na PlvIfltV) d« Pavtmentnsio do
DKR|PR. oom o eng.o LeopoldU
«no Aa Abreu Nato. iis.-e.iH"/ do
Curso, ti partir das 14.00 horas
do dia !l d0 corrente.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ'
RESOLUÇÃO N.o 205

A Diretoria do X)?sUtuto Prasilotro do Café, np ftmbtto
das atribuições que lhe são conferidas por M, tendo em vista,
o disposto no art. 44 do Regulamento de Embarques (Roso-
luçào r..o 188, de 12-5-81), consoante deliberação da Comia
sao Executiva de Assistência a Cafelcultura.

RESOLVE:

Art l.o — Entender, de acordo corn o determinado na

Resolução n.o 204, de 2SM-B**., SOS portos de S&o Sebastião,
São Francisco do (3ul e Antonina a permissão do encnml-
nhamento do cafés de bebida Rio, de tipo 3/4 para melhor,

para os quais se admite a peneira 18, Inclusive, da produção
dos Estados de Sao Paulo, Paraná, Golas, Mato drosso •
Minas Gerais (muritPlptos a que se refere, o art, l.o, Grupo
III, alínea «a», da Resolução n,o 180, de 1B-S-01),

Art. 2,o — Estabelecer o preço d» Cr* 2.700,00 (dois
mil e setecentos cruzeiros) a saca, acrescido das despesas,
ató o máximo de CrÇ 800,00 (trezentos cruzeiros) por saca,

para aqMisiça», a partir de 1,0 de julho de 1082 dos rema»
nesóentès da exportação dos nafés de bebida Rio, do tipo
3/4 para melltor, encaminhados nos termos da Resolução
n.o 201 e da presente.

Art. 8.o — Revoga-ee, em conseqüência, o art. a.o da
Resoluçãu n-o 204, de 2g-7«fll,

Rip de Janeiro, 18 de agosto da 1861.

SÉKÜIO ARMANDO FRAÍSAQ

Presidente

RESOLUÇÃO N.o 206
A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café, na confor-

midade do disposto no art, 2.0, letra «d», a no art. 3.o item
7, da Lei ao 1.779, de 22 de dezembro de 1952, consoante
de-iboraçâo da Comissão Executiva de Assistência à Cafeicul-
tura, e tendo em vlsta. ainda, o que prescreve o art. 44 da
Resolução n.o 188, de 13 de maio de 1961 (Regulamento de
Embarques da safra 1961--1062),

RESOLVE!,

Art. l.o - Adquirir cafés da «SBRIE RETIDA n&o
exportáveis», de produção dos Estados mencionados no Gru-

po I do art. l.o da Resolüçào n,p 188, de 15-5-.61, de bebida
Rio. do tipo 5/6 para melhor, ao preço de Cr$ 2.700.00
(dois mil e setecentos cruzeiros) por saca de 60,5 (sessenta
e meio) quilos brutos.

Parágrafo único — Esses cafés quando tenham a cons-
tituir quota dc Retenç&o. tal como definida no art. 22 do Re-
gulamento de Embarques (Resolução ruo 188), serão adqul-
ridos em caráter definitivo pelo IBC.

Art. 2.o — Prevalecerá o mçsmti preço de Cr$ 1.700,00
(mil e setecentos cruzeiros) por saca de 00,5, («assenta e
meio) quilos brutos, para oa cafés do tipo 7 para melhor até
tipo 5/6 (exclusive), de produção do» Estados especificados
no referido Grupo I.

Art. 3.o — Os cafés adquiridos nas condições estabeJe-
cldas nesta Resolução deverão estar aeondlelonadoa em sa-
caria em perfeito estado que garanta o seu transporte e mo»
vimentação. despachados para os armeaens que forem desig-
nados pelo tBC ou, ainda, entregues em armazéns também
designados pelo IBC, com todos os Impostos e taxas esta-
duais, devidamente pagos pelos vendedores.

Art. 4.o — A presente Resolução se aplicam todas as
disposições da Resolução n.o 189, de 16-5-1961, no que couber.

Rio de Janeiro, 18 de agosto da 1961.

SÉRGIO ARMANDO FRAZAO

Presidenta

RESOLUÇÃO N.o 207
A Diretoria do Instituto Brasilalro do Café, na confor-

midade do disposto no art. 2.0, letra «d», e no art. 8.0, Item
7 da Lei n.o 1.779, de 22 de dezembro do 1952, consoante
deliberação da Comissão Executiva de Assistência a Cafel-
cultura e tendo em vista, ainda, o que prescreve o art 44
da Resolução n.o 188. de 12 de maio da 1961 (Regulamento
de Embarques da safra 1961/1962), a, finalmente.

Considerando que, com as prerrogativas concedidas aos
cafés despolpados, acumularam-se nos portos de exportação
neste inicio de safra, apreciável quantidade desse padrão
de café:

Considerando que todos os lotes encaminhados para
os portos de exportação estilo sendo ofereoldos aos mercados
tradicionais compradores sem disciplina de oferta;

Considerando ser essa disciplina Indispensável para que
esses cafés possam obter seu justo preço e que a demorada
permanência nos portos de exportaç&o. provoca o desmere-
cimento, por fatores hlgrométrlcos e a sua conseqüente des-
valorização é com prejuízo de reputação dessa qualidade;

Considerando estar o IBC em condições de padronizar
esses cafés para oferta, em momento apropriado, aos mer-
cados internacionais e superar, assim, os fatores que hoje
prejudicam a sua cotação,

RESOLVE:

Art. lo — Adquirir, a partir da data da publicação
desta Resolução, nos termos do art. 6.o da Resolução n.o
189. do 15 de maio de Í861. com opção por parte dos vende-
dores, todos os cafés despolpados. quer os já encaminhados
aos portos de exportação, quer os existentes no Interior, des-
de que no caso. dêsto último sejam entregues no armazém
IPIRANGA, do IBC, em São Paulo,

Parágrafo único — Apllcam-se a essas compras as de-
mais condiçõef" da Resolução* n.o 189, de 15 de maio de 1961,
com exclusão do recomendado no parágrafo único do art. 6.0

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1961.

SÉRGIO ARMANDO FRAZAO

Presidenta

_ DIÁRIO DO PARANA

Encerra Hoje o Congresso de
Jovens: «Focalizando a
Será o Tema de Hoje

CURITIBA, DOMINGO, 20 DE AGOSTO OE 1 961
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Noite

ECONOMIA

A fim «le purllulpiir «Io Con
gri™n d» Jovuns «liVjoalIzaiiilo a
Bíblia», que tevo Inicio ncuta
Capll»! im auditório "Io OiluRlo
Estiiiluul 'lo 1-ai'iiiíl I encerra-
so linj.i, «imii uniu sessão solunn
om qu* talará o P|Uf' ¦,a'r0 'r*
Araújo, diretor .i» instituto Ad
v«'iillmn do Híio 1'íuiIo, iineonlru-
•o «ni OiirHllm o prpf, JortS Nu
pos Siqueira, diretor dot penar
tuni«*iii"i Ag K.Iui-uijíin e Mucldn
rio >la União Sul Brasileira «'s
Igrola Adventlsta, com sodo em
Bão Paulo.

MOTIVO DO
CONGRESSO

Num encontro, ontem, com n
imprensa, o pior. Jnso Nono» SI
queira disse das reais flnnlMa
des (je."*«o CpHgro>!Q Advento!*
dentro «s quais »•> dostacn a de
aproolar a çontrllnilçno «Ia Bi-
blia para a solução (je Rendes
prof)'«n-ufl humanos, noa S«ua
fundamentais aspectos «Ie poli
daiiedade entre os homens o .le
condução Í1 paz absoluta o no
propi-enso moral e espiritual, á
face da Terra.

ASPICCTOS
FIXADOS

Acentuou-nos, o entrevletiido,
quo, dentre àgsçs aspoeton fixa-
dos no Congresso cPooalIsaadp
a Bíblia» que se encerra ho'»,
intoresHante, por devoras expres
slvoa n0 seu conteúdo profunda
mento humanitário, é que sujam,
ressaltados: n PAZ SOCIAL,
mostrando n posição correta dos
cidadãos permito as autoridades
legitimamente constituídas; a DE
L.INQUENCIA JUVENIL «m
quo se apresenta R sua solução
p<Ma autoriauda condenação da
Bihlla noa vidos e i6da n sor
te do àepravaçOès* n BJ5M-ES
TAR DA FAMÍLIA, salientai!
do os nobres princípios dn nmor
o obediência 'Io*- filhos om r''Ui
ção aos pais; UM MUNDO
MELHOR, sam os desencantos
dns pm*rras «fria* e cquente»
obs*er\-nn«lo os filhos de tôüas
as nações ou raça-1** flquelfl piflpf»
trnl ponsamento do S"mião da
Montaiilui: -rEu, porém, vos di
go: aninii os voPPPs Inimigus bom
dizei os que vos maldizem, fa
zel bem aos quo vos odeinm, o
orai pelos que voe» maltratam
e vos perseguem, para quo so-
jais filhos do vosüd Tai quo es
tá nos Céus»,

niBLiA a mao a
«BÍBLIA PWrlVBHSA»

Fatog grandemente slgnlficotl-
voa, e, POF corto, iiiti'irmiii.||ii.
iii.-.-iiiiii-Tiii.i.., até o momento,
iiiiri-iiil'i.i, A r.i|i(irlan.im. pulo, um vii>nid.i, «loiiaiam ile uma dai
pulem ru» proferidas, nu Con-
grosso Fii.-iiluiinilii a Bíblia»
pelo prof, José Niinos Siqui-lr,,.
Kln alinihs iles.ie» lnloi'eB«,intcs
fatos; ExIMe unia Idblia escrita
A mfio por 31.102 pessoas, em
iü-19, lendo «(do a meama «x-
poatfl numn feira em CHIcaco,
Fato, não há duvida, significa
tivo, porquo n Rlbljn contém
a.noc.iso lei™», 113.14,6 pòm-
vrns, 3*1,198 verulculoa, l.lgn
capitules o 08 livro», Hil unia
Bíblia denominada «rBIblin per
versa», único exemplar de uma
ediçAo dc mil, falto 6m 18S1„
Foi emiildn a palavra «nfto» d0
7.n mnnrtamon'0, que floou, 8»
sim Inmentávulmenlo redlg|da|
iortullerarás».

MAIS DE DEZ
MILHÕES, UMA BÍBLIA

Km dezembro do 1948, disso
ainda, o prof. José Nunes fi|
quojni, foi posta 4 venda, epi
I.cmdns, lima das primeira" BI
bllaa impressos segundo o» pro
cessoj ultimados por Qllttenborg
no Iplcio do século XV, tendo
alcançado a Importância de ..
15.400 libras, o qua corresponda
hoje, mais ou menos, a Cr? ..
10.780.000,00.

A MAIOR DO
MUNDO

Quanto a, major Biblia imprw-
ea, etir.ontra-sô na Sooieda-lô tia
Cruzada da Bíblia, na Inglater
ra, tondo 1,57 mt9, de altura
por 60 centímetros do larjrurn,
ocupando o espac.o que poderia
ser ocupado por 4.476 Biblias
comuni". Transportada de um
IliROr para outro, pqm veiculo-
exposição, espeelalm°nto adapta
do pHra essa finalidade,
Rc|«tívame.ite, ainda, no C°n-

grestso ""e Jovetff «F0call2an<1o
a Bíblia», rcvestlu-se dn êxito
considerável. Em toda» as reu
nlões, realizadas no auditório
do Col«Rio Estadual do Paraná,
estiveram presentes pnrn muls
dc ml| jovens. Dadas, pois, as
limltadfis dimensões do r*fer!do
andltério, foi das mal°r<*s a oflu
énoia a êsae Congresso, da ju
ventude adventlsta paranaense.

Maculan Congratula-se com
Jânio Face às Novas Bases
de Preços Para Gafe «Rio»

110 Milhões
de Dólares
Para o BB

mo,
te do zz' To °cr«-
Jini.. Leopoldo do Fl-ruoire *

Erradicação de
Cafeeiros

TABELA DE PAGAMENTOS DA
DELEGACIA FLSCÀL DO TESOURO
PARA AGOSTO E SETEMBRO

E' a seguinte a tabela de
pagamentos da. Delegacia Fiscal
do Tesouro Nncional do Paraná,
no prazo qompreendido entre
23 do agosto a 21 dc setem.
bro:

Dia 23 de agosto — Funiio.
nárloa dos Ministérios da Fa.
zenda. Justiça, Trabalho, Edu.
cação; Vlnç&o e Poder Judl-
ciário e do Tribunal do Com.
taa.

Dia 24 de agosto — Funciona
rios do Ministério da Saúde, do
Po3to do Analise de Vinhos.
Subestações (|n Emologia em Vi-
deira e Campo Largo; Estação
Experimental do Caçidor, Pon-
ta Grossa c Curitiba; D.I.P.O. A
D.D.S.A., D.F.P.A. e da DL
vlsáo de Águas — Produção Mi
nersJ.

Dia 25 de agosto — Fomen-
to Agricola — Defesa Sanitária
Vegetal, Serviço dn Economia
Rural — Serviço de Expansão

d0 Trigo, Plorostal, Meteoro,
logla, Parque Nacional. »do *
Iguaçu. Sei*vlço de Proleçüo nos
índios, Escola Superior de Agrl ,
cultura e Veterinária, Escola de
Economia Rural Domestica de
Prudeintópolis.

Dia 26-de agosto — Aposen-
tados provisórios e salário.fa.
milia do Ipase, Aposentados de-
finitivos Pensionistas civis de
todos os Ministérios.

Dia 28 de agosto — Penslo.
nistns Militares (Guerra. Ma-
rinha o Aeronáutica 1 e Chefes
de Repartições do Poder Exe.
cutivo.

Dia 29. 30 e 31 de agosto
— Pagamento dos que deixa,
ram de receber noa dias acima
tabelados.

Dia l.o e 21/setembro — To-
do o qualquer pagamento nue
não estiver marcado nesta Ta.
bela.

ENICIÂ-SE 3.a-FEIRA 0 I CURSO
DE EXTENSÃO CULTURAL SOBRE
PROBLEMAS ATUAIS DO BRASIL

Terça-feira, As 20h30m, será
Inaugurado, solenemente, 0 lo
CurM do Extensão Cultural so
bre Problemas da Atualidade
Brasileira promovido pela Fa.
culdade de Direito de Curitiba
cm colaboração com a Escola
Superior do Guerra.

Estará em nossa. Capital, pa.
ra preleeionar o primeiro' ato
escolar desse conc'jive cultural
e universitário. ,çj capitão de
Mar e Guerra. João Batista Vian
na. chefe da Divisão de Assun-
tos Políticos do Departamen.
to do Estudos da Escola Su-
perflor de Guerra.

O visitante, credenciado por
relevantes f.ervlços prestados à
Marinha da Guerra do Brasil,
o. abrindo o currículo de aulas.
discorrerá sobre a Associação
doa Diplomados da Escola Su.
perior de Guerra, e seus cursos;
a Escola Supedior de Gufrra e
seus objetivos; Segurança Na-
cional.

SEU CAFÉ VALE MAIS!
Proteja-o enviando ao Porto de Paranaguá para

-/ 2 mtTaiT*.

Diretorm; iVO LEÃO — Presidente « IVO LEÃO FILHO — Vice Presidente
ALCINDO FANAYA — Superintendente
OLAVO ALBANO MEISTER — Gerente

ARMAZÉNS AMPLOS, COM DESVIOS FERROVIÁRIOS

GARIBALDI DANTAS
SAO PAULO, 10 (M) — No-

tlclaa recente» adiantam estar em
estudo», no Bnnoo do Brasil o im
titulo Brasileiro üo Café, a orm-
«licaçfto de um lilllfiu Uo cafooiro»
Nfto sabemos quo parcela cubo dis
¦o a S. Paulo, mas no ali" passa
do, a secretaria da Agricultura
handolrnnte admitiu haver aqui
em poudjgôes antieoonomicas Ao
fraoa produtlvldft.lo, cerca «ie 800
milhões da enfoeiros.

A erradicacto do tfio grande nu
mero de plantas exigirá riespân
«liou enarmss, eis quo, por alto, oal
cula-t* em cerca d° tros orusel
roí o gasta, por planta, se realizo
da, como é aomum, o. enxada ou
enxadfto.

So ísse oálaulo oatlv«r oorto, so
mento em 8. Paulo aariam ga«to«
quase «lols o melo biliões d* cm-
ze|ros.

AJunte*»o mal» » que se tsrlo
de despender oom araçfto e grada-
gom dos 3BO.00O alqueires r.ober-
to« pelos velhos oafozala e ohe-
gar-s'i-la A Importância que nfto

daverft e»tar longo de quatro bl
lifie.i do oruselros,

E»f«i soma justificaria parec»-nos
orpanlaaçfto, pslos dois órgãos ci
tados, de serviço exclusivamente
destinado à erradicação a qual
trabalhando com maquinaria pos
sante, faria a operação mais bara
ta e mais bem feita. A soma que
o lavrador receberia do Governo
para a citada operação, eerln, cru
ditada á organizaçfto especializa-
da. O serviço fionrla melhor o
mais seguro.

A. m«-ima empresa ou empresas
quo se Incumbissem, por contrato
da operação, poderiam, com as
mesmas máquina», deixar a terra
arada o gradeada, om condições
do ser imediatamente utilizado.

Bi-tABlUA. 10 (Meridional) - W»J*! *1 
J?fM2

a respeito da medida hoje tomada pelo P**""»8"1» «. **"

pública, nomo ii MmúolaltMgtt Oo oafe, o ""•»;'",««"
Macilni. (PTB -- ParunAl e representante da lMOUrl *

fèelra, da Câmara Alta do Congrcsao, doo MOU que ««ai-

teragOéa ilflotmlnadas pelo presidente Janlo Quadros «ta-

rfto consIdonivclH molhormi de preços- prlnolpalmente ao a-

vni.lor do Paraná e do certa» monas do Bão P»UI0, cujoí
eufóa catavam sobre pressão balxl«ta>.

NOHMAIJDAnB

Acredita o senador purnnn.mso que «gora n comercian-
zaçfio do produto volti»ril a normalidade de anos anteriores.

Como sa sabe, a exlgènola rígida do «bebida» para a
exportação do cafó estava Impedindo a doaoldt' para os poston
dos cafó» paranaemas. «triado» o «Rio — estilo Santos». Su-
cede que, devido íi gnindo diferença de proços, entro os oaf«s
exportuveis e esses tipos, cia do cerca de 3 mil cruzeiros
por saca. o quo provocava justos receios nos comerciantes,
cm comprar por preços mais altos, ou mais razoáveis, cafí*
que podeijani diir nuirgcm a dúvidas, pola poderiam vir a
sofrer projiiisos vultosos com qualquer desclassificação do
seus cafés pelo IBC.

GARANTIA DB APOIO

ApóB manifestar suus congratulaçiSes com o presidente
da República c garantir todo o apoio do seu» eafeloilltore» no
presldonto do IBC pelas providencias citadas, o sr. Maculan
Informou ler conhecimento de que «outras medidas mais
corajosas o mais radicais deverão ser tomadas pelo chefe da.
Nação, principalmente com referencia A exportação do café

,o Implantação de Indústria do solúvel do pais».

declarou hoje qua «5a'»na Europa alcançou pleno «v,to, destacando haver oori»«,'
do acordos do empréstimos 1'valor do no mllhOei \^mf
res para o Banco do Brasil JJ"
próxima terça-feira, o ar i
poldo do Figueiredo Oonfír,n"clara com o ministro CUmenuMarlanl sobre o relatório! " '
apresentara ao presidente d»República. Qft

CAMBIO LIVRE
EM CURITIBA

Taxa» flxndiw ontem pf|0 nm,eo do Oraall; '"-

f!^'*" c«"V't Ve«d«Colar 28J no su,,.
f™,,co ®m HmW'a 0,422 n43.«i
5,m,.t,<! «."o iiIim
v- Arg 3.172 :,.,„.,
P- Wmg 2:i,r,8(i 2655.5
Vr. Sulco ....... (M71N ,!./,'.'
IHormi 72,7«n 74';íS
Cr. Sueca 36,000 37*234
I* Hellta, 80,7.12 5j'mJ
PoHulIlnnr 52«;i (JjJJ
Msr^o 05,509 67157
I4br« 7.14.355 7Bs'lt8

"USS 202IIO jjoqq"
I>. Conv 24S.'!Hl 25600

Sucesso Absoluto de Promoção
do IBC Durante a Realização da
Conferência de Punta Del Este

O café do Brasil, numa gran-
diosa promoção do Instituto
Brasileiro do Café. conquistou
a quantos tôm comparecido ao
Edifício das Américas, em Pun-
ta dol Kate, ondo se realizou

a reunüo Extroordlnaria do
Consclh" Interamerlcano c Bo-

O que so devo plantar, cm área ciol ao Nivel Ministerial. Com
tão grande, vai ser objeto de ou o sou «stand» dc propaganda c
tros estudos. Já devem estar bem degustação inicialmente instala-
adiantados. O essencial, porém, é do no Country Club, locai on.
nâo demorar muito. O que plantar do sQ realizavam as reuniões ao-
nfto é a coisa mais importante. O ciais das diversas delegações, o

> mais importante é ter a terra pre IBC promoveu, ali, intensa cam-

parada, arada e gradeada. O tom ponha promocional,
po nao pira. Dentro do um a d°i9 „„„„r^
meses, começa a época da sen-.eo PONTO DE REUNIÃO^
durai Mas nao apenas os delegados

dos diversos países participan.
Se o governo deseja realmente tes, como de resto »s 700 jor.

fortalecer a economia cafeeira, e. nallstaa internacionais credencia-
radloando com rapidez 800 mllhóes dos ' 

para a cobertura daquele

W c»feelios, em B. Paulo, medlan conclavc reclamaram dos ros.
te Indenlzaçio dos lançadores, 01 ponsáveis pelo «stand» do IBC,

ganlie, a toque de caixa, o servi
ço que deve tomar conta de tal
empreendimento, ds preferência,
serviço privado.

Então, sim, a erradicação será, do
fato feita, em beneficio da econo
mia agrícola, eis que as terras já moverem
ficarão aptas a novos cultivos, '"

instalação do mesmo no pro-
prio local dns reuniões. Luxuo-
monte confeccionado, servido
por senhoritas do Punta dei
Eíto, com a assistência de téc.
nicos enviados pe'a autarquia
cafeeira. especialmente para pro.

café do Brasil du-
rante a reunião do CIES, aque.

le posto foi transferido para o
Edlficlo das Américas, tornan-
do-se . um ponto obrigatório de
reuniões de quantos participam

do certame internacional. Com
efeito, no saláo ande funciona
o «stand» do café. antes daa
reunidos plenárias, reunem.se os
diversos delegados dos países
membros, entro os quais o chefo
da delegação de Cuba, Çhe Oue.
vara, o representante dos Esta-
dos Unidos, John DUlon, obacr.
vadoreg de dirersos paises eu.
ropeus grando número do pes-

«oag, jornallsta-s c funciona,
rios do OB5S. que vâo saborear
o delicioso café do Brasil, em
infusão o como refresco. DÜ-
riamente est*o sendo Servidos
milhares de xícaras do íamoao
cafezinho brasileiro», que oa

uruguaios classificam como o
mais rico do mundo, «vordadol-
rament<s precioso».

ÊXITO
Para dar uma Idéia «Jo éxl-

to qu» vem obtendo o JBC com
a alia promoção, basta assina.
lar que. por ocasião do ban-
qtiste oferecido pelo presidente
do Conselho Nacional do Oovâr.
no do Uruguai, sr, Eduardo

Haedo. sua filhn, a arta. Ben-
triz Haedo solicitou doa rea-
ponsáveis pelo «stnadi. do IBC.
a instalação de um posto, no
interior da residência campealre
do governo uruguaio, a «ha Azo.
tea», oinde foram recepcionados
os chefeS dc todas os delega.
çôes presentes em Punta dei
Este e os jornalistas estrangei.
roa

EXTENSÃO DE
SERVIÇO

Simuit neamentoi o ibc man.
teve em funcionamento o s*u
serviço de degustação, na rosl.
dênoia presidencial e no CIES.
servindo o café do 1/rasil e fa-
zendo distribuição de amostras
àa personalidades o famílias da
sociedade local.

Também aos jornalista» in.
ternaoionals, as gorçonetes do
IBC distribuíram pacotes do
café torrado e moldo, além de
fl&mulas e folhetos de propa.
ganda. O café do Bmsll cn-
qulatou, assim, a todos os parti.
cipantes da reunião do CIES e
as preferencias de quantos visi.
tam o Palácio das AmiSiico»,
em Punta dei Este.

MAIOR ATIVIDADE DO GRUPO
DE ESTUDO DO CAFÉ'PARA 0
INCREMENTO DOS TRABALHOS

Gafe em Grãos

Para essa sessão soleme, es-
tão sendo convidados autorida-
des civis e militares, profes-
3ores o estudantes univorsitá»
rios. bem como todos os demais
interessados.

INSCRIÇÕES
As inscrições continuam aber

tas, até a tarde do dia 22. mi
Secretaria da Faculdade de Di.
relto de Curitiba, na rua Emllia
no Pernetta. esquina com Se-
riador Alencar Guimarães.

Rotary Club-Lesíe
Recebe Presidente
do Distrito 463

O Rotary Club de Curltlba-Lçs-
te hospedará na próxima 4.a-fet-
ra o sr. Oscar Dantas, governa-
dor do Distrito 403, do Rotary
Internacional, que^esta fazendo
as suas visitas oficia-ls anuais a
cada um dos 40 Rotary Clubs do
Estado do Paraná. Proferirá êle
uma palestra no Curltiba-Leste o
conferenclará cora o presidente
Mòysés Paclornlk, secretário Ju-
Ho Malto Sobrinho e presidentes
de ComissBes, acerca da adminls-
tração rotária e atividades de
eervlço.

O sr. Oscar Dantas 6 medico
chefe do Distrito Sanitário sedia-
do na Ctüadft de Cornélio Procô-
pio e è sócio c ox-presi dente do
Rotary Club da mesma cidade, do
qual é fundador. Foi Meito go-vernador dn Distrito do Rotary
International para o período ro-
tárlo de 1961-62, por ocasião da
B2.a Convenção Anual do Rotary
realizada em Tóquio, Jopão em
maio passado. Ele é um dos 269
governadores de distrito que su-
perlntcndem as atividades de
mais de 11 mil Rotary Club3 com
um quadro social de quase 609
mil executivos de negócios e pro-flsslonala em 123 palsea em toda

o mundo.

X fim do tornar efetivo, o
mais rapidamente possível o pro
grama de Estudo do Café or.'
g&o executivo Instituído pelo
Convento Internacionol do Café
os componentes daquele grupo
estarão reunidos em agosto cor
rente o no próximo mês do se-
tombro, no cumprimento da se
gulnte agenda de trabalh'»*:

21 de agosto — Comissão
estabelecida pela Resolução n.o
24, da Junta dos diretores do
Convênio Intornaoionol do Ca.
fé. a fim d» redigir o termo
de renovaçS0 do Convênio, A
mesma consistirá, de um repre-
aentante do Brasil, um da Co.
lombla. dois da zona represen.
tada pela Fedecamo e doía da
Organização Interaírlcana de ca
fé A Comissão permanecerá
em assembléia até 0 termino
doa trabalhos.

IA>NGO PRAZO
8 de setembro — Subcpmis-

são criada peia l.a Comissão
do Grupo de Estudo do Café,
em 5.1.61, encarregada, do ea-
tudar os meios e modo» para
a pronta exeouç&o dos traba-
lhoa do grupo, com o objetivo
de eventualmente apresentar
um aerdo a longo prazo; o d»
Indicar os candidatos S. serem
eleitos pelo Qrupo ds Estudo
e Comissão I. A Subcomissão
compiSe-ae de representantes do
Brasil, Colômbia. Costa Rica

(representando a zona da Wa.
decame). Alemanha, Reino Uni-
do .(reprosentando a Organiza.
oao Interafrlcana do Café) e
Eatados Unidos. O secretario
Geral atuará como coordenador.
E? provável que os trabalhos
terminem no mesmo dia.

BASES DB ACORDO

• 11 do setembro — l.a Co-
miss&o do Grupo do Estudo «Jo
Café a ílm da receber o
estudar o relatório da Subco.
missão, assim como apreciar as

prováveis baeea de um acordo
a longo termo. A mesma é com.

posta de representante» da Bél-
eica. Brasil, Colômbia;. Costa
Rica* El Salvador. França;
Alemanha. Itália; México;. Por

tugal. Reino Unido e Estados
Unidos. Est» reunião talvez so

prolcmgue por uma semana,
aproximadamente.

^ — _H ma i ri !_¦¦ M i~>» "l "" —-*¦"¦¦*

INICIO DAS SESSÕES
18 de setembro — Inicio do

9.0 Periodo das Sesaões da Jun.
ta dos Dirotoros do Convênio
Internacional de Cafó. que
provavelmente tomará uma se-
mana. A renovação do Convênio
será firmada no decuruo de uma
das sessões.

25 do setembro — Sessão Pie
nária do Grupo de Estudo do Ca
fé, a fim de acolher relatório
sobre as atividades da Coml/J.
são, I e tratar de outros assun-
tos,

Foram desembarcadas ontem no
armarem regulador do IBC no Ca-
juru, 4.600 sacaa de caféa para re.
tençao, totalizando 92,103 sacas, ar-
mazenadas nesta Capital.

CONCEITO DB BEBIDA.
A propósito da classificação do

café, quanto ao paladar, Ji temos
trazido aqui depoimentos que de-
nionstram a diversidade «, meffio, a
discrop&ncla em torno do conceito
de bebida do produto. Ob «sua-
ves» para un», suo desprezados poroutros, o mesmo ocorrendo oom as
demais características, ató aos
«Rios», conforme fôr o mercado
importador, A celeuma que acarre-
ta, tem dado marsem a cogitações
para que, no íuturo, o tafé brasl-
leiro paaae a aer classificado uni-
comente por tipos, ou soja «ra

Expressiva
Vitória da
Caf eicultura
Muitos colaboraram pari que o

governo estabelecesse novas ba.
ses de preços para comercializa-
ção dos eafés de bebida «Rio»,
destacando-se os próprios presi.
dentes de associações rurais, re.
presentando os cafeicultores, o
governador Ney Braga, a quem
nio se pode negar Importante pa-
pel como intermediário das as.
piraçSes da lavoura Junto ao pre-
sidente Janlo Quadros, posslbili.
tando o atendimento das suges-
toes da classe, e, o sr. Paulo Car.
nelro Ribeiro, diretor do Instltu-
to Brasileiro do Café.

Como responsável pela execução
dos servlçoi do IBC no Paraná, o
sr. Paulo Carneiro Ribeiro obser.
vou que o plano requeria um rea-
justamente a fim de permitirmaior faculdade na comereialL
wcSo, evitando aa especulasse»
nociva» ao pequeno lavrador.

Não to deixou Influenciar o dl-
..._ *8toT,d0 BC, por aparências, mas

«Il decidiu intervir em favor de uma

; llll 
r,!dvta<ue»i*>. por Julga-la Justa.

!*->.> ci.,,,,,,, i,*,.ro, 5? «Js^jsztSrz
ná-la exeqüível.

função do aeu aspecto físico. A
Idéia ganha corpo no selo da cias-
so cafeGÍrn, n&o se surpreendendo
no caso de ser acatada oflcla.lncn-
te.

BOAS NOVAS
O ar. Mário Cunha, secretário do

Centro do Comércio do Cafó do
Norte do Paraná (Londrina) tem
grando o bom acervo de serviços
prestados & coletividade norte-pa-
ranaense onde coopera em diversos
oometlmentos de vulto. Já foi ae-
crotárlo da Associação Rural tio

iKimlrina, durants a gestão do» srs-
Hafael Resende e AntonJo Fernan-
des Sobrinho, acompanhando este
último quando eloito prefeito ua
Capital do norte do Estado, un-
tem, o ar. Mário Cunha e*'0***'9"
sua opini&o uòbie os novos piM™
para os catôa de bebida «Rio», «»
llentando que a medida foi recebi-
da auspiciosamente, o que ta**~'rí.
dltw que a comercialização tomara
seu caminho normal, carreando ri

queza para a reglSo produtor* »

para o Estado, quo eo estava""sentindo, 
em face da P"*-**»1-**»^

dos negócios. São boas-novasi P"»
o càfelcrltor do Parana, recebida.
com verdadeiro entusiasmo P«
lavradores o comerciante..

OTIMISMO
Aa noticias procedontea da •

de produção WW^úi a
«recebida com amplo oti'"'9iwcom
nova deliberação do governo *

respeito à comercialização do
de bebida «Rio». Esse ponto
vlsta ó da maioria dos lidere*
classe. t

ALERTAMENTO
A partir do ontemm£*g$£

radiofônicas do nort» do ü»» . um
«o divulgando um texto o" 

dutor,
alertamento ao pequeno V ^.
sobro as garantias i"1?"'"" pelo
n<n-as raolucoea ->»«a^de V
IBC. Entre outins pomos ^ue p
portáncla, aío destacados. 0
preço de CrS 2.700,00 a et*a R de
«Rio» B/6, garanto um^i"'^ ^

quilo do rç_naa,or ^.
eu-

Cr$ 40.00 o qu.." -- „,„i..or
«o* quo oa cafés de ™°™%0, su
etwIatlCA da beblAa t«n. P«^ ea

exportação --lelw

Í6a-deaaa I.obidajoderá^^ d0perlores; que a

Sáo Sebastião, ?W$u\<irsi<>-
Blo .dí!

lavn 
'por Antonina,

Sul. Sáo Sebo ...
Janeiro e Vitória: «•", ™ 

pre "*
rea devem Pr*":u",r„SA do &C'.,'
postos de *****£&* £finalmente, que Mla;„duto, * *",
vem se eanierar no produ g ^ ,
de obter melhor pre» V* et
ajudar o paia *.™°°™
mercados consumidores.

d«SOLÚVÍ* a jBC,
,m colaborac&o^f^i, ieu»fie

\vt\r
j:ji 11 «jvw" - - — a, _ jy)l l »'

«Nestlé» vendeu eez &nla.
café solúvel par» *££**

Café.

\\m\ mmmtmA%**m>mmt

uniu auiunv» f—- _._fln pi"*-
as.lm. gigantesco P-SE^llèB?
difusão do produtoi oí, --

países da «Cortina d^J, jaerldl"
iriindo inforra* » A8°
Ml.

¦ ¦ 
5

: ¦. A 'm\
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URSS Repeliu Categoricamente Protestos Aliados Sobre Berlim
,.,^l..,, \t r «A /it,.., Ilmtrv Síhll- CttViM ¦!!.... Ji.. • _*_. _

Comboio de 100 Caminhões com
Tropas Ianques Encaminha-se
a Berlim: Reforçarão Defesas
tlEIDELBlÜRa, ALEMANHA

iij tUPI - DIÁRIO DO PA
llÁNA) — Um comboio de
J,m canilnl'6"» parllu hojo com
jontlno a Berlim l"viintlo um
reforço db 1.B00 soldados nor-
|rtnv»rlonnos pura a auarniçao
d„ «elor ocidental.
O primeiro Biupu <la Dúclma

0ltBVa ülvlcãn do Infantaria,
eiivliifi" a Berlim por ordem tio
-..«.Mente Jolui W< I<«lin"ily, pur
«lu de «ei» nuniiuie do Mun-
ntielm. ft" H h°W ll" manha fio

hojp; pasmou hojo pcin Franck

f„rt o Kns"èi para pernoitar em

Brunswick tintes tio cruzar nmn,

nhã cedo, a fronteira de Ale-

m„i,l.a Oriental o seguir a Ber

''"enquanto KCR
NECESSÁRIO

funcionários norte-americano»
dlssernm quo oa reforçou purma

necerâo am Berlim tpor todo o
tempo necessário*.
Keniieily ordenou e tinviu de*

¦a 1/ii'ijn a Barllm tem vuui ti.,.,
ultimo» acontecimentos, Incluiu
d" a entrada «e forças mill'9
rua alemos orientais cm Il*r-
Um Oriental.
O» reforcei aumentarão em qua

=»«• um torço a atual guarnl-
qfto do Berlim Ocldontol, da ft
mil homens.

Hrunawyck, onde a caravana
acampará e.to noite, ssta a uu"
nun 32 qullomcoros do posto
fronteiriço dc Helmstedt, por on
do o comboio penetrará amanhã
na Alemanha Oriental; como pa»
¦am todos »a diaa por ali o» ca
mitlhooa tio exercito nortn-amo
rlcano, não se esperam dificula
flee para a pasnagem dêsso com
bolo.

OTÁH Reune-se Dia 21. Tentará
Encontrar Maneira de Igualar
seu Poderio Militar em Berlim
uAjúd W l1'"1- MU0 alalate. da

wi _' DIA1UO UO 1'AllANA)
— o Conselho Permanente da Or-
ranizacáu u" '1'ratado do Atlftn-
Jjco Noite- toTAN) reunlr-eu-A
na aeBUnaa-I.Uu, para Uuluriiu-
nal* üc tiuu maneira <>;; aliuiiüs
(l„d Bstadtw i.niilua podem Igua
lar suaa lileillikií. milhares, para
enfrentar a enau do Berlim.

BOLDADOH i'AltA iUlüI-UM
1 o secretário geral da OTAN.

Dlrk Btikker Interrompera suas
férias paru presidir esta reÜtU&o
que originalmente, tinha eldo li-
xaclá para II de setembro,

A convocação desta reunião
coincide com a decisão do presi-
dente dos Instados Unidos, «loura
Kennedy de enviar '.DUO solda:
doa tlu intitularia a Berlim Ocl.
dental; chegarão a ex-Capital dt,
Alemanha oom uniformes do
campanha e ein cajnínhOea mUI-
tares.

CARROS BIÍNDADOS

O Ministério de Relações Bxte-
rlores do Reino Unido anunciou
que a Inglaterra enviará, a Ber-
ljin Ocidental, 30 veículos d<j ro-
conhecimento e outros veículos
blindados de transporte; o porta-
voz britânico esclareceu que, no
momento, n&o ae projeta o envio
de tropas.

¦t

¦/$ SP mã

j BSo Pauío.u1
é, bem no centro |J|

|U*ãM
I Av». Casper Xibero, 71 %
|em frente de "A GAZETA"!

jf/K O mais novo hotel da m

1

I
i

|/K O mais novo hotel da i
capital paulistana

J/K Rádio em todos os |
| apartamentos . TV í}

* Restaurante com l
ar condicionado. \ j
~* 

,'OIÂpias
Solu 1.070,00
Casal' 1-480,00

| Av. Casper Libero, 71
Tel. 36-0142 dií

Teleg. ALVEOTEL %
São Paulo

A Franca, segundo anunciou o
Ministério do llelacoca Kxturlore.
em 1'iii'iij, enviará logo reforços a
Ueilmi; a guainlcla (rances» ao.
bo agura a uns 3.SUO homens.

O objetivo da OTAN, na crise
atual, 6 elevar a !1U dlvIaSes ae
foryaa aliadas na Europa que.
segundo o comandante supremo
tias forcas aliadas, general, Lau.
ris Nornttiil, é o poderio mínimo
quu bo requer,

TUDO PREPARADO

As (orcas da OTAN na Europa
sobem agora a 32 divisões.

Os Estudos Unidos estão pre-
parando seis divisões, que pode-
rflo &er enviadas, rapidamente, à
Europa em caso de emergência,
• fim de reforçar as seis divi-
aões prontas para o combate, que
já estfio nesse setor.

A Inglaterra prometeu elevar
para 65 mil homens o poderio de
seu exército no Reino,

A França, que Já retirou da
Argélia uma dlvisío com expe-
riénola do luta, espera retirar,
em breve, uma divis&p mala, e,
possivelmente, duas.

A Alemanha Ocidental dará em
breve poderio total as oito dlvU
afies, que tem na OTAN; além
disso, conrscarA a Instruir os efe-
tlvos de outras quatro divisões.

Alemanha Ocidental
Recepciona o Vice-
Presidente Johnson

BERLIM, 19 — (UPI — DIA
RIO DO PARANÁ) — O povo
da zona ocidental de Berlim
deu uma recepção de transbor
dante regozijo ao vice-presidente
dos Estados Unidos Lyndon
Johnson quando êste chegou ho
je ao referido setor.

BEIJOS B
FLORES

Johnson acompanhado pejo pre
feito da zona ocidental Willy
Brandt, percorreu desde o aero
porto de Temlhof até a munici
palidade em meio a delirantes
ovaçõe», chuva do flore» a bel
jos; oom Johnson Ia também o
general Lucias Clay. que dirl-
giu a manobra da ponte aérea
de Berlim em 1948-49.
Houve momentos em que John

son teve que deixar o automóvel
para dar a mão e abraços aos
quo o aclamavam.

CHOROS DE
ALEGRIA

Entre a multidão podia; ver-»e
mais de uma mulher, o atá ho
mens, que poluçavam de prazer
A policia de Berlim Ocidental
calcula que cerca de meio ml
lhfi.o de pessoas presenciaram a
passagem de Johnson pela rodo
via do aeroporto; porém, perto
da municipalidade estavam api
nhadas cerca de 100 mil pessoas
para aplaudir o vice-presidonte
dos Estados Unidos.

«rQTJE JOHNSON
SAIA»

Ao chegar à, municipalidade,
Johnson e o general Clay fo-
ram conduzido» pelo prefeito
Brandt ao .salão de sessões, no
qual o vice-presidente dirigiu a
palavra aos conselheiros; ao ter
minar a sessão, a multidão que
estava defronte k municipaiida
de começou a gritar para que
Johnson e Olay saíssem ao bal
cão; quando estes se apresenta
ram no balcão, todo o mundo
voltou a prorromper em gran-
des exclamações «de boas vln
das».

*- \—/ -*>—s

flUXIUARES
Oferecemos boas
oportunidades pa-
ra elementos esfor-
çados

¦¦
Q

¦
¦

| Os candidatos devem i
apresentar-se em ¦

PROSDOCIMO S. A. g
'mp. e Com.,Praío Tiradentes 290, Sectjão do "

Pessoal (4.0 andar), a partir das 16 horas. @ •
"1o*»PBW«»iBBUIO-BiUnwBt»t»prnBi9»»«B""a™*50*10"***

México? Conferência
Internacional de
Técnicos Agrícolas

MÍXICO, 1B (UPI _ DIARIO
DO 1'AJlANA') — Amanha InlcUr-
«..-A «m r.ii.nmmiu n una 80 qul
lometrwt denta Capital, uma Conto
ríncla Internacional du Beonomlntan
Afíilcola*.

IIKA.MI, 1-ttr.HKNTK

Seráo dlacutltlos dote tema» prlnclpals: rolltlca * preço» agrários,,
ndminlstrncfio ngrlenl», posse das
terra», credito agrícola, eoopcr»ç*o
Internacional, desenvolvimento daa
comunidades, nutri.;!!.., mamados,
procedimentos comerciai» extensão
agrícola ensino Investigado * e«-
tatlatlcas agrárias.

Participarão da ConrerCncla:
.Alomanha Ocidental, Antllha» Brl

Wnlca», Austrália, Bélgica. Blrmft
nia, Hrasll, Canadá. Csilio. Colftm-
hla, Coriíla Costa Rle» .Cuba Dlna
marca, Kqu»dor, Bapanh» Etiópia,
Flllplns», niánill», rormoia, Fran-
«ai índia, Inglaterra, Irá, Iraque,
Israel Jamaica, Japão, Halaya, ]f«
«leo, Noruega, Nova relándl», Patee»
B»lxos, Pa«iiilstáo, Peru Uruguai

.V«ne»uela « Turquia.

MOSCOU, 10 (Por Henry 8h"-
piro, d» UPI — DIAJUO DO
PARANÁ') — A Unlfto Bovlátl-
oa anunciou hoJ" que havUi «re.
pelldo, catogõrictunent*». o» Pr0
testo» doa aliados ocidentais pe-
lo fechamento d» fronteira «m-
tr„ jinriim Ocidental e Orleti-
tal.

CAUSOU SENSAÇÃO
Aa nota» de protesto dos alia

do», pela atitude tio» comunista*,
alemães em Herllm foram sn-
trague» ao Kremllm na quinta-
feira passada; a resposta da
Unlao Soviética foi entregue on-
tem .apenaa 21 hora... mais tar.
de.

A prontidão da resposta «o-
Vlétloa oaii.ou sensação; Os Ob-
«ervadorea, em Moscou, n&o ee
recordam do nenhum outro caso.
cm que uma troca oficial de
notas tíiN.1,1 tito rápido entro
Mosoou a as potência» ociden.
tais.

2.S00 PALAVRAS

A raspoeta soviética relte-
ra a anterior posição do Krem.
lim, de que o reglmo comunista
da Alemanha Oriental procedeu
como governo de um «Elstavdo
soberano», para, proteger suan
fronteira» a que a atitude dos
alemão» orientais não o .-m.iunto,
que respeite a outros govSrnos.
Em «ua resposta de 2 soo pa-
lavras ao governo dos Estados
Unidos, similar ia entregue» aos

«ovemos da Inglaterra e p-ran.
Oa, a, união BovIstUm auu»a a*
potonoias ocidentais e a Alemtunha Ocidental de ser»m sg res-
ponsAvci» pe|M cond|Ç0M, qUl)Obrigaram o governo oomuniwnna Alomanha Orientai a cerrar« fronteira »m Berlim, no do.mingo postado.

FKCHAMlBNTO
TEMPOÍlARfO

A nota soviética disse que oKrenilini «comproende • apoli
plenamente» 0 fechain mio«temporário» da fronteira, ord»-nado pelo governo comunistaalemão.

«Como já foi dito, a» n»e.dlda» adoUdas p«Io govámo da««publico Demoeratlcn Al»m»"... "'"Pofárias - dli.se a notu,dirigida aos Estudo» Unidos.

ESPIONAGEM
«O governo soviético J4 subli.nhou diversas vézes que a con-

cretizaç&o de um trstado de pazcom a Alemanha e a normaliza.
Ção, «Abre essas buaes, da »itua-
Ção em Berlim Ocidental náo in-
fringirfto lnteris.es de nenhuma
das partes, mas c0ntrlbulrfto
para o causa da paz e da boi
vontade».

Uma boa parte da resposta•ovlòtlca está dedioadn o relte-rar que Berlim Ocidental se
converteu numa base de espio-
nagom c subvenção contra a Alo
manha Oriental

Colômbia: Polícia
Reprimirá Qualquer
Tentativa de Motim

CAM, COLÔMBIA, II (UPt -
DIARIO DO PAIlANA) — O gover-nadnr do Departamento ds Vali..,
Alonso Aragon Qulntrro, preveniuh.iji. .um a forca pública rvprlmlrá.
qualfmsr novn tnnUtlva de motim
eomo a Terlflcad» ontem à nolt».'

O gov«rnadnr fs» est» »dvert«ncl»
dflpol. 'ii»,, esta Importante tld»d«do oeldents colombiano recuperei)o ritmo nortn»! d* vld», n»« prlm.lr»a hora» da tarda d« li..),i.

OBKVIt DA «iKlon.YKAtt.
O motim de jnlam ds.xou » ro

•tilUdo ds ••!. policiais • trese ei-
vis feridos, porto d» mela centena
de detido», vidro, quebrado* em
traa fatttiCsUi. vária* caíhh oomcrolala
<í alguns autnmóv^lfi; umn fonte ln
rt.rmi.tlva oficial dl»i>. tiiie, dois do»
i.iilli4i.li r.srli|i..i, estáo '-'ii *stat)i>
grave. ,

Aa AeaofApnn oomocAram depoU
de uma manlfcstacAo, qub dvr.cn?-
rou em choquti oom » polícia «
npedrclamento da» fábricas Croydr.n
o Arrow. _

Houvo também uma tentativa de....«'iiie contra »s arniaz.n i; » msnl
festacâo foi nrimntutda .m apoln
aos trabalhadorfn da Arrow e da
Ooo«l-T««r que «silo em p;revt» •
tratam d» Impedir o compareciman
to dos operário» da. outras fahrl
eas, que náo tem problemas traba-.
lhleUs.

Mlkoyan une Útil ao Asradâvel
e, Numa Folga, Visita Antigos
Templos da Capital do Japão
KIOTO, JAPÃO, 20 — Domln

go — (Por Chorlss R. Smlth,fla UPI — DIARIO DO PA-
RANA) —• Apittlffiutdn polHIe*
mente, o vloe-prlmelro ministro
d» Unláo Soviético, Anastaa Ml
koysn, oomou-»» hojs ¦ cante-
nas de turista» comuns qu« vlil
tam o» famoso, templo» da v»
lha capital japone.a.

JAPÃO SOIHIERA

Durante maia de 24 hora», Ml
koy»n ab»t»ve-.e d» continuar
atacando o tratado d* seguran
ça 'nlro o Jspão « os Estado.
Unido», concentrando.sn na tro
ca de esforço», par» |norament»r
i Movimento Comercial da Ru.
sla • China Vermelha «om o J»
pão.

Desde que eheftou. o hierarca
soviético vem send» objeto de
constantes criticas, por part* d*
setores políticos e jornalista.,
por »e ter «parado do» aspecto»

rito político» d» sua viagem *
dedicado a denunciar o trstuds
d« segurança Insinuando qu»,'«m es» de guerrs o JapAo M
frerá nas máo» da URSS.

FEIRA COMERCIAL

Su*s daelaraçAe. moleatiram «V
maior porte da cldcidanii, qu«opln» qua Mlkoyan nio devia
ref»rlr-»e a assuntos internacio
nal» qunndo o cbjetlvo do sua
viaiCm era. simplesmente inau
(furar um», feira comercial so-
vlétlca no Japão

Consldera-seque com l«»o o vi
ne.primeiro ministro ru.so fal
tou ai rcKr»s segundo a» quais
v«|n a isto pala

A única evidência que deu Ml
koyan do conhecer „ publicidade
adver»» qiie estavu obtendo, pro'luxlu-se na sexta-feira pela nol
te numa rec»pçáo que em sua
honra ofereceram nutoridndes e
homens de negócios do Japão,

AGORA i

SEM
ENTRADA

F.FItlL COMPRAR 0 SEU J
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? Movo modelo especialmente indicado para!
grandes cargas e longas distâncias.

Comprar o seu Caminhão FNM,
é muito mais fácil do que
V» pensai »^.-:--ím^^.-

Aproveite as extraordinárias
vantagens dos excepcionais
planos de financiamento
a longo e a curto prazo de

B0SCA S. A.

w.
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? RESISTENTE!
? VERSÁTIL!

» POTENTE!
? ECONÔMICO?

TRANSPORTA 0 DÔBR0 DA CARGA •
DA 0 DÔDR0 DO LUCRO COM
0 MESMO TEMPO DE SERVIÇO I
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DIARIO DO PARANÁ

Líder Adoula Comprometeu-se
a Impedir, poi Todos os Meios,
Separação do Território: Congo

Registado no
Peru Grande
Abalo Sísmico

r——-------
DflTILÓGRflFOS(aS):

CONGOLESES PRENDEM
LBOPOLDVILLÉ  Cyrllle Adouln, chefe «lo governo controles responde n micstôes dos jornn-
listas sobro a recente prinfle» do trêet purltigueses em território congeles. Segundo Adoula o* pre-
sos foram encontrados rm território eongolv-s em condições Ilegais. (Foto V. 1'ress International).

Líder Nacionalista de Kenya
Afirma que, no Futuro, seu
País Adotará Posição Neutra

NAIROBI. 18 (Per Batuk
Gáthanl. da UPI — DIARIO DO
PARANÁ') — O líder «aciona-
lista do Kenya. Jcunò Kenyattn.
declarou hoje qu-. a futura
Kenya independente será neli-
traltsta,

«Kenya nâo seguirá os dita.
dos nem do Oe.-te nem .lo Les.
to», declarou Kvnyntm numa
entrevista, exclusiva concedida
á United Press International;

O lider nacionalista disse tam
bem que insistia ha unidade dc
Kenya. porque o 'ocorrido no
Ouso íoi devido a. falta d" uni-
•dade*».

Kenyattn ellsst cplo as Restões
para a criação do unia federa-
çáo. deviam inic.-iar.se -.-tâo Io.
g"o os trfia territórios dn Afri.
ca Oriental, se tornem livres-..
A estrutura constitucional ia
federação, disse, ná" poderá ser
determinada, senilo quando os
lideres dos três territórios se
remiam paia encontrar uma ba-
so cio acordo.

»A democracia africana deve
ser estabe.leeicU sobre a base
tia, vida africana — declarou: —
certamente que náo podemos
ter aqui uma cópia cia demo-
cracia britânica \

Kenyatta decl/.roulse descon.
tento com a easa. qu« o gover.
no britânico lhe construiu pn-
ra brindar-lhe. depois que, na
quinta-feira, ficou cm Uber.
dade em Maralal; disso que eta

Oferecemos boas
oportunidades pa-
ra elementos esfor-
çados.

Os candidatos devem apresentar-se em
PROSDOCIMO S. A. Imp. eCom., Praça
Tiradentes 290, Secção do Pessoal,(4.o an-
dar), a partir das 16 horas <sl

(...¦..¦.¦¦¦..¦¦¦¦i>1»"»111 ¦"——"«•¦¦-¦!

I.EOPOI.DVHXE. 19 (UPI —
DIAHIO DO 1»AIIANA> — O pri.
molro-mlnlstrn OonKoles, Cyrllle
Adoula, comprometeu.so hoje n
recorrer n todos os meiem noces.
snrios «Inclusive íi força», pnra
Impedir que ocorram sopnrnçiies
no território.

Aparentemente reforla-so it pro.
vincln do Kntnnnn c nfto a Stnn-
lcyville, quando aludiu ao possl.
vel uso dn forco.

MUITO HHEVE__~

Afirmou quo nilo existe abHolu.
tnmcntc nenhuma divergência on-
tro fclo o Antoino Glzcnga, o II-
der da csqucrcln de Stnnloyvlllc
c que Olzonga chegará n Leopold.
vlllc «multo bravo»,

Antes do formular estas decla.
rações numa conferência de lm-
prensa Adoula entrcvlstou-se com
o presidem o dc. Congo. Joseph
Kasaviilm o com 03 membros de
seu gabinete.

VITORIA CERTA

Ao terminar n reunião do go.
vérno os ministros aplaudiram o
cercaram Adoula. abraçando c fe.
licltando-o.

Em sua primeira conferência dc
imprensa desde cjue assumiu o
cargo de primeiro ministro, Adon-
la disse quo sua viagem a Stan.
lcyvilêl, constituiu «um êxito nb-
soluto'. Disse que tendeu dar
uma oportunidade ao povo de
Stanloyvllle para que conheça seu
primeiro ministro e para poder

oxnmlnnr com Glzengn a «Item-
eiio cm lodo o território.

Acrescentou quo -nino houvo 110-
nhi.ma classe do nogoclaçBo; nüo
lenho nmla i|uc negociar com Cl.
longa».

Kstn iillrmação Inlerprotn.so co-
mo eviclêncln do que Olzonga re-
tirou lõclas ns exigências o acei-
lo» o cargo do vlco-prlmelro.ml.
nistro do Govírno Central, for-

ni.i.lo há Ires semanas.

O ELEGANTE ADOI.A

O prlmelrn.minlslrn revelou Inm-
l.ém que o comandante elo exér-
rim, general Vlclor Lundllla, che-
(!ará cm breve n I.enpoltlvlllc.

Isto inlorprpla.se eomo indicie,
cie que também I.unduln aceitou
servir no Exército Coniíolès. sob
o comando do general Joseph
Mclnilu.

Fumando cigarros ingleses e
trajando um fino trajo de seda
confeccionado em Paris. Adoula
ellssc:

G1ZENGA VAI MAL

«Desejo indicar com toda clnrc-
za que não fui a StàtiléyyHIé,
com a proteção das Nações Uni-
elas; alguns de meus colegas as.
sim me aconselharam, dizendo
que poderiam surgir problemas.

•Fiz o vôo num avião das Na-
ções Unidas porque constituía o
melo mais rápido dc transporte:
durante minha permanência cin
Stanieyvlllo recebi exclusivamente
proteção do exército congolès.-..

MÉXICO. 10 (UPI — DIA-
RIO DO PARANÁ') —- Uni
dos movimentos sísmicos nmis
fortes do .uno com epicentro
proviivtlinento no rorus.
registrado pouco antas ela nvla
n"lt« passada, pelo observató.
Ho slamofrráflco do governo.

Funcionários do observatório
disseram quo „ alsmo oóorreii »
uns '1.800 quilômetros no sul
do México. «com epicentro,
provavelmente, n" PorU>.

CURITIBA, DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 1 961

Fidel Convoca Líderes Cubanos
Para Conseguir uma Solução à
Crise da Falta de Alimentos

11ACIONA-V1KNTO E F1I.AS
O anúntlo cllz quo n ¦•«..'-..

Os funcionai-los
ram quo o hIsiuo

EE.UU. Preocupado com Eleições
na Guina Britânica, Porque o
Líder dia Esquerda é Favorito

SALÃO DE BELAS ARTES DE PRIMAVERA

CLUBE CONCÓRDIA
Salão de Arte Moderna — Salão Acadêmico
Secções de PINTURA, ESCULTURA E CERÂMI-
CA, DESENHO E GRAVURA, ARTE DECORA-
TIVA.
Inscrições, na Secretaria do Clube Concórdia,
de 21 de agosto à 21 de setembro, nos dias

úteis, das 16h às 20h.

uma casa «improvisadas.'; nüo
tão boa como a que tinha, antes
elo ser condenado como ltder
dos territoriataa Mau.Mau.

WASHINGTON. 19 (Por Henry
ltaymo.it, da UPI — DIARIO DO
PARANÁ) — O Departamento de
Kstado aguarda com preocupação
o resultado das eleições de se-
gunda-feira na Guiana Britânica,
ante a possibilidado do triunfo
elo líder esquerdista Clitddi Ja.
gan do Partido Progressista do
Povo, levando o território a esfc-
ra íilei-comunista cubana.

CABEÇA DE PONTE
Neste caso. alguns funcionários

norte-americanos prevêem que a
Guiana se transformará na pri.
meira cabeça dc ponte comunis.
ta do continente sul-americano,
apesar de ser possível que a Grã-

aparí
na Draca osorio

GARANTIA de IRMÀ0S-1HÀ S. A,
30 ANOS DE EXPERICNCI»

edifício
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Bretanha intervenha para impe.
di Jo.

Mas .outros funcionários, inclu-
indo alguns cpie conhecem a fun-
do a situação política da Guia.
na Britânica, acreditam que Ja. .
gnn. embora sendo esquerdista
ativo, poderá ser persuadido a
cooperar com o sistema antico-
munista interainericano, uma vez
que a colônia obtenha indepen-
ciência total.
Peritos do Departamento do Es.

tado admitem que no governo do
presidente John K. Kennedy há
•.uma sincera divergência de opi-
nião», sobre o melhor curso de
açào no caso da vitória de Ja.
gan.

O lider esquerdista o dentista
de origem indiana ocupa o car-
go de ministro do Comércio c In.
dústi-ii'1. Asf/çsura ser socialista e
que procurara obter ajuda dos
blocos ocidental e comunista, mas
¦rsem contrair compromissos po-
litieos*.

«AGENTE COMUNISTA»
Seus adversários políticos quali.

ficam.no de «agente comunistas;
sua esposa, nascida nos Estados
Unidos, foi denunciada no Con.
gresso norte-americano, por sua
suposta inscrição na Liga da Ju.
ventude Comunista.

O Partido Progressista elo Povo
chegou ao governo cm 1953, mas
sua política radical provocou a in-
tervencão do Reino tinido oue
suspendeu a constituição nacio.
nal e enviou tropas p ... as^egu-
rar a ordem.

EXAGERO
Segundo um funcionário norte,

americano, a vitória de Jagan
«seria o primeiro caso em que os
comunistas vencem uma eleição
livre»; especialistas do Departa-
mento de Estado disseram a res.
peito que se trata de um exa-
gero; o próprio funcionário que
formulou a declaração reconhe.
ceu. depois que não tinha acom-
panhado muito dc .perto a situa.
ção na Guiana Britânica.

O candidato principal da opo-
, sição nas eleições de segunela.fei-

ra é Peter d.Aguiar, de origem
portuguesa, que é chefe do Par.
tido Frente Unida, de tendência

•conservadora; conta com o apoio
dos interesses comerciais, de ai-
guns funcionários governamentais
e • de grupos religiosos, mas não
se acredita que obtenha grande
apoio popular.

Julga-se que os iiidus antilha.
nos, aos quais pertence Jagan,
votarão nele por motivos raciais,
mais que por motivos políticos;
este grupo constitui aproximada,
mente 50 por cento da popula-
ção.
Jihn Burnjam, negro, que antes

apoiava Jagan. formou este ano
o Partido do Congresso Popular
Nacional, que c provável recebe,
rá maior parte dos votos da po-"pulação negra.
ADMIRADOR DE FIDEL
Jagan exteriorizou admiração

¦ por Fidel Castro e visitou Ha.
vana onde negociou a venda de
madeiras e dormentes ferrovia-
rios- o negócio não se efetivou,
porquo Cuba não conseguiu di.
visas estrangeiras para o paga-
mento; em um usfelrço por ele.
monstrar que n>> é simpatizante
dos comunistas. Jagan dirigiu car-
to ao secretário Geral da Orga.
nir.ação dos Estados Americanos.
José A. Mora. assegurando.lhe
que seu partido se opõe ao to-
talitarismo e que aderirá «aos

princípios da democracia parla,
mentar, que reconhece os direi-
tos da oposição e que estão ba.
seados na realização regular do
eleições livres».
Jagan indicou ainda que temo

que haja intervenção nas eleições
de segunda-feira e pediu que a
OEA envie pessoal para observar
o desenrolar das votações; não
foi atendido porque a Guiana
não faz parte da Oreanização.

acresceu'"-
• unia Borlo

dn «acudldelas — teve Intonal.
ilnde de 7 1|-1 à 7 1;2. na 03-
cala Itlchter.

O» instrumentos registraram
uma primeira K''nndo movinien-
tara» 0.S23U 16m, o logo «pós
outras.

"Acordos, Firmados
em P. dei Este, são
Benéficos ao Mundo"

TÓQUIO, 19 (UPI — DIARIO DO
PARANA1 — O «Japão Times»
disse hoje num editorial quo to.
do o mundo deveria beneficiar-
se dos acordos econômicos, fii-
mados em Punta dei Este.
CAMPO DE CACA
N4o há o que dizer das propôs,

tas uqe Impeçam o Japão ou ai.
gum outro pais continuar mos-
trando um profundo interesse eco-
nòmico na America Latina — elo.
clara o diário —; não houve idéia
alguma, de fazer da América La.
tina um campo do caça particu-
lar dos Estados Unidos, tal como
se sugeriu em círculos comunis-
tas.

¦.Se o plano de Kennedy obtém
êxito, e não vemos razões algu.
ma para que isso não ocorra, cora
a cooperação dos mesmos latino,
americanos, o mundo inteiro de-
verá benciiciarse na grande pro.
vidència».

HAVANA. 10 (Por "»'»'*"•

fnir, da UPI - DIAWO UO PA-

RANA) — Fido! Castro convocou

|,bjo umn ronfcrcncla do lideres

cubanos a fim do corrigir as ele.

flClônclna que causaram uma es.

cassez elo alimentos c outros pro-
d.itos essenciais cm CÚba, opo-

„ar dos enviados pela Rússia e

China Comunista.
EXAME CRÍTICO POBLICÕ
Castro convocou n se reunir em

Havana n.. próximo sábado pura

„,„ «exame critico publico., ps
IldÒrcs sindicais, chefes dc com.

nnnhlas c granjas nacionalizadas
de cooperativas pesqueiras o agri-

cias, ministros do gabinete ri.-

laélonados com Instituto de He-

forma Agrária e OS chefes cie OU.

tros departamentos do governo
vinculados à produção.

Teatro Chaplln, iart^-Sui?
«para quo todo cidadão p0M. .,'
enr n par elos problemas que ar.tam a nação o dns medida! on"."Uovorío ser adotadas paru minrá.los». pe"

Castro admitiu n escasso* dnalimentos om um discurso p,.„niinci.ido esta semnnu, m tm\
prometeu quo o governo 

't„ma.

rln mcdldaH paru corrigi-la. •
primeiro do corrente, foi po'slem vigência um sistema elo ra
clonamehto dc banhu e mantcL
gn, mas as donas de cas., tlvé-
ram dificuldades para so abaste»
cer do cnmo, aves. pescado <verduras; os armazéns o açÒ*uglíó«
são facilmente identificáveis pe
Ins fllus que so formam ante álea"

Angoleses Retomam
Posto que Estava
com os Insurretos

LISBOA, 19 (UPI — DIARIO
DO PARANÁ) — Tropas portu.
guesas de Angola reocuparam
hoje o posto fronteiriço de Bue-
la. que estava cm podei- dos lHi
surretos, desde 15 do março pas-
sado; constou quo muitos euro.
peus e africanos morreram du-
rante o ataque; rcocupou ésso
posto uma unidade do Exército
Português, com base em São Sal.
vodor, 70 quilômetros a Oeste de
Pjfíela. que está nos limites com
o Congo. /

Segundo a agência de informa-
ções ANI, o lider nacionalista,
Alberto Teta Lando, foi morto on.
tem em sua plantação de café,
por não se ter rendido aos solda-
dos portugueses: Laudo esteve
durante algum tempo oculto dc.
vido às suas atividades de insur.
reto.

D.E.C.

EDITAL N.o 29

Concorrência Pública n.o 24-61

O Diretor Geral do Departamento Estndual de Compras,

no uso de suas atribuições avisa que se acha aberta a Con-
còrrência Pública, parn aquisição do material abaixo es-
liecifiçado. A fim cie atender o Estoque deste D.E.C.

MATERIAIS PAKA ESCRITÓRIO
3.000 Filas p/maquina do escrever preta e bicolor.'boo 

— Fitas p/mnquina de Somar.
500  Carbono c/100 folhas, côr preta parafinado c/insc.

Governo do Estado do Paraná. Caixas.
2.000 — Tinta Pnrlter, de diversas cores, vidros"200 

Tintas Nenkin, tipo escolar, vidros
200 — Almofada p/carimbo n.os 1 e 2.

l.Ooo Canetas esferográficas com Inscrição (Governo
do Estado do Paraná.

100 — Grampeadores para papel.
2.000 — Borrachas bicolor.

500 — Borrachas mole para desenhos.
100 — Costas p/eoloenr lixo c/inscriçao (Governo do Es-

tado do Paraná).
500 — Colchetes de todos os tamanhos, caixas.
200 — Penas de aço, tipo escolar, caixas.

20.000  Envelopes de pagamento modelo M-19, c/inscrição
(Governo cio Estado do Paraná).

300 — Alfinete do cabeça — caixas.
2.000 — Lápis cópia, mole, médio e duro c/inscrição (Go-

verno do Estado do Paraná).
20.000 — Lápis preto, com inscrição «Governo do Estudo

do Paraná» devendo ser em madeira vermelha.
20 — Apontadores de lápis (máquina).

200 — Livros Ata c/50 folhas.
200 — Livros Ata c/100 folhas. .
200 — Livros Ata c/200 folhas.

As propostas deveráo ser apresentadas cm 2 (duas) vias,
sendo a primeira, selada com Cr$ 2,40 estndual.

Abertura e julgamento dar-se-á ás 12.00 horas do dia
23 do corrente mês.

Demais informações serão obtidas na Divisão Comercial
do DEC, no horário das 14 às 16 horas diariamente com exce-
çSo dos sábados.

Gabinete do Diretor Geral do Departamento Estadual de
Compras, em 5 do Agosto de 1961.

(ROSALIXO MAZZIOTI)
Diretor Geral

PARANAENSE!
Ajuda as crianças de tua terra, que sentem

frio. Abre o teu coração, atendendo generosamen.
te as damas da «Campanha de Emergência». (Co-
laboração do DIARIO DO PARANÁ).
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Conr.c-nos o organização <JO
seu canteiro de serviço. Assis-
•ência técnica completa, ser-
viço do conservação, estoque
permanente de máquinas
• peças sobressalentes.

*° onos de experiência
e ejoecio/ização no ramo

FORNECEDORA DE MÁQUINAS

Kua XV de Kaverabro, 1226
Cx. Postal, 1865 — Fone 4-C04«
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Carioca Come por dia três
foneladas e Meia de Baleia
e Consumo Está Aumentando

«0 (Meridional) —
»•' u a troa mil n qulnlun
ÍM" o volume .llrtrlo riu

»' •",, halela vendida nn Wm
.M ''" ' ...„i„i,,-i..., f,.i..,.iirir\ut» ,.„, ...imlnhfies frip.orlfl
r,r*fJOFA'1 ° nn'1 ,",nco' ',8
t-'1",,» Hoi7tin40 infermanç'»
I*'obtlvfmois de fontes ofi.

'«'movlm-ntp <*a Vontln <•<•
" . v|-eernr1n niimenlnu na

|t*i"'".il ,|r d"l« mil qullnn em
t-"1' d- um m'1»J fít-nd'- fino

•a do qiilrocenins donn- dô ca*
A.Foram vlsllnilu», -- fr|rll. ,,„rijiicn. Hiuiele, nr-»Jnu. Ronto ribeln. Gnsr-n.lur». Engenho No.vo. Mclór o rua 2-1 do Mulo. Nostç intimo lonr,| ,,0 achava est-clonndo o cnmlnh/ln írlfr»»r|jlif>

da COFAP paru a venda do cai-no dn balela.

(""íV poncoK 'Mis, era enersn
,!',« norni*«Ii»>*->*t*>* «Pinas no
fi1 _'i„ rio P»-i-* dn Pracnirep0f L. rf.i Nnvrmbr*)

dn Prnca

l-uo-lí-OB de Cabo Frio,
' 

t„r.r„iTi mil »» quinhentas
"**,''ilu*» dc balela pnrn fite
So do i-nliv-sifrn dn onrno

Sn« »oiincl.-rnm l»" n pnr
I, h0f"< » produto serA en.

" 
«n enn"iiml*!nr cmnacotn-

Niitrlnlnnlstna n míillro-i nu.iróldgof, daftn Ciinllnl roí-nlram«". ontem nn ínstltulo ,|P n„.trlcllo da tlnlvcrs'dadn ,\o Brnell,
para discutir problemas rclatl.vo- n alinient.ieiV» do onrlocu.

Neiisn ucnsirio n sro. MariaEntlier d„ Cirvnlho. dn COFAP
pronunciou i,nm -)onf*r»ina|a »»<»-bro n Importância dn rarne dobalela nn nllme-iinçilo humana e
a posslbllld-de de sun Inclu-ílo
*m nosso, linhltos iillmentiircs.

A Sociedade de Pcs-en. «Tni-lo-,
Hervlu nr ncaslno, mu jenlerconstituído dc vdrio- prati)» pn-.nariidoH A h»s- dn carne dc bn-leln, A ,¦»(¦¦ iiiieíl.» foi rttlmn, fl.cniido romni-ovada. na nrAtlcn" que afirmara n nutricionista
Maria Rstlier dn Cnrvnlho Isto

^,.,0 ne nmrii-iniinins cn- «5 oue o anbor caractorlstlco ila
33 da Campanha Nacional quela carne Inndnotndo no nos-
Merenda Fscolíir, ilo SAPS so pnlndnr pode ser melhorado,..;.....-„ r>,.,.,n..r,.„ .„. dependendo do modo de prepa.rnr o alimento.

Todos oj- pr'.fcntes promete-ram difundir ao raiicimo - car.
ne de baleia.

,m s-xi"'"'"**' *" mntírl.-i

ji-llcí. " 'Icnlro de mais nl.
r' dlníi ns ('.'imiinho-t njirc
(•"rílo o desenho dc umn bn-

nara Der melhor liVntlflcá.
M], público'.
Vi» .**. orlcntacilo dn COFAP.

, de nntrirlonlitns cn

Cir-n-iv * --- — - —
¦. Associação Brasileira d*

t-iíriiclonlstas dou inicio nn'„(,-, de ontem n uma pesqul.
, ilimenfor nus feiras da clda-

" tmdo nl'Jo ontrevistadna cer.

$m$z
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CONDECORADOS PEU ALEMANHA
mal. Mendes do Moraes foi condecorado pela República Fede-
i ta Alemanha cnm u Gra-Cruz da Ordem do Mérito e o ex-
«sul dc Munique, sr. Frnnk Teixeira do Mesquita com a Crnz
i Mérito de Primeira Classe. A oondccoracãu foi entre-rue ao-fechai e uo cônsul pelo «mbalxndor iilcmá»», sr. Uerbcrt »it-
inn, em sua residência, numa pequena cerimônia. Estiveram
«ates it entrega das condecorações a senhora Mendes do Mu-
s, sr. Pinheiro Guimarães o senhora, gt-u. Altair de Queirozmilwru, deputado Paulo Saruzato e senhora e deputado Rai.•"•mil» 1'adlllm e senhora. Na foto, sr. Telx;elra Mesquita, ma-
ul Mendes de Moraes o o embaixador alemão (â, direita).

REPÓRTER DE 12 ANOS FOI
SABER DE CMVALHO PINTO
QUEM SERÁ' SEU SUCESSOR
«. PAULO. 19 (-Meridional)

•0 nu-nino Valtej- daa Graças
«"elo, de 12 anos de idade, da'classe da Escola Comercial
«'Melro Lobato*, de Guai-u-

enlrcvistou ontem o go-'nador Carvalho Pinto paraioni.il de sua escola. O re.*" niirim trouxe por es.
"IJ seguintes pergunta3:O ür. governador acha

h no Jardim Monte Carmelo«-¦se construir prédios de
? s andares 0u mais

.Resposta d0 governador:«m resolve esses problemas,m filho é a Prefeitura. Na
S-niçio aos fldificios o -ro
mor não interfere, são asS municipais quo dlzi.m 0¦• «-ve ser ob.*:ei-vndo,- isto
m a cidade não pode crês-'fm ordem, Se a altura dos

^-ras prejudicar a coletivi.<** alf-ura modo, como
_ «emplo. dificultando o

'- J, nviôes os responsáveis
t(„i, seSura-iça terão meios
__cv™r que iSBn nCOr!tesa-..

Ãlr m ?DVerno pretende cons.\Zmi "n,a via d" !ices*5il a
I do í,\aPr°veitando a estra-taboão?
Ii«stnw-DER en& Rstudanclo a
k Mo <l6 "ma grande rodo--t "Spondep. 0 governador
hue'D;»r(!!10 toda a Capital. Atóta^í a chama fle ei»'-»*
Hro.' , servirA para tn.
Mw-, , nll° entrB as varias
6i r*,. qU0 Vêm do interior. Li

Í"C 
*• evitam<lo que um

'•«ti., 
„' 

li"(! venha do Rio de
Sr m Santos tenna que
PS* nün" 

",ntro da cidade,
m Cs" a iSs0 "ma «"'sa¦".tonto povcrno deverá fi.

""•noss. ^ a a1uiaiÇão dos

•1 í-únnin;* ° Smada estadual
JNirio an"? funcionando no
^'«iia>pei,arU'raent0 <-« Educa• ° problema de Gua-

ruihos e de toda3 a» cidades qu«tôm o seu ginásio criatlo por lei.
Como governador, gostaria que
todas as crianças como você pu
dessem t»»r garantido o seu cur.
so ginasial c tudo farei para
que isso aconteça. Diga às cri-
ancas de Guarulhos que ela* ar-
ranjaram um advogado muito
exigente paru a causa».

*— E' verdade que P governo
pretendo mudar a base aérea de
Cumblca?

«Você conhece o sr. Janlo?
E' ele que poderá responder a
essa pergunta, porque a base do
Cumbica portenc-í ao governo
federal*.-,

Quem o sr. pretende npoifir
para a sua sucessão?

«Você já lou «O Pequeno
Piincipe* ? Um homem que, co.
mo ele, mitendia as crianças.
Dcixe.me o s-u endereço. Em
tempo vou escrever-lhe, a fim
de que também voce trabalhe
por e'e».

Sente-se satisfeito como go
vernanor de São Paulo?

«Se nfio fo.ee governador
não estaria conversando coin
voce?.

E' possível conhecer o Pa.
lácio do Governos.

So Se voce vier almoçar
com o meu filho Luiz C.ir-
los»-.

]>epo!s do responder ao quês-
tionário iniciou-se uma conver.
sa amistosa fmtrè « governador
e pequeno repórter que. sem
duvida, mostrou não ser total. ?'
mente «foca*. O govei-nador a
certa altura perguntou so me-
nino; «Voce gostaria de ser
governador?*.

«üMuitos, — respondeu o ga.
roto.

«Pois então trate de ir-se pre.
parando*. E ponderou: «Muito
estudo e ler baínllte. Um gn-
vernador precisa saber de tu.
do». Alguém ao lado comentou
em tom deblaque: «Quem sabe
ae temos ai a solução do pro-
blema sucessório».

IjSresso de Ratliologistas
?ealizar-se em São Paulo

Rebater 400 Trabalhos
i .-« is L^00 lraballio.- e par- Deverfto ser apresentada», es con-
C «í rírti0? a° radlollas-rion. quistos técnicas irais recenios no
fiJoJ lUeW sit""ai,il- o um de campo da radiologia e do rndlodmt;.
Stlde 3 l „°\mt,<*icas estarflo tiostico. inclusive um aparelho Idi-a-
ICm at Mmu s«embro, na Usado por um paulista e destinado
S. »".''¦ a .... c™ dp SRo Pau. ' ,„„.. . 

"«.•», 
do „rrtimento r-.irt, fazer a niedidn do rendiment-

iNÍ >"' «2? 
,lo,1n»>'ll>loe'a- 

T âlsfcamtt de repistro de variação•fi* L\m:rmma a 8.« J^f^gíiiS d, des.n.Kra-

Governador nâo
Pode ter Menos
de Trinta Anos

BELÉM, 19 (Murldional) -•
A Comissão de Justiça da As-
s«'mbl*la J/Kf-Ulntivca aprovou
p.-ireecr do relator fixando cm
ao anoi o limlt-i mínimo d» W»
do pui-is. ele-fibilMad» do f,*ovor
nador e Uo vic»,

N« pri»xlmo período o pro.
cosdu «erA votado, pois a A a.
scrnblíia entrou em rectsso,
N.H. DE NA55AHE'

A Imagem do Nossa Senhora,
de Nazaré venerada pelas pa-
raennes na tradicional Procls-
são do Cirio, est* pela primei-
ra vez em parugrlntiçáo p*lo
interior do Estado visitando a
região bra--sntlnn

O arcebispo de Betem preal.
dn a comitiva que nconipraiha
a imagem.
DESVTO

Dlvorsos operárl«a torulo co.
m0 chefe Cnrl"S Betlem de Ma
tas fórum prcuos e recolhldOB
oo xadrez por quo desviavam
diariamente, cerca do 6 sacos
de cimento <• várias lat«»R do
tinta, do Seminário de MArltu-
ba opa em coruslruçSo.

Por isso é que nunca o ma-
tirliii solicitado pelos padrei
Iledentotist-us era» suflcltntc

Dificuldades ao

wm,,:. DIÁRIO DO PARANA

Reclamadas Pela União
Terras em São Paulo no
Valor de 200 Bilhões

PRIMEIRO CADERNO

B. PAULO, 19 fMeridionais
— Com argum»nto« quo re.

montam a 1701 »» se «polsm cm

decreto de ltMH. n Enr.unila N.i-
clonal vai Iniciar brovetlis-nto
ruço*» em jufj-n. nars dovolvrr

nn («-m-Tn'-» <1n TTnHo vn**nn oy.
tcnriíle*» cie torrcno-i na Onpltnj
o no Inlcrlor pnullsla

O sto d» "ombal nejo mini fo
»*nm p*ftfi»-<-**ri»*»ln» fif-*i f^orofí •*>«

nrtfn l.o do n»rr"tn i>l 0700.
d» R de Relembro fr, m<fl. nua
dlr »iertcnoerorn h Triído '«» tfiT
rs« dos extl"'^ "lilP-m-ntr»* dn*
lirtioí dn*< r<»'onlns ml'itr»rc« d»>
dominio dn Pomo. doa extV*|toi
lcR-iIts*. d8« fnrendns fniicleo"
rolo^»'nlS) nf»*>lon<>l-» « »¦» tncr -

porada» ao seu patrimônio por
decisão judicial, por lei ou tltu.
Io», «ao os elementos com oa
<-uslís n Unlío vai reclamar o dl-
relto do cobrar «m f'»ro anual du
0.6% uôbro o valor tributário do
terreno e uma taxa de transml».
sao dn_posse (laiidcmlo), de R%
«Abr* o v»l»r da vend» do torre,
no.

Programa
de Eletrificação Criadas Pela
Desvaloriação da Nossa Moeda

?*« ¦a, "tílil ]

r\ í!". Cm,!;, -ntera
mie,

•milj^SI-» Er•asllelra de Me

C?m ° 
[T. Até aisora. todo» oa aparelho,1r"m°; 

0m a menina feo ten, sido inipor.
,. tado,. e =5o ds custo elevado ,. fun.

IConcI. na B.a pág. do 2.o cad.).

S PAULO. 19 'Meridional)
— Em conferancia que teve f-ran
de repercussão o profexsor Mil-
t«n Improta acentuou a queda
vertiginosa do poder aquiaitivo
da nossa moeda noa últimos dez
anos.' Tomnndo por baso o lndi
dlee. 100 em 1950 chegou A c»n
clus&o de que tinha caldo ptu
ra 13.37 somente o ano passado
Aa conseqüências em todos <¦*
setor«s Aa. ecr»n»»mia najelorial
foram granden e diátlcai. H*
dias, na. Confederação Nacional
do Comercio o general Carlos
Bnreivhauser Júnior, conhecido
como autoridade em assuntos de
om-riria elctrico. acentuava, «m
conferência que teve ampla re.
percussã*» as conseqüências dra
maticas da desvalorização do
cruzeiro no prog-rama das Metas.
Salientou que, quando em 195Í
o Conselho do Desenvolvimento
preparou a chamada Meta dc
Energia Elétrica, calculou qu»
as obras a realizar até 1900 «xi.
girlam a apücaçío de 74 bilhões
e meio de cruzeiros além de 428
milhões de dollars. Foram com
putadoa os f/cgulntes recurso.,:
Fundo Federal de eletrificação,
19,7 bilhões do cruzeiros; Qytota.
do imposto unico. taxas esta-
duain c «utras, 26 bilhões da cru
zeiros; Recursos privados 10.2 bi
lhões de CTiwelros Vcrlfica-se,
portanto já na ocasião um difi.
cit de 15.8 bilhões de cruzeiros,
A parto «m moeda., estrangeira, te
Tia que -er coberta por «mpres.
timos. financiamentos r. os eha_
niadog «supliers ciedlts». A de-
ficiencia r>m moeda nacional se-
J-la atendida por financiamento
do Banco Nacional de Desenvol.
vimento Eícc-omlco. A cobertura
ainda restnnte seria procurada
na particir-íçào do capital pri.
vado. Para criar ambiente pro.
plcip foi eloborado projeto de
lei regulando o regime eeonoml-
co * financeiro ^as empresas
de eletricidade, projeto qus foi
encaminhado »o Congresso Na-
cional em setembro de 1950. Náo
tevel no.entanto, tramitação ra.
plda. Continuou o retraimento
dos investimentos privados no
setor da eletricidade. E como
conseqüência varias obras pro.
gramadas nSo tiveram inicio.
RESVALA O CRTJÜETRO

Mais graves ainda foram cs
conseqüências da continua que.
da do cruzeiro. Quando em
1958 o •Conselho do Desenvol.
vimento reviu a situação p«ra
atender o programa de -.letrl.
flcação. constatou a insuflcien.
ei-, dos recursos. Era já da
ord?m de 42 bilhões de cruzei.
ros. E a partir derse ano a
aituncSo agravou-se multo mais.
Atualmente acentuou, o g-eneral
Barenheilsel. nem é mais çonh«t-
clrla a poslcfio do déficit de
recursos pnra ntender ao pro.
grama de eletricidade oue vi.
savn dotar o pais dí) car»«clda-
de .instolnds Ae 8.000.000 de
Vy ou seja o dobro da de ..
1936.

E destacou:
<A Bituacfio aparenta ser lias

tnmt? seria pelo eme se colhe
nos meio^ Interessados, Todas
as emrjrcsn»» s or-ráo»- estaduais
de elctricltinde estío batendo
dlnrlnmon*-e fts portas dos b»n-
cos of.dals nara atender às
suas ricnessldíides mal-» pro-
mentes de numerário. De outra
nnrtc, oa atuais recursos pu.
blicos. quer federais quer es.
t.idunls. nara atender R novos
Tnvostimentog süo Insuficientes
Basta referir «ue os recursos
a investir nos serviços de eletrl.
cldad» neste decênio f°ram cn-
tlmados pm 800 bilhões dp cru-
zeiros e maln 500 . milhões de
dollars. ou seja a media anual
de B0 bilhões de cruzeiros e
50 milhões d« dollars.

Isso o mínimo pnra cobrir as
mínimas necessidades do progra
ma de *lctriflrp<--.*- do pais. •

A"{dm se anre-»»-#<i. a situação
na extrema õntezn dos algaris.
mns: Constitui nm desafio lan.
cado aos ortraos ge-^errameritais
e aos dirigentes das classes pro
dntoras. nara que B«1a encontra
da solução adequada e evita..
So o colapso no desenvolvimento
no setor da energia. Se nrovldori
lias náo forem adotadas virá
i v;riíicar-se a crise nue o Sn*
^enhelro montanhes. John Co.
trlm. há mais de ano previu.

Secnindo elementos divulgados
•tolo Conselho de Dnsenvolvlmen
to a notencla Instalada em 1*955
era de S.HS.OnO icv. eahen<S-< «
^oio. i^orte h Iniciativa pürMcu.
lar. Era 1958 subira par» ..

3.900.000 kw cabondo ao grupo
Light 43 por cento a &s Ern.
presas Elétricas 11 por cento.
Só copanhlan das empresas pri-
vodas figuravam então com
cerca de 30 por cento. As empre-
»*s governamentais como Ce.
mlg C«se e Chesf náo últrapas.
savam 14 por cento da produção
geral

PRIMEIRA AÇÃO
A antlf-a Knzendíi fia-ilnna so

rá objai» d.i, l.i, nijão, qun otln.
jrlrtl cerca ile (iOO proprietários.
Inclusive a Prefeitura, TVrrun <io
CubntAo, «ue cnmproíndom tom
bém proprindades da Ui-ht e da
COSIPA, R,.r|lo objeto de outra
nçtlo. Visa ilnda n UnlA" partodn antigo. Chácara da Cltlrla, na
fnlxa dn várzea quo nr.ompxnha
o rio Tnmnnduniel ,. o córrego
do Cnmbucl; a ontlga nldela, d»
SSo Miguel, qu,- tem dois per'-
matros « Vai d„ Pinheiros até
quaBe Sá" Roque o nté Mojl das
Cruzes: a antiga s-amarla do
Penilbe. que se e.*tend,f por seis
qullõmnlros do litoral, doada
Ponta da Aldeia até Penilbe;
n aintiga BHSnvarln da Agna
Branca, que abrnnpo h Clda-
de irnlversltárla. e ns sesmarlas
de Água Podre ou Jaguaré, Var
sea doa Pinheiros, Campos de
Belém e CampoB do Anastácio.
Até o Campo de Marte fnz pnr.
te das pretensfies do Fazenda
Nacional. TC ontraa terras, eu-

ja sltuncft" encontram-se <m ta
ne de pesquisas, e que estariam
nas mesmas condições, elevan

do-sc n valor de le»ra< domlnluis
da Unlfto só na Capital a 5 bl-
lhões' de cnizeiros. Em todo o
Estado (5re vnl'<r atingiria a
200 bilhões.

LEGALIZAÇÃO E
RENDAS
Além da le--ollznçáo da situa.

çto dos atuais ocupantes dos
imóv«l« que seriam meros pro-nrlctários a titulo precário ou
entoo teriam Blmplesmente r&.
cnbido' os terrenos da antiga
Coroa, hoje União, por afora,
manto, ,o erário federal poderá
auferir renda considerável, pro-
venlpnte da cobrança dos foros
e dos loudemios. A tjniáo n&o
procurará desalojar nenhum ocu
par>e de imúveis. Apen*i os dn
má-fé, no caso de «grllagem,
(Concl. na 8.a pág. do 2,o cad.)
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SOLENE
ENCERRAMENTO

No último dia 17, encerrou-se
solenemente o l» Curso de Ex-
ti-ns&o Técnli-Jt IÍM, para me.
1-anlcnM |iroftsslniuslN, curso fa-
tn organizado pela prestlgin-
ia urganlzaçáo Hermes Macedo
H/A., «n colaboração com as
prlncipalH Indústrius naclonssl»
dn iiutopeçns. Duranto a fi-sll-
vldade, foram conferidos Cer-
tlflcudos de Freqüência aos
participantes d»> Curso, tendo
sido feito sim sorteio dn duas
passagens paru 8sV> Paulo, en-
tre os freqüentadores que nsV>
tiveram nenhuma falta. Após a
cerimonia d» entrega dos cer*
tlflcados, um coquetel foi ofe-
reciclo ao» presentes, em colo-
boraç&o oom Crush e Vodkn
Igor. Está pois, do parabéns
Hermes Macedo S/A por mais
esta vitoriosa promoção, cujo
sucesso ultrapassou as mais
otimistas previsões. O flagrante
arlma, fixa o momento em qua
o sr. Manoel Oomes Netto, di-
retor comercial da firma Her-
mes Macedo S/A., usava da pa-

lavra.

D. EM Preside Pela l.a
Vez, Sessão na Legião
Brasileira de Assistência

MO. 19 ÍMi — Pam apreciar n
i.i».->i.a»;í»., de eontaa da a.i».-i:»,i »»:,..*.,
ftnterior « d*&bnt«:r outro» ukbmiiIoo,
niíníu/nj faojn r^rtcrvinjainent-i n
Cotuelho r>«Ill»»»ristlvo d-l X-'í{li.o Brn
j-tllelra d« Art*iifUncJat COnUuidO. p?)ü
primeira ver com a presença de do-
KlnA Quadrori, ru» illi'..5i, doa traha-
IhfMi Doh d*'Z,?nítv>- ooiuelhfttrbi, eom.
pareceram à rnunlflo quinze, tendo
tomado poíík': como reprcs.-íntant»? do
Ministério do Trabalho o s»r. Fablo
Castro l^nvtA.

Ns paüia fúMrava u analise de do--umento" relativos ao montant- de
(OO milhO-eü d»* cruwlrnrt, que foram
aplicados na admlnlalr-icâo do sr. Ma
rio Pinotl <;m auxilio a «obras
alheia» suiivenctnnivla pela, UtA
mas qüe, segundo Informnujip, *Ji{
forsin aprovadas pela comlasno dc
Inveatlgacjo».

A seúlo do Conselho tnyp fl aeu
inicio retardado em tlrtudu do atra-

so de d. Elo», que T-uu-ta almoc-ui*
com o trovernador Carlos Lacerda •«¦..•niiora. Foi allaa cm companhia de»la. I>tlela Ijurerda que a primeira,doma do pnln eh»go»j * aede da l*.
xllíti. Auedlada peloa Jnrn»|i-ta«, a
c-pona dc presidente Janlo Quadros
entrou na «ala &0*.' aem fazer qual-»iuer declaração. N'nquela dependen-
cia rvcébéu o mlnUtro dn. Aeronauti-
ca, l»rig. Orum iIo*s, e a «egulr os
ura. Germano GaUez* « Pauto Gu*-
raclaba Fillio membro»-' do Rotary
Clube do Braall, de Braallla. Logo
apóff on repi-f-st-ntantea da impr^ns-i
tlréram pennl-sfio para entrar o
ocompanbur na conTfrsac^âS. P#
Bloá prometeu, cntüo, receber um*
comissio do Rotary Clube do Rio d«
Janeiro no prpxuno dia 7, em Bra-
üilla. Anunciou que lnaugurari, ao.
pr»5xlma semana, a primeira «recha
dn Capital da Kpúbllca dectinada.¦31,.: filhos daa funcionárias led-rai».

^^m- :C"^-k em casa -/# /; : [$f : v\

fM MASSAS I
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As apetitosas Massas Graciosa são fabricadas
segundo fórmula elaborada para que elas,
depois de prontas, fiquem igualzinhas as
feitas em casa. Poi isso, são nutritivas, pu-
rjssimas, macias... de cozimento rápido., e
ficam sohinhas depois de prontasI

A Massas Graciosa contêm
realmente substâncias
nutritivas à base de ovos.
PACOTES DE 450 GRAMASs
ESPAGUETI - TALHAKIM •
LAZANHA ¦ VÉRMICELI
PACOTES DE 200 GRAMAS
(Especiais para sopa)
AVE-MAKIA - PADRE-NOSSO ¦
CONCIIINHA * ESTRELINHA

SUPER

VITAMINADAS
COM OVOS

A vsnda nas principais metc.arlas, armazéns e «upe-rne-eotfes

m ass as S^cácma
Rt-FEICÃO NUTRITIVA £ APETITOSA

Produto do .-.},,/,¦;
MOINHO GRACIOSA S/A
Av. Comendador Franco. 210 - Tei 4-3055 • CURITIBA
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IEMPO NUBLADO

O tempo hojn será nublado, com a tompera-

Itiri» nn«nt«»niln-s«) eatAvel. Vrnito* de Sul a l/»*

te, friicns. Otttem a maxlmu foi 30.4 o u mínima

in.."> «rruiui.
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UE AGOSTO DE 1.961
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Iberê Concedeu Novo Aumento Para os Ônibus da Madruga^
Força e Luz Corta Ligação m
Para que Prefeitura não
Possa Substituir Focos

Nuvii lnli«'lii Jinru «ih hor&rloR nntiiriuis iIun nullu,,
nusMtrft u vigorar segunda.fclru, secundo decreto
untei» iiélo nrefoíto liwrA du Mal to*.

A riova taiielii concerte aumentON «li» ir, n i8„

A Conipinilila Força e Luz
esta procedendo áo corte «le to-
das aa ligações «le. lampndaa
de ilu-iinaçâo pública, Celta3 nu
rfldc geral, a fim do imposslbi-
tar à Prefeitura providenciai'
por sua conta a Iluminação das
rua:;.

Na praçu Santos Dumont, on-
de so havia colocado lâmpadas
dc mercúrio, para Iluminação
daquele logradouro, a CFL, pro.
cedeu ao corte, encontrando-se
aquela praça cm completa es-
curiclao.

PAItTIOULiU.ES
Mais de 60 lâmpadas já fo-

ram ligadas em redes particu-
lares, para iluminação das ruas.
computando-se assim, o consu-
mo de lâmpada nas contas dos
consumidores'.

Batas lâmpadas estão sendo
lig.ulns pela Prefeitura, a po-
ilido dos moradores, n fim de
nfto deixar ns iiuis nm comple-
In ÇflCUlidfto,

CONTINUA
Por outro lodo, 8 funciona-

lios do município continuam
trocando lâmpadas queimadas
nos bairros. As despesas «Io mu-
nlclplp com estu openiçilo jii
ultrapassam Cr$ 1.8 milhões.
Mais do 16 mil lâmpadas fo-
iam trocadas desde abril «• a
média de queima verificada c
de 80 lâmpadas por «lia e
20 quebras por vandalismo,

Cercu de 100 lâmpadas em
várias ruas e pinças continuam
apagadas por defeito na rede,
nerrnnrto-so a CFL a repara-
Io.

Ultimas Fichas Para a
Classificação vão Sair
Amanhã: Estudo Prossegue

As ficho» individuais que for-
tiecerão os últimos elemento» dn
base para o Piano de ClnísifL
«¦ação «lo Cargos serão distribui-
das (para preenchimento} *ao-s
«barnabési na semana qúe se
Inicia amanhã

Com o objetivo de mostrar
aos servidores o íue é uma
classificação de i-argos a Co.
missão quo realizará aquele tra
balho distribuirá brevemente en-

Mostra de
Cartazes
na Biblioteca

A Biblioteca Túblicr. apresentar^
dia 23, -^m colaboracSo com a Allan-
Ca Francês exposição dc cartaz??
«Mloridos sobre artivilUVuru.' tranço
«sa € interiores., .é ternas,

A mo-ttr.1 compCè-be do apruxi
mádamento 50 cartazes. Eeta «seríi a.
primeira exposição Q"-1 .*e realir.a
rá na nova Sala do Exposições da
Biblioteca ora ocupada pels rala

d» Referência.

Ire a numerovia classe instru»
ções a respeito.

JUSTIÇA
Esclarecerá a Comissão «|Uo o

pluiio de classificação de cargo.?
ora «ni estudo, visará corrigir
todas íis IrreffUlaridadeBt pro.
curando tornar cijuunúnc quo o
funcionário d-ve receber pelo
trabalho que efetua não «sòmen-
te com referência au trabalho
em si como também em função
do trabalho dos outros funcio-
nários.

A base moral «Io Plnno se
informa. n«s principio» «le justi-
ça social c a sua finalidade
precipita é instituir utn sistema
de relações n0 qual os cargos.
integrantes de classe»-, s« subor.
«linem uns aos outros de tal sor-
te que se tOrne norma parar
igualmente o trabalho substan.
cialmcntc igual.

Na classificação de cargos, a
classe constitui a base unitária
<íe compararão e."«ím conse-
quéncia do sistema de relaçõe»
estabelecido, uma ciasse não po-
dera receber tratamento isola,
do sem que isto se estenda às

demais.
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TEATRO INACABADO

Contando com uma verba, mes-
jiiinhu «le apenas C'r.s 1 milhão
«ur uno, «In qual Cr$ 460 mil

sflo destinados á ulimentnçiSo «le
animais i< outras despesas Ine-
xistenttvs, o Ouayrflo parece ia.
«lado a ficar inacabado pnr mui-
to tempo. O governo Ney Bra-
ga se vem esforçando para
<l«iar a Curitiba o «eu teatro.

Animais Fantasmas^e Falta
de Verba Impedem Guairão
de Funcionar; Paralisado

«SENHORA»
Não Tema o Oáncer. Faça

Exames Periódicos. No Centr«i
Paranaense do Pe?*quisas Medi-
cas a Senhora Será Atendida
com Satisfação o 'em Despesa
de sua Parte-

Rua Lourenço Pinto. 69 —
Curitiba.

Angústia é isso: ser ameaçado de morte e ter de solicitar garantias

à polícia.

Tão sádico aquele policial, qne quan-
do prendeu o udenista, a primeira coisa

que fez foi roubar-lhe o pacotinho de
chiclets.

A campanha de Ney contra a sonega-

ção pode ser considerada vitoriosa: on-
tem um sujeito comprou maconha com
a condição de levar a nota fiscal.

Ah essa sensibilidade
petebista! Viu no jomal
que o Ministro de Minas
e Energia vai autorizar
o tombamento dos bens
da Força e Luz. «Vamos
começar por êsse poste

de iluminação!» E co-
rtièçou a empurrá-lo,
juntamente com outros
companheiros. Aí veio
um petebista com bri-

lha.nte na gravata e
lembrou que deveriam
usar a cabeça ao toma-
rern tais decisões. To-
dos estão com a cabeça
enfaixada no Pronto
Socorro.

Prefeitura e Força e
Luz continuam brigan-
do. Iberê põe foco, onde
falta,, mas a companhia
eorta a ligação na rede

geral. Resultado: a ci-
dade está às escuras.
Há um poder maior do
que o constituído e elei-
to pelo povo. Como sem-
pre os ladrões servem-
se da escuridão e a po-
lícia, como sabeis, não
pode ser invocada. Por-
que no claro ou escuro
é a mesma.

Quase metade da v rba di
manutenção do Teatro Guayra
— Cr$ 160 mil — ó «liatinudH
ao trato tle animais c outras
coisaa ali inexistentes. O qua.
tiro- de funcionários, in.-iiiticien-
te o incapacitado para eonser-
vá-lo, é um vordaileíro eonvr.
te ao incêndio. As obras catão
paralisadas há cinco anos e ê
quase impossível sua conclusão
nas condições atuais — decla-
rou, ontom. ao DP. o diretor do
Teatro, sr. Fernando Pessoa
Ferreira'.

Não exi- te verba para a
manutenção do Teatro — acres
«jentou. Recebemc* anualmente
CrS 1 milhão. Seria necessário
para sua boa conservação no
minimo Cr$ 15 milhõea

CONSTRUÇÃO
Durante os cinco anos que

durou o governo Lupion, as
obras funcionaram durante ape-
nas um mês. Com a mudança
de governo, foi feito um' orça.
mento de Cr$ SBO.000.000,00 para
ser pago em parcelas de Cr$ ..
10.000.000,00 p0r mês. Nâo foi
pago nada e, por isso, parali-
sadas as obras. A SVOP espera
conseguir verba federal para
prosseguir a construção até ou-
tubro «ieste ano.

CONDIÇÕES
Atualmente, funciona em con.

«lições miuto precárias o peque-
no auditório do Guayra, com ua
pacidado para 501 pessoas com
palco provisório mantido rusti-

camente com grande perigo «lc
incêndio, pois não evistem fun-
cionários suficientes para con.
servá-lo.

O Teatro possui só quatro
funcionário». Oji demais rece.
ber , por recibo e nem sequei
yo^am i>s boneficio-s das leis trá
balhista», «sujeitando-se ao atra
so nos pagamentos. Kxiste um
projeto «le autoria do atual di-
retor do TG criando o Serviço
tadual do Teatros, para suprevi-
s-.onur atividades «le todos os
teatros do Paraná, aprovado
apenas em parle, porquo nãu
quizeram criar o quadro de fun.
cionários.

O QUARTO
O Teatro Guayra, com capa-

cidade para 2500 pessoas, é o
quarto do mundo em cúpula
acústica, superando em instala-
ções o Carlos Gomes da Bahia.

Três palcos conjugados rotatu
vos, que custaram a terça par-
te do orçamento, serão importa,
dos, da Europa, com técnicos
para a sua instalação.

PROGRAMAS
Disse ainda o diretor que tudo

tem feito para incentivar o Tea-
tro em Curitiba, inclusive dand0
oportunidades a o,s amadores.
Apesar das dificuldades gran-
des programas estão previstos
para setembro, como a vinda do
«ballet» Municipal do Rio de.
Janeiro. O «Julgamento de Ote.
!o> será apresentado em colo-
boração Com o Centro Acadèmi.
co «Hugo Simas».

Jânio aboíiu o lança-perfume num dos seus últimos decretos.

Pobres de nós, freqüentadores da Travessa Oliveira Bello.

Galo de briga, rogue-
te, Miss de maio, caça
de ovos de crocodilos e
agora lança-perfume:
tudo proibido pelo go-
vêrrio. Esperamos que
não surja um decreto
acabando com o derra-
deiro divertimento do
povo que é a UDN.

Agora entendi, len-
do o orçamento, por-
que o governo constan-
temente se pronuncia
contra a subversão da
ordem.

Já sei. É pela sub-
venção da Ordem!

Agora vem o decreto
determinando que os
times de basquete e fu-
tebol tenham respecti-
vãmente 6 e 12 jogado-
res. Ê que o negócio tem
que ser na base dos nú-
meros pares, porque
urge mostrar que o im-
par é o que manda.

PLADEP Fazendo Plano
Qüinqüenal, que Inclui
4.357 km de Rodovias

O Circo Barnun tem como atração 12 trapezistas voadores. Na As-

sembleia, o PSD também tem.

tm0m0m*O0*BMmnm*ef*ÊmwmP*0***Ê*

Os técnicos <]o fcladep prosse-
gueiii na confecção do plano de
obras do governo para o qujnquê-nlo 1961-1ÍI65, quo incidirá sobro
todos os setores da aiiiiiiulstrtuiuu
estadual O Rovcrno ao elaborar o
que chama de Piann de Obras o
Sorviços Prioritários, tnve por.objfi-ti vbs:

1) balancear os programas seto-
riais de aplicação, resultantes' dè
análises das necessidades mais prementes da economia regional, .rea-
justando-se aos recursos dtsponi- .veis; *

2) selecionar projetos prioritários,para Inclusão no Planei Fderal doHmergêncla ou encaminhamento a
organismos financiadores do paisou do exterior;

3) dimensionar a contribuição do
governo federal na programação, e.
encaminhar as medidas quo jjoí.sf,-bilitem a oportuna liberação dasverbas e financiamento previstos.O çoverno pretende executar,, noreferido qillnquohlò, -1.357 quilo-metros de eiitradas, sèndó metadecom pavimentação' superior, ' deforma a assegurar o escoamentoduma produção agrícola que apre-seiUa os maiores excedentes expor-tãveis do .pais, quer no caie, comonos cereais de maior consumo.

O setor de energia elétrica é umdos que mnis preocupo o governo.Dentre as medidas ji tomadas, me-rece destaque a decisão de cons-trulr a Usina Capivarl-Cachoelra
(-.10 mil kw); quase inteiramentedentro do qüinqüênio c as linha»de transmissão do norte do Estadoe do l/.toral. .

A conclusão em 1962 da Uai-na Térmica de Figueira e a
participação do Paraná na TJSEL-PA, com a conseqüente Ilbe-ração de novas quotas de ener-
gia, permitem um corto otimis-nio quanto á correção cm prazocurto, dos díficits mais agudoV

As medidas complementarei! de
construção de novas redes de «Us-

trtlniictto. difunão de energia na
zona- rural e criação de centros de
industrialização, constituirão a su-
ííunda etapa da programação do go-
verno.

Neste setor o governo procurará
dar conclusão a uma série Ue
obras que há longo tempo se arras-
tam t iniciar outras em cidade
cuja magnitude demográfica seja
compatível com o custo total de
investimento. -JDaií 20 maiores ci-
tiá-lès do Estado 6 nfio possuem
obra alguma de 'saneamento urba-
no. Ira por outro Indot procurar
ampliar os serviços já existentes,
nas cidades onde já so fnss sentir
a necessidade de racionamento de
água. principalmente Curitiba; eu-

* jo crescimento demográfico íói de
mais de 100%.

O programa no setor de constru-
ção do habitações populares, está
condicionado a dotaofl^s exíguas em
face da elevação dns preços dos
materiais e salários. Por isso, a
Caixa de Habitação, solicitou a In-
torvcnçfio para a liberação de ' um
empréstimo de' dois milhões de dó-
lares para a execução de um plano
de ¦ construção financiada para os
nienos favorecidos.

Os objetivos básicos do goyorno
na agropecuária sãc os seguinte?:
n) disciplina de produção; b) me-
llioria progressiva de rendimento
agrícola por unidade de área; c)
irganiBação de pecuária estadual;
,1) correção às tendências monocui-
toras; «) formação di técnicos e
seu aproveitamento racional; f) ra-,
cionaltzaçãn dos serviços públicos
que operam no setor; gj fomento á
industrialização rural: h) planeja-
tiento acurado >> minucioso do se-
tor: i) es«i^)eleccr as bases de uma
política agropecuária.

O problema de regulcrização da
posse da terra se constitui no'mais
gravo problema social do Paraná,
objeto de recentes medidas e pro-
nunciamentos recentes do srovêrno.

es-

ei

Técnicos
Estudam
Esquistossoma

Todos om técnicos auxilares
taglárlos do Instituto de Bloquimca da Universidade do Paraná

.tão concentrados em estudo doriimujo transmissor de esqulstos.somoso, a fim ,i„ apresentar teses.no simpósio a se realizar, ,„, «J^Capital, no dia. 15 de outubro.
O simpósio tratará 'apenas 

sobrea bioquímica do caramujo e reunirá as maiores autoridades brasllelras no assunto.

Tiveram co,,vltc especial os bloquímicos dos Estados «lo Pernambuco, Bahia, Ri0 de Janeiro «âõ-Paulo e Ml„»s Gerais, onde à esnulstossomose se apresenta Lgrandes proporções.
Em nosso Estado o carainuln aencontrado no Norte dovidôa tigração^nordestln, e às marg^l
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('rS 10; Siintn <lulítóna.

Ptirl

Ciipfto Itavio, CrS 11; Cupilo, «In Imbuía, CrS Kl; lini„. ,- - Or* 0; Bnrrolrlnlui, Cr Sil* !n,|"(|fi
CrS 9; Abriinclic», C!rS 10:

lclie>||

Mi.«'lm.li. Cr$ 8i'Vlli« Gimlni, Or$ 0; llboriib,,, Crs"i/'''''"*fl. " Illlirorrllln. Cr?

ABRIGOS
«ncerrar-Ho-á a conc«irr(.ncla 

p„w,..»io de, propn
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Tor outro ladòi dia 12

pnra construção «Io nMgm com *xl,lorasa« do pronasBjiaa
t?v»|
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Leão Schulmann foi
Buscar CrS$ 300 Milho?
Para Usina de Figueira

Iberê Pedirá
dl 700 Milhões
aoBNDE

Falando ao DP na manbü d"
ontem, 6 general Ibera de Mattos
informou cuté solicitará ao Pri-
fMdciitt.- J.inio Quadros na audi«:n-
v\;\ prevista para ò dia l.o ri-,* .-t-*-
tembfo, fiiianctarnènto pára a
Instalação do duns líiihas de òn£-
(nin eldtricõa tün Curitiba. '

O financiamento é da ordem d-í-
Toü rnÜbSea <; a orlentacfio da
Prefeitura 4 consiste na organiza»;
(;íio ide uma sociedade do econò;
mia mista' com a particlpáçBo do
Município e entidivdes partícula-

No próximo dia 24* o Prefeito
Irã a Sao Paulo. fioltoiW o finan-
clamento d« CrJ no milhUês do
cruzeiros autorizado pelo presi-
dente da República a Caixa Eco-
númica Federal do Paraná, que
no entanto n&o dispõe no momen
to daquela importância. O ge,-
ncral Iberfi de Mattos recorrerá a
Caixa Econômica de São Paulo e
se mesmo assim nfto obtiver o
empréstimo, abordará o assunto
com o sr. Jânio Quadros em Bra-
silia.

UPE Debate

Reforma

Universitária
Reunirám-ae, ontem, na sede da

Unifiò Paranaense dns Estudantes
.03 membros da Comissão Coordena
dora U'' Reforma Universitária,
para tratar da continuarão dos tra
balhos iniciados no primeiro seméur
tn* do corrente ano< recòlhiihoritp
f tábiiinçftõ ilos dados já coleciona
dos pelas várias -entidades ,acad{--

.niicas ílliailils ;i UPE. Vlpa a Co
missão Coordenadora dn Reforma
Utilvoraitíírla dar prosHeRnlmento
mais positivo aos seus trabàlbos,
tendo om vista a próxima realiza-
«.'Bo do i. Encontro Estadual deReforma Universitária», conclave.
em que ee discutirão as cóncítisBes
Unais do problema. Continuai-iu as
reuniões.

O engenheiro t.eüo Sclnil-
mann, prealdente da UTELFA
(Usina Termelétrica de Figuei-
ra) encontra-se no Rio dc Ja-
neiro, onde pretendo ultimar
junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, a
liberação da v«üba do Cr$ 300
tmllhOes «le cruzerios, já auto-
rizada pelo presidente da Re-
pfiblicn, para a ampliação da
Usina de Figueira.

Aa obras civis paia o fun-
cionamento da primeira etapa
ilo 20 mil kw já se encontram
em íasc final. Através do Pia-
no do Carvão Nacional, a,
UTELFA conseguiu substan-
ciais dotações Orçamentárias,
destinadas ao financiamento da
construção da Hegunda etapa,
de 50 mil kw

A META E' 7(1 mMj
Recorda-se «pie em r,

julho último o sr. Leão Sch
mann enviou exposição dc,
tivos ao presidente da CPcj
(Comissão «Io Plano do cvão Nacional) soliiitaniio
tro outras coisas n tn«xlifi
ção da Lei que criou a UTi
FA, «le modo a permitir a tvação do potencial Ua usina
Figueira, paia 70 mil kw.

Para isto, o capital da UT
FA deve ser ampliado, pass;
do de Cr$ 300 milhões (atua
para Cr$ 2 bilhões, sendo 71
a cargo do governo federa
os 30% restantes, a cargo
COPEL e empresas paiticu
rea.

DIÁRIO SINDICAL

Ponta Grossa: Trabalhador na

Carne em Greve há Onze Dias!
Completa hoje seu décimo primeiro dia a greve «eral di

trabalhadores nas indústrias de carnes e derivados «lc Ponl
Grossa, que aguardam decisão do Tribunal Regional do Tu
balho de São Paulo sobre o processo de dissidio coletiw
ajuizado. Reivindicam aumento de salários na ordem de
por cento n partir de novembro dc 19E0.

As indústrias de frios dos frigoríficos Wilson e Uvai
nas, encontram-si» tolulmente paralisadas há 11 dias. devem
prosseguir o movimento grevista, dos trabalhadores até
cisão aò TRT, qne solucionará o impasse entre empregado»
empregadores.

Lideres sindicais da Capital enviarão a partir de segund
feira ajuda financeira, aos trabalhadores grevistas para
freutarem com suas famílias as privações por que vem pa
sando.

Encontram-se cm Ponta Grossa dirigentes sindicais de Mel
te Alegre, Irati, Guarapuava, e de Londrina emprestam!
solidariedade aos associados e diretoria do Sindicato dos Tr|
balhadores nas Industrias de Carnes e Derivados daquela
dade que estão em greve geral,

Congresso
A Comissão Organizadora do

II Congresso dcs Trabalhado-
res do Paraná, visitará o pre.feito Iberê de Mattos, para so-
licitar ajuda financeira para a
realização do eonclo.ve «los ope.
rários, de 7 a 10 de sotembro.
Participarão todos ós sindica-
tos do Esta«lo.
Crédito

A Feileraçã» Nacional dos
Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Crédito solicitou ao
ministro do Trabalho a filií-

i ção da entidade ii Confedera-
ção Americana, do Bancários,1 da qual já fazem parte o Uriu
guai. Argentino, Chile Bolívia
e Peru.

O assunto foi tratado o0m o
ministro do Trabalho pelossrs, Raul Vnrela, da Associa-
ção dog Bancários do Uruguai;
Francisco Albrecht, da Confe-deraçô.o Americana dos Banca-rios; e Humberto Pinheiro,
presidente da Confederação do.3
Trabalhadores em Estateolec.»mentos de Crédito.

Reunião
Durante a reunião «le a'

ontem, em São Paulo, do
tame sindical qu-: reunc .
gentes trabalhistas uo um
hemisfério fc membros cia
ganização Regional inw»
rtóina de Trabalhadores
IT). o primeiro orador i
sr. Stanley Rulteriberg, er
misto <Ia AFL-CIO (Fçdí»
Americana «lo Tiabnlho-i-
gveaad das Organizações i
triais). Por que uma <¦',
latino-americana, cuja vioa
verá em média atingir i» •¦
não poderia, chegar ao
«ioa EUA? Por que 60 ou
da população de MB""S
ses têm que pormonecç;d.^ficiei

térfabetos? Por que a
do habitação, de assw
médica? ¦ na

«E' por isso que-, S,
fer&ncia de Punta dei i-
aprovar.se o ni'oi;rarno '
anco. Para o Pgjpw.

Ensacadores
A diretoria do Sindicato dosEnsacadores e Carregadores deCafé de Curitiba estará reu.nlda hoje, em sua sede, paraapresentar oos associados a.

prestação de contas da entldn-de. Durante a reunTâo serãoescolhidos os integrantes dachapa oficial ãs eleições do dia^5 do corrente mês.
SAPS
Dirigentes sindicais avistar-

W%. i c<?mv ° de'egado reglo-nal do SAPAS, do Paraná, na
í pioxmia quarta-feira para «s-tudar-se o problema da construWo do restaurante dos trabU.

m»01*,5, ° sr' NelS01» Jordão,
nl ga ° ,d0 SAPS- Voanni to."os os planos concluídos para«ar micio à consti-ução daonra. Cabe aos líderes slndi-

Cais decidir a localização exa-oa do terreno.
Nacionalistas
Foi aprovada a redaçBo fi.

VrÍní°S O,n°,vo* estatutos daFiente Sindical Nacionalista
jo Parana, e dentro de brevesdiaa seguira nova orientação
«ri,?? a"voh w-atutos serão re.
Pita í « fP caltorio. Pela en-lidade. ainda n0 corrente mês.
Bancários
_Assumiu a direção do Da-p.n-taniento Social do Sindlcaío

sr ^nCfrio„3 <•« Curiüba, o
do ^?U^° SaUum> iníormkn.
mi»?, ,que Pretendo dina.
r^rt,aqUÜ0 s6t0r d°3 banca-"'- da nossa Capita'

anca Para
clonamos " "S^ísiaa sM1
econômico ãs ^formas
Nao pode haver desen rc£o
to econômico so^go
agraria, sem oducag
massas, sem alojam^
to da WWm&f 

"tributa!1"
ma eficiente ,de 

« 
os „,-

de aplicaçi-o.dos fun«gem
nários dos WJffls ^

tas reformas •"" „\.„o-rania
falhará qualquet P^nlicoi
desenvolvimento «con

Audiências
XdÍ|'iC! nl S&%-2'

laX lamentos,sos em pauta.
13h30mi

"uto ""Menezes S%°;ll«ie
lho de

sé Alvta Mo»'1* ,
Nwrasca Ltda.. j n ,s.-
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Medicina São Mensageiros da
Internos de Campo Comprido

Entre rapnzes e moças ílo- nAo
cliofiam » atingir trinta, psasíoií
Bio todos «itlldanttj de Mcdlcim-,,
Alio abandonam todos oh dr i,ilnp;o:-i,
«eus compromissos «noV-iis pura He
(le.ilrurcm a umu «bra «xtrâprdl-
niirla dò rocnprirnçfto de menoreir
Oa nmlos de condução qua clof
Utilizam pura filíRar no loc.il <|r
f0u trubiilho donilnlciil, a Escola

I

Texto • Pólos <lf I^o Krlgcr
opiniões, d nulo conselhos e pro.'inundo íneniiiInluUos pnra umacompreensão maior du que é a vl-da, Apaixonnram.so pòr mm taro-fa e, hoje eni dlo, Isto nfto pnssn,00 um Kiandii prazer puni ôlcisSA<> recábidós rom pnlmns e «vi.
viu*» pelos Internos « i-ecelvmm omoine de padrinho», Os próprio»

O INICIO
A Idéia ds criação do Orímlo"8 de Maio,>, parilu de um mo.

mento ds Insplraçào do estudanti
Joüo Carlos Baion Maurer, quehoje é piesidonte do Diretório Aca
tlflmlco Nllo Cairo. Durante umu
vlxlta qim a sim turma da Fa-
culd.ule í'sy. à Escola dó Koiniiir&tdirigentes da cscula jii reconhece-» Prótlss nfUl ile Campo Cum f •!.„
João Curiós santiu a fuitii dc um
entrosHmento entro n direção e o*
interno» da escola. Viu a siiuiu.iic.

,y,v «íos alunos e decidiu fundar um
grêmio, quo viesse a realliar cs-
tn itirefn. E Isto deu.se, .«átiimen.
te, no dia fl ae Muio dc 1958. Dn-
quolc dla para ca, o trabalho que
v«m sendo desenvolvido pelo re-'
ferido Rremlo JA ultrapassou n to.
dos a--, expectativas Ap diretorias
succd:ram.se. Primeiro foi o

....; próprio criador do grêmio. Dcpoi*
o encargo ficou com o acadêmico
Luiz Carlos Soub-.nl, que Já e.»lii
no sexto ano, mas afirmou qúe tüa
cedo n*o delxsrá o seu trabalho;'!

' Agora a presidência do GVêrnío
está entr\',ii? ao acadêmico An-'

. " ; ¦: tônlo Snntomauro, <ujc vem r.e ns-
forçando no sentido da criação de

um artesanato para °b internos.

KftTODOS DE '
TRABALHO

"../¦-y •¦ **

»¦¦¦¦•-.... O método de trabslho dos com.'¦'.-; pon«nt«5 do grupo acadêmica é
. '',;''¦¦-¦ 8imples. Todavia, prática « obje-

Uvo. Os interno» do Campo Com-
prido fórum divididos cm grupo»
do cinco, que ficam sob a reupon-
snbllldade du um estudante. Em
oiulii dois nriipos. Ini a participa.'
çfto de umu moç., quo traunllin.'
cufljuatatnonto com o seu coitgn.
O trabalho principal dos acoderoj.
c«* i o de estudar' n esfera ln-
Uma de cada interno: todos o»
seus problemas psicológicos,- W0-.
rala u sociais. JA o trabalho (In

m-ica con*lí!te no ostudo BÜJJWV •
einl do interno. Situar dntro 'do*.'
melhores princípios Deus. Pátrln c
Knmllln. Cabo, também, aoNiuitti"..
diinte mostrar todns a* fncefan d»
vida: o Indo ruim e lnt!<> bom.
Dar aos infino;; umu idéia dlfe-
rente do viver Procurar encsml-
nlui.lOK pelo trilha do b~m, sem
os vidos tfi.n frlceis rie f» con.
tinir nr> adolescência. Todos os es-
luilanies foram unânimes em dl-
zer nue o sou trabalho inlclsl foi
dos mais dlficls O natural re.
tralmento dos Intern >« era limi

h;»rrc|vn n ser vencldn. pnen s
potic0 Isto foi conseguido. Hoje
el»n já tem mais confiança' em
íeúi ^.lijc-.di^e» e filam com M.
herdade • desembaraço. Suas per-
juntas encontram sempre, uma
resposta cordial e amiga.

ASSISTfJNCJA

A rtnica fonte"Grêmio 8 de Ãlaioi
ajuda »c

i dinhelrt

çonseiíiiido nn tiote geral de ca.louros. Toda n verba coiiãtguldad "niprcgmln prla «Comlssfto d'filantropia d- iu.\c., em favo.dn* Internos, Já quo a escola re.';' )n t0,1° ° "P"1" quo niccsKlK«o governo ib Emiidn. Além d„"Wls.Uncla moral « psicológica, o»Ihiiinos recpbím toda u nsslsién.«na medica a odòntológlca, que (I"ln pelo Kiêmlo em'colaboração''"m o mcdli  „ ilentlRl» da e«-cola,
Os «xanu.il. i.be-.igiáfico <• pura-¦nológJco. Já foram realizados com

pleno êxito. Agora .Bln «<ndo »fe.' Uv.-ido o exumo psicotécnico, com•i colaboração ile técnico.- paulls.Ini. Dentro dos próximos dias oj"tudnntes fcilclarllo o exume cll-nino dc todos "s Internos.

OBJICTIVO MAIOR
O principal òbjétivp dos dirigenle d0 Grêmio S d« .Ma'ct. é n ,1 .,CrlaçSõ de unia oficina de trabalheiiia-nuil. O.i prlm Irns írabnll:» -

ne«te «inUdo. jii estSo cómplémen
fados. Víhií a referida oficina datlUPá ocupação maior ao.-' l:i'ernoi' ao me«mo lempo, propiciar um

Sua arn?Ríu]í»<j(i.a. O
grcni''o jA a'!qu'riu serra" elétrf-CS». WArcs, máquinas de tricô, pi-ro^iifo para a gravnç&o em ma.delra e diversos ouiros Injjtrumen.tn< neCesHjSrJos pnra a« rlcm--i.= of|.
cinas qn» já sr encontram insla-

, . i ii,Mi, | ii mi mi t
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REUNIÃO FRATERNAL
O Inicio dos trabalhos do (ire-
mio «8 de .Mui..-, foi dlfirll.
Aos pouco* os nu niiins da es-
cola foram perdendo n timidez
e o rece!o Irlfclnls e tornaram-
mc amigos dos estudantes; A rn.
tn por si só dlspenfia MiHlnren

rnmfnlrtrlfiK.

ladas. Concrótfzádn e ta Idéia, oi
ocadém "c já lerej pi t. ds «pa
tarefa cumprlía. A outr-i parts sô

mente -indará qunád0 tr,di.< os ln.
ternos Já tiverem uma formação
mora! mais erreta. Enquanto i.-
to. p1p« contínuar&o fj^ndo jiomn.
na após semana, o* mensageiros
da espe*r:ciça dos internos da E'-
cola de f¦'•rmaçã.n Profissional dt
Menores de Campo Comprido.

-H H* QUALIDADE
y^r" T ;Sn. há mais de 100 anos''

ASSISTÊNCIA É PERFEITA
Além da assistência moral e psicológica, os internos recebem
dos seus (.padrinhos» toda a assistência médlco-odontòlóglcá

TCste serviço é reitllzado em conjunto com o médico eó dentista
da escola.

rie Formação Profissional dos Me'-
«oreg de Campo Comprida, são oê
mais diversos: ônibus, bicicleta
cano particular. Todos, entretan.

to. vão irmanados por um mesmo
ideal; levnr um pouco de conforte
e carinho aos internos da escola.'
Passam horas c "horas 'conversai!*'
d0 com os meninos, ouvindo, suas

ram o seu trabalho t, agora'; ti
têm palavras de Incentivo e agra-
decimcnt.os a. estes jovens, quecompõem um grêmio bastante-
original: «8 d0 maio... Ali só há
um presidente que serve.paia cò.
frdenar o serviço do cada um, Já
que eles formam um todo ativo e
ihómSgneõ.

¦'y-.yy.-. '¦¦¦' ¦ .fflmil^''?"? ¦:''*M?M^ttj?r™<y;>-ri*'«:4-
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AUMENTE
OSEU

PATRIMÔNIO
EM
PEDRA EC1L

PRESENTES AOS INTERNOS
Todos os domingos, os acadêmicos dc Medicina, que compõe or.rêmio «8 de Maio», levam presentes aos internos da Escolade Formação Profissional da Campo Comprido. Eles os recebem

com um sorriso estampado na face.
¦ **&&$&*, ¦ ••'....

^mW^^^mmmt\\mm 1l ^mÊmW^y^ÊdítXf0 »E«.^HH^

- n :~*mzm' i» imiask j Wm\m i Wmm \ U| 1JiJITstniffíia

' -:. ¦ 
j maiunEMot i ^m

^IfPjy- Bfrfci yf^Am%^frJfismlÍ£?'^^ AA$2 ÀyAA^ií ^j^fl' ¦ ISiE^ ¦¦¦¦¦*^'4.-^ Wmw '

~^iiÃB'ii:iB^rju^<I^H^^am^i^^rjeMCTral^BK''"' ^'¦H^rnffi^ftBiii^nfli^BBaiil^^LBB»

m$'Ay.f£Êk ^BP^^t^cSfflfBlKP*'' ^^^^fUT^S^^^^^^^^^^^^BRm,

¦¦>'¦-¦¦.¦

k

Seja proprietário no Edifício

- um NOVO marco arqui-
tetônico, bem no centro da
cidade! Rua Barão do Rio
Branco esq. Marechal Deodoro

24 povimentos... 4 elevadores eletrônicos (só faltam talarI) com capa-
cidade de 12 passageiros cada um... majestoso entrada,.."halls •
corredores excepcionalmente amplos — eis algumas características dêss»
magnífico edifício projetado pc Rubens Meister, catedrdlico do Uni-
versidade do Paraná e Sclvador Cândio, i.° prêmio internacional de
arquitetura da IV Bienal de Sâo Paulo. E nesse edifício, as unidades
custam o que realmente valem. Além das características de qualidade,
como persionas nas janelas, tomadas para antenas de rádio e tele-
visão, lustres, portas, tocos, ferragens e pintura de primeira ordem,
as unidades possuem estas vantagens extra, |d incluídas no preçoi

. -

TELEFONE - ligado
a umo mesa central
lelefoiica IPBXI pró-
pria do edifício.

4

CALEFAÇAO
rede elétrica possi-
bilirando a tr.sraloçâo,
optarivn, do aparelho
do calefoção.

WÈÊ
BANHEIRO - eom
chuveiro em rOdat os
unidade».

áfSSl*

A

4

¦W

ESPAÇO
os unidades
tatação d*

Para morar ou para trabalhar, as unidades do Edifício Barão do Rio
Branco sâo ideais. Se V. precisa de mais espaço, combine 2 pu mais
unidades contíguos e forme um apartamento maior ou um conjunto
grande paro escritório ou consultório. O Edifício Barão do Rio Branco
» um empreendimento tar Brasileiro e isto di2 tudo: prazo certo dc
entrega, preços certos e sem reajustes... e moisi um ótimo financio»
mento com 10% de entrado, módicas prestações • mensalidadsi
iquivolentei «o valor do aluguel.

em tido»
para a jrtu
Ufchintic.

"HOBBY" DA RECUPERAÇÃO
I r a"'as do vloISo aos internos de Campo Comprido, alem de

i fiB „.Tem o giisto musical de cada um, sio um bom «hobby»
fecuperaça,, para os meninos, que encontraram nos acadô.

micos de Medicina,, seus grandes» amigos^

Um empreendimento com
a sólida garantia do

('-'-'

m
jA M

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO SA
Informações e vendes.- Rua XV de Novembro 380 — Tels,j 4-3205 • 4-1533 — Curitiba
Aborto ininfefruptomento dai 8,15 o» 17,30 hora» — atas íábodci, das 8,15 âi H terss
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A VIDA NA IMPONDERABILIDADE - (I) -

Das Previsões dos
DIARIO DO PARANÁ. «<

Ficcionistas
CURITIBA, DOMINGO, ZO DE AGOSTO DE 1.981' f

Os Estigmatizados
Angulo Antônio Dalloeravo

às Realidades Cósmicas de Hoje
I»or O. flazenlto c V. TVtulliiu

BT dlfloll ímnjrlnnr nossas sen
snçtíps e noasa conduto, qnaiidc
e oorpo so achar privado do pe
eo. B, contudo, a vida, nas con
tlIçOcs' do Imponderabilidade nilo
é unia fiiniiiiiln.

Dr. J. R. Grabowski
Doonça» Norvosiis e Mantnui

Sonotorapla Eletrônica
A última conquista da i<l*

trOnlca no .campo dt» psuiuin.
trla Tratnmento moderno mi
ambulatório quo nio necessi.
t» Internamente.

PslcanaHse-Pslcotestcs
Consultório: Casa ile Sauilí

Paciornlk S.A. «. L,ourot"!,i
Pinto. 83 — Fone 1-II833. O-n
sultas: 2.as — 4.as c 6.as fetru*

das 14 às 17 hora-s.

JA nAo est* distante o dia en«
que. voncendo a força do nlro
çfto da Teri-a, o homem que ef.
I um- um vóo Interslderal ao m-lvi
rii naa oondlçOoa do ostatlo pre
Inngndo do imponderabilidade
Dai que o estudo dns peculiar'
dades da vida nesse estado ad
qulre agora grande Interesso ti
ao mesmo tempo, Importante
slgnlflcacAo prAtlca,

CONJETUTIAS II! PROJETOS
JA em 1605. Júlio Verne, em

nua novela Em tomo da Lua tio.
dloou vArina paginas à descri
çAo do estado de Impontlornblll
tintle. Verdade e que o autor su-

e parecem equilibrar-se,
Nu novel» fio outro famoso cs

etitor tle flcqllo, Herbert Wells,
o» primeiras homens na Liii». o
estado de Impondcrabllldadu kc
obteve utllizundo paru o onvol-
tórlo tio projítll «mu substancia
especial do cnvorltn, no que pnre

pldu ilcHcifla r.u no flnnl de «un
elovflÇoo, pede obter.se, nfto obs
tiintc uíniv diminuição considera
vel tln peso. embora de curta
tlumç.lo.

O ísi.intlí. mais perfeito para
conseguir a Imponderabilidade d

punha erradamente '!>'» /••" «¦ 
procedimento., possíveis pnra ob

tadu surgiria sômonto quando o 
^ ft lmponilorlirj„|dnd*: renls e

projétil cósmico ntravossasse
regulo onde as forcas do atração
terrestre c da Luz silo idênticas

Nas cunillçGes do Impondora
lillldntlti. segundo Tulolliovskl, po
tlcm produzir-se no humem semm
çOes Ilusórias n do perda tln orlcn
tuyüo dlmerisúrlá. Entretanto, u
clontlota acreditava quo os nm
muls e o honvont se udapturium
pouco a pouco a estu» condlçCon o grnvltrnno. que representa um

co" neutra pura a ulrnçao fla gm tt;\o comuns. Todas estos UusOos tubo ourvo no qoul a. cat.ine é
vlttiide. pe'0 menos no lugnr onde so es «ubm"tlda A prova o *t do.loco

O eminente liomcm tle rlíncln tá alojntln, tlevem desaparecer livremente pelos trilhou. A Idéia
iiiBxo 1C. TslolktJvsltl, diferindo com o tempo. Quando vnmus do tio grnvltronq foi exportu pot
tio Jrtllo Voinn o llorliwt VVolIa. navio, de Inicio pnrece.nns que Tslollióvsltl pola primeira vci
no examinar ns oòrid|iji)o» dó »"r tm margens correm mas. depois em IHliO.
glmontn cia. impondcrnbllldiitlo no nos apercebemos que it embar- A. UtllliatjAo dos aparelhos voo
vfto cósmico, partiu tln dados ri cnçfio í que no desloca. Assim flores, cuja velocidade tio movi
gorosamento OlentiflcOS, THlollid- será... também no Ater». mento 6 consideravelmente mnioi

Fizeram-se ullils, multas con que n possível de conseguir-se
jecturns em torno do Influxo que mediante os elevadores mais rA-
a permanôncln, nn Impontlcriibiii pldoi, otwouo possibilidade* mais
dado pode oxereer sobro o esta amplas para ntlnglr-se o estado
tlu tio organismo e da ativldB.dc Uo imponderabilidade,

Para reproduzir a impondernbl

vsltl tilvlillu om dois grupos os

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

O INSTITUTO NACIONAL DE TAQUTGRA-
FIA, empenhado na campanha da difusão da taqui-

grafia brasileira, abriu inscrições ao seu curso por
correspondência, através do 12 lições. Escreva hoje

mesmo, dando nome e endereço, para Caixa Postal,
n.o 2500 ou n.o 8600, São Paulo.

Imp
Ilusórios. Relacionou os primei-
ros com diferentes casos do tios
clda livre dos corpos fio unia oi-
turn, o os segundos; com a pernitt
nencln em uma tono ile 37 mil
qullomotros de altura sobro a su
partida da Terra, ou com a viu
gem num ti-om que avançasse pr'

do homem. Até os últimos tem.
pos, osttt questão tom sido objc
to dc discussões e controvérsias
tcoiiens, porque a reprodução cx
porlmental das condições da Im-
ponderabilldade tropeçava com

lo equador a umn velocidade dc grandes dlficuldudes em seu c;
8 quilômetros por segundo. Alem
disso. TslolitóvBhi descreveu tle
iiicnlo muito plástico « quadro

no projétil crts
de Imponderabl

CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ
DEPARTAMENTO SOCIAL

Social Para o Mês de Agosto de 1961
Matinée infantilPrograma

n, a «ii DOMINGO — As H.00 horas
com o flimo «B o Espetáculo Continua,. fitao.naCoi,a
coiri Cyl Farney. Eliana, Zozé Moreira e outros. Das 10,30

as 19,00 heras - Tarde dançante do C.M.P. com eietro-

Ia no saião do Cinema. As 20,00 horas - Cinema com o

filme *E o Espetáculo Continuai., filme nacional.
DIA 23 — QUtVKTA-FElKA — As 20,00 horas — Cinema com

o filme «A Nave da Revolta», filme da Columbia com

Humphrcy Bogart e José Ferrer. As 20,00 horas - reu-

nião da Diretoria do C.M.P.
DLA ..B _ SÁBADO — Das 20,00 A 1,00 hora «-Jantar Dan-

cante*, com sorteio do valiosos prêmios — Mesas a venda

na Portaria a partir do ala 21, ao preço de Cr$ 250,00 por
pesõoa, com direito a jantar e um cart&o pnra sorteio

DIA 27 — DOMINGO — As 14,00 horas — Matinee infantil
com o filme «África de Fogo», da Columbla, com Mauren
CHara e Mac Donald Carey. Dns 16 30 As 19,00 horas,
Tarde Dançante do C.M.P. com eletrola, no salão do
Cinema. As 20,00 horas — Cinema com o filme «África
de foge*. Filme da Columbla.

DIA 30 — vltAKTA-FEUtA — As 20,00 horas — Cinema com
o filme «Três Horas Para Matar», filme da Columbla., com
Dana Aiiüiews a Donal Reed.
As 20 00 horas — Reuni Ao da Diretoria do C.M.P.

BAILE DA PRIMAVERA.
AVISO — Aóham-se abertas na Secretaria a Inscrição

até o dia 20 do setembro próximo para o baile da Primavera
a realizar-se a 7 de outubro próximo.

AVISO
Avisamos ao nobre quadro social que fica suspensa até

segunda ordem a programação nos domingos da matinée in-
fatinl. t

Diretor Social

que deve surgir
mino em estado
lidade.

«Todos os objetos nilo fixados
no foguote sàemsti tle seus lusa-
ros e pendem no nr. sem roçar
por nada, c, se se tocam, nao
exercem prcsslo um sobro o ou
tro ou sobro' sou npolo. Nos pró
prlos tampouco tocamos o chAo
nem tomamos qualquer postura
ou direção: estamos no chio. o
no tolo, e na parede: uchnino
nos perpendiculares e Inclinados!
nadamos no centro tio foguete
como peixes, mas sem esforço, e
sem tocar nada.. .>

lldniie durante o vóo do avilto
a trajetória tle seu movimento
deve ter a forma de uma parAba
Ia vertical, e a força contrifugn
que desenvolvo a embarcaçfto ué-
tea tlevo equilibrar a aceleração

minlio. Unicamente no último de da força de gravidade,
cênlo òbtiverarr.-sè dados experl
mentais que permitem na atunli Nii» experiências efetuadas tm
titulo, com certa amplitude, apro aviões conseguiu-se umn dura
ciar a influencia que a perma. çfto do até B0 segundos, da Im-
nenrla ms condições de lmpon pontlcribllldado total o, parclul e.
dcrabllidade breve, exerce .sobre em foguetes, até de 45 minutos,
o organismo dos nnlmals e do O procedimento mais perfeito (
homem.

. AITSP.NCIA DE PfiSO
Os métodos de reprodução dl

Imponderabilidade conhecido.-, no
presente, pndom sor divididos em
dois grupos, segundo os melo?
que se empreguem: «stands» ter
l-estres ou aparelhos voadores
(foguetes e aviões). No primeiro
caso, pnra este fim se podem uti
lizar os velozes elevadores do.i
arranha-céus. N*, começo da rá

a utilização dos satélites da Ter
ra, durante cujo vôo pola órbita
a imponderabilidade total pode
ser prolongada por muitos nno3.
Por isso. n3 experiências que são
realizadas nos satélites artificiais
tia Terra nas pesquisas dos pro
blemns biológicos, em essência,
reproduzem totalmento as condi
ções que se apresentarão aos fu
turos astronautas nas viagens ln
terplanctáiiaü.

Congresso na
de Tordesilhas

Linha
Por LEONIDAS BOUliN

Ai tinha início a linha de Tor
desllhns, ui terminava a América
lusa. Belém vista do alto é ocea
no de árvores em xadrez. Beleni
mora por baixo de mangueiras
enormes. E' sempre verão o ano
inteiro mas fazem de conta que
em janeiro e fevereiro é intenso
só porque chove mais.

Em volta, longe, a selva ronda
e espreita a civilização" A espera
do quo o homem, se descuide, pa
ra. entrar 2 ocupar a cidade, co
mo fez com vilas jesuítas em ou
tros tempos. Os igarapés estão
em toda «i parte, cheios de piru
nluts gulosas e puraques canas
nos, prontos para eletrocutar oa
atrevidos que violem seu j.-ein3

molhado.

Branco e indio, formavam e
povo do Pará, povo laborioso e
por demais hospitaleiro e comu
iiicatlvo.

Vêr-o-pêso, é o nome do mei
cado local onde Os barcos tra
sem coisas curiosas e exótica.5
da Amazônia; ervas medicinais
amuletos, cuias, vasilhame de
barro pintado, carne tle tartaru

tnenta-do-reino, trepadeira de Ja
Va que rende milhões.

Museu Paraense ..-Emílio Goci
dií é uma viagem pela selva ama
zônica. Objetos indígenas atuais,
e tio pausado, estes retirados dos
-tesos:> de Marajó, por arqueólo
gos nacionais e estrangeiros.

Numa área de quatro e meie
hectares está resumida a Ama
zõnia toda: castanheiras, assaís.

S»!*V*í»»?«*á«í*«<*»»^

HO.JE EM SESSÕES ,
AS 14 — 16 — 19,45

E 21,45 HORAS
Uma Emocionante His-

tória de Ficção Cientifica

Que Fantástico Poder Pos-
suiam Aqueles Olhos In-
fantis?..'.

Filme da Metro e Proi-
bido Para Menores d'* 18
Anos — Elenco: George
Sanders e Barbara Shel-
ley.

^^S^^^n«M0NIO?' *

il^^^^Sll /') Vi t\

^5^^^^To7i^^?oWOlf RitlA': RONALD KINNÒCHV.

"CÜÍDÃOO 
COM ESTEOLMAR/ . \

X V
MfTf?0G0L0.VYrl MAYER"^

[GEORGE SANDERS
BARBARA SHELLEY

com
M1CHAEI

GWYNN

Domingo no Opera em Matinada em Sessão
Ünica às 10 Horas

«O FILHO DE TARZAN»
Com Johnny Weissmuller — Maureen 0'Sullivan

— Macaca Sheta. O Melhor Tarzan Jamais Apre-
sentado no Cinema!

ga, jacarés empnlhados, piraru. seringueiras e muitas outras ma
tleiras. Tartarugas enormes que
lá se chama traeajá e tartarugas
pequenas, saborosas, chamadas
miissuà. Jacarés, macacos, sucu.
ris, pelxe-bolf pirarucus enormes
E' outro mundo para quern é do
Sul.

Nesse mundo diferente se r«a
llzava o Segundo Congresso Bra
siléiro de Antigos Alunos Marls
tas. Belém festiva feérica, agosa
lhou carinhosamente homens de
todas as latitudes o longitudes
do Brasil, Testemunhavam mais
uma vez o valor do instituição,
de Chompagnat. Ali estavam ex-
alunos marlstas feito governador
do Pará, prefeito de Belém, arce
bispo do Pará, deputados. Ex-alu
no marlsta foi o presidente Ja-
nio Quadros.

Colégio Nazaré ornado do nvl
lâmpadas oferecia festa e hospu
dagem e atenção delicada dos Ir
mãos maristas, esses humildes
patriotas e mensageiros do orla
tianismo, modeladores dos gran
des homens que dirigem os des
tinos da pátria.

Em brevo voltávamos ,k geia
delra. do Brasil, que se chama
planalto sul.brasileiro e Curitiba,
que é realmente gelada no inver
no mas só por fora.

eus, fumo o frutos silvestres co
mo o jumbo, sapoti. copuaçú, gua
raná. Este é vendido em forma
de bastão cor de chocolate que
ralado o posto em fusão trans
forma-se em delicioso refrigera»
te.

Navio todo branco «Rio Jari»
leva em poucas horas «o Mos-
quelro que é balneário predllotc
onde o sol arde até de baixo do-
gua, águas que dançam e vem
dns rlog Tocantins e cm parto do
Amazonas.

No Pará é necessário ver os se
rlngals do troncos listrados em
vô. E' necessário ver e ser foto
grafado dentro de plmental. Pi

Fazendo nossa»; ai palavras de
Tanquerey, dissemos qu» a verdn-
deiru, .•.•iili:innti;-.ii..-ít„ inflo se pio.
dtii sen&o nos «'«táticos. «. qu* riu»
d aconipnnlinda do sofrimento» fl.

sítios «i m-HiiK lAo vives quo I--Í1.I
cnpazcs fio tornar o sujeito, <Ic
certo modo scmclhanto ao «rlgi-
nal de que cl« nilo é muls que
uma i Impi..» cópia, Isto t, sorae-
lhanto «o i>róprlo Jesus pudecen-
te.

Já nns referimos como SSo
Francisco de Assis rneabeu oa es.
tlgmns no dia. 14 d0 setembro
d... 1224, quando estava em or.içflo
no monte «Uverno. e a Igreja por
uma f.istn èípêelal, lte» rossaUar
ôste fato que é universalmuito ce.
librado!.

Com 8a.i Francisco de Assis ii
fniile o "ii-uo ro nntlp;matlrrdo da
Idatitj Média, vamos encontrar nn
século XIII uma vtirdadilri falan-

pie tlôlos com nu ti)W((af d'i
Nohko Senhor .Insus Cristo, F"l «s«
ta, por «sslm dizer a época dg

mística msillrtval, tle fé profunills-
sinta, de vocação * nvil» apuratln
« do entrega total » Diub. que
pioduzlrnm frutos oplinos, por tô-
da a parta, e de modo especial,
na Al>.mtinhn. O primeiro sucos,
sor d0 «poverlllo de Assis» ecUio
portador das chagas de Cristo foi
um alemão do Norte, do convento
clsterulonse d» Mnrleng-irten, Dodi
von línslto, no qual Sa descobri-

ram ns estigmas unlcnmtinte de.
pois tle jüíia morte, om 32. C'om ísle
formam coro uma série do parti,
clpantes na Paixão do Redentor
Citemos anenae Margarida dc
Yp«rn. H.inU Luitgnrda de Tom
ti-rrn. Isnbel do SpaclbfClt e lida
Ixivalnn; tlopols Cristina de Stom.
meln e Lukartlls do Oljei-vvelmnr,
na Turlngln, ao Indo do outros,
tln outrus nacionalidades, como
Margarida Colnnn-i. Conrado d«
Aseoll o Si-.mta Margarida de Cor.
tona. embora nestes nem símprt)
so trote do esllginatlznção, pró-
prlnmentc dita.
Cnmo frlirmo., n evtl«rmatlrvican
se msnlffEti com *6dn a clare-

ra como na de São FrançUcfV
irrompendo no exterior, com cha-
gas sangrentas. Mni nem por isto
dolxani do ser estigmatizados o»
que padeceram com Crirto na cruz.
pela eStlgrnátizaçSo Interior. Pois
a alma de toda a, estigmatiza-
ção. segundo Silo João da Cruz,
é a vida interior do estigmatizado,
que se revela exteriormente, e se
o corpo recebe esse dom parn »
sua santifieneão, a alma já se
tomou o sni«ito estigmatizado, dé
modo interior.

O cr"» mais extrnortlinõrio, fi,
sem dúvida, o dc Santa Teresa,
cujo coração, conservado incor-
rtipto depois d,5 trezentos anos,
npresenta cinco feridas. E esta
santa foi estiirmntizada apenas in
teriormente. Uma t'as firiilis tem
cinco centímetros tle comprimem-
to. nnareco viva o, por sua pro-
fund-"za e extensão, poderio, por
nl só provocar-lhe n. morto Ime.
iliata. Entretanto, deuois nue te.
ve a sensação do a ter recebido,
supôrtou-a durante vinte e três
anos álnda...

E o que era de <•<> notar, í
que a mesma Santa Teresa.revela-
r* ü=se acontecimento mesmo em
vidn. c estava certa da sua renli.
tlode. o por isso a cantou ndmi-
rAvelmonto nn ''ino da. «Trnnsver.
beragões». Após a sua morte

pesquisa, o tudo ern . grande mír.tlcn tle Ávila, a,n, i „„„, restt, .Diflontramos Catarln. . T*
(1862.00), Arcaniroí,, mu"*we

foi feita
roalltlade. O mosmo ocorreu com
Sittii,i Cntnrlnu do Honn e ttim-
bém com Sauitit Vorônlcu Cillllln
nl nue nlém do» sinais da miei.

rrKfln 
'tícrlores 

mi" trouxe mu 10 (1IMI»-W07); Mnrl» dã kL!""''2»
S|jSE3l£.OI Impresso. Çflo (1500.16111,; *%££**»,

reta,
oi
(11530-00), FranelBca""„. u"™""-»
(1557-10001; Madiiicn,! ..rlí0^
(10(10-1007);

TM.rtyr,
"••Mu tia Pnzzi

om"í^l obíà5S-Vom"o Últl dellcudo ture (1580.1821): Aní?^fl,,^t."'"•'"" ™» ". .-  (164.6-1021); In.
Catarina~Ài '£»*>

nlrr,rl (1186.1B47). Haq*«
a d stlnt" hnlxo i'el"vu, ttitlos o» In*
trumento» do pnlxfto: a ctnMa d(
espinhos, n Cruz, os pregos, n to.

nnz, o martelo; a lntiçn n OMonju
i»v«da «os lábltis do Jesus morl-

bundo que em oxtauoa cia u «on.
tia... ,
A ciência positiva, nilo m>« potlo
explicar entes fatos, mau o «un r.Oa
lidado foi domotiUr.idi) na preSen-
ça do oi-leslástioos o tloutores, com
o exame neoroncóplo. para um
controlo legitimo e completo.

Mas «ntro ob estigmatizados
com ferida» podom ainda ecr ns.
slnnladog entro os príncipe l», San-

(ti Oetiudei o Santn Anuída de
Koligno. Há também o ouso du
DOrotéa da Prússia, que embora
sendo casndn, rocobu os estigmas
dn PalXllO, e è um dou fltnões

do siuifde.lo ds toiitónloa dn .mi
época. Ha também a petron» dos
rmfôrinos, Senta, Ludvlna, quo, eo.
mo hóstia de dor, morria a 14 de
nbrl] de 1433. Apareceram depois

toro (1580.1621): AgÚiiTiTa U
(1646-1021); In.. dn StwàiSff34) e também. Catarina d, tíf8,nlp;/rl (1186.1B47). Rftc,«

Vem dopols o Cttn^ „
Verônica _ai,,ll,nl,ríKo«!n^»»:&»•».««"•comprovado, examinado pela i.« "

, (1«60.
'1GS7-1720) "Í°Sof«

Ja com extraordinário r|p0. «igJS"
1727). Vom. anos. A„„ l1B60>
I.lndmnyr
Bchonath

„ 
<XV30.87). Matt;

Cinco Chagas (1716-1701) »„
Catarina da ICmmerieh a Kn\i^*
paciento d» Weiitíáli» (ÍTliSSai\mhiil O»rnorl Itnrn tmt.intrlnabel Cernorl Mora
Maria de Morl (1B13.18Í8) MLryurn de Abelln, . •s«ím»tiiad.
d/i Palestina (1846-1878), vitóv!
Hocht (1840-1800). Mari» ciuu 

*
hon. do Chatnbory (J814.1on7) Ti-eea Hlgglnsòti (IR44.100B) cat£rlnti Fül.lung (lRWrlÓlB), :'saht*
aema Galganl (1878.1903), Bárlm
ra ífiflter (1807). An» Hchaf 1.(1882.1020) o flnnlmonto o pv]r.
Pio de PlUrclcIna, capuchinho
nascido om. 1887. dn quem fnlat».

Santa Ossna do Mântua, n cxlraor mtrs nn oróxlmo domlnito, nnls d,
dlnilrla extática da história, qtlt moradamento, narrando sóbre «
f.ilectt a 18 de Junho d,, 1605, mesmo, fatos extraordinários, pj
Santa Catarina de' (.inova que poderíamos citar uma plêlade d*
morreu em dor tle aontldndo rm tantos outroa que por brevidade,
16 do setembro dn 1610. Depois ds nüo o fazemos.

s^p^mstsaiMT''" '"'" --'—-- —.- i • 
^ %%-y 
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A fumllla Avro acaba de ser enriquecida com o novo Avro
74KE. oom capacidade do carga multo numentadn, sem prejul-
zo da eficiência geral do apurcljio. O avião' é propulsndo por
motores Bolls Boyce Dart K. Dn. 7. A fuselagem foi aumenta-
da em lm 80om., podendo a cablnn acomodar confortivelmcn.
te de 48 » 60 passageiros, ou 0 toneladas do carga.

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
Rede de Viação Paraná-Santa Catarina

DEPARTAMENTO COMERCIAL
LEILÃO DE MERCADORIAS

Comunicamos aos interessados que serão ven-
didas em leilão nos dias 22 e 23 de agosto do cor-
rente ano, das 13 às 18 horas no Edifício Rodovtò- ;
rio da Rede, à Rua João Negrão, 940, todas as mer.
cadorias não retiradas e incursas no Art" 135 do
Regulamento Geral dos Transportes. ,.

Visto:
Eng* Vicente Montanha
Diretor Assistente Administrativo ,

Eng» Ademar S. Negrão
p/ Chefe do Departamento Comercial

£Vi«»3tttttt««S«»**»C««^ »̂aaBroBBuoaauettaa»^^

ECZEMA'
N5o permita que cczemns, erupcOes,
mlcoses, manchas vermelhas, íriel-ras, acne ou "p&ortasts" estraguem
sua pele. Peça Nlxsdorm ao seu far-maceutico hoje mesmo. Veja comoNltoderm acaba com a cocuira em 7minutos c rapidamente toma sua
pele moda, clara e aveliidada. Anossa garantia c a sua maior
proltçSo.

Hoje cine Avenida
\ SOMEMFUMVfíNaVWl,

» • «.UMA HISTORIA ELETRIZANTÊ
UM FINAL SURPREENDENTE..:/

COMO JAMAIS O CINEMA APRESENTOU!

if tífS: WLSTPHALtN I6S
HOJE EM SESSÕES

às 14 — 16 — 19,45 e
21,45 Horaç

O Mais Deslumbrante
Romance Musicai do Ci-
nema Alemão!

Romy Scheneider no seu
Mais Esplendoroso Filme!

CINE CURITIBA
(Fone 4.316 6)
às 14 e 2 i! li.

FLOR DE CANELA — teenicolor
com Pedro Vargas e Maria into-
nlata Pons.
ATIRAR PARA MATAR — com
James Arneas

MOSQUETEIROS DA ÍNDIA
— comédia com o Gordo e o
Magro.

MELODIAS.
DANÇAS e
ROMANCE

NA VELHAE
MEGRr- /
VIENA /

mm -

ABELAESOl
MJESMDE

( D>C biiaüNl lUiiMim-"

{âSÍrrWfiCò/ôr/
"> 

á^Uf-VIãl!)))

Continua em Segunda Semana o Filme —*
o:A BELA E SUA MAJESTADE».

UM FILME DA SELEÇÃO DO CINE SÃO JOÃO

SOCIEDADE THALIA
-oOo^

CA RN ET SOCIAL
0O0 -¦

O Conselho Diretor da Sociedade Thalia tem a honra do co.
municar ao seu notjro quadro associativo e à Sociedade Curi(i.
bana. a inauEiiração tle suas tPISCINAS TÉRMICAS E INSTA-
LAÇCiES», em a data de 21 tle setembro de 1961.

Agosto 27 — Grandioso PIC-NIC sara realizado pelo GrÊmio
Universitário Thalia. em aprazível local da vlsinha cidade

, de São José dos Pinhais, com animação de um conjunto
musical. Lista de inscrições na Secretaria da Sociedade
Thalia.

Setembro 16 - BAILE DA PRIMAVERA — Nesta data às 22
horas a Sociedade Thalia, com seus salões maravilhosa.
mente decorados, receberá as MENINAS — MOCAS de
1901. Já encontram.se abertas às inscrições na Secre-
tarla d8 Sociedade encerrando-so as mesmas no dia 4
de setembro próximo "Ç '

Revisão do Quadro Social - Desde o ano de 1957 nSo sé faz
revisão do quadro social, necessitamos' atualizar para
freqüência da sede e das suas dependências, assim sendo
a Secretaria da Sociedade está fornecendo impresso pró.

prio para declaração de família da qual será entregue
aos associados e seus dependentes o talão de frer*,»nc!a
do mês. A partir do mês de setembro o Ingresso fia
sede socinl será mediante a carteira social já existento
e o respectivo talão de freqüência revisado mensalmente.
Outrossim. comunicam!!» que prossegue normalmente o
exame médico para uso da Piscina — Térmica, e que os
exames lá feitos e os que se fizerem, terão validade até
SI de dezembro de 19(12.

Dr Saldor Russumono «'"no O- de Senna
Diretor Social Dlretoi de Propaganda

^*Wv«T«^Éi r-f -4 rTJ. VUvYfji-^ * »IIMI;¦1 K0MC0M Nàtr^^aaHL!À ,fl I ±»1 I iLà^l*^^
& 1 EM AMPLIWISÀO ~-~^mmLmwJmJ*m**,a' . Froibaté 18 anos.

« PfcEIN SOLK».»"""

%MARIfc'.LAFORET
MAURIÇE

RONET.
hiim firme **'

CLÉMÍENt
-BASTÍvíÀNCpLORi|l ffiMiPH^MEM SESSÕES

A PARTIR DAS

* 13h - 15hl0m¦- 17h20m - 19h30m — 21h40m *
ATENÇÃO: AGORA PARA SUA MAIOR COAAODIDADE O
CINE AVENIDA INICIOU OS SEUS GRANDES LANÇA-
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UM ACHADO ARQUEOLÓGI CO QUE DATA DE 2.400 ANOS
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jstmkon (caco do eerâinica) com o nomo « « «de_
moS» do -JVnitotiKítoH. Uni tios «votos» a favor dc seu
desterro, do «1 nntos de nona Kra o quis 6 conservado
„0 Mhhc" Nacional do Atenas. O desenho tem, anroxl.madamente, uni torço do tamanho natural

1 
A clvllizucfto ocidental orgu nho da escola ondo (medindo cer

Omww em «tfibulr orlcrerm gre- ca do CO cm por 58 cm com uma
Si 11 »¦'"¦ ¦;,"t,,ru ° U('"-'<1!t«n*°' espessura do 7 S cm) chamo.
gnheeer bastante bem a Hlsto atenção do um cl.Xa^mortca
S e o espirito helonistlc.o atra no da Unlversidado ,|a Pensílv
% dós testemunhos mrltoi nia, 0 prof. Michac H Z"
outros <ll*« "t,',lveH d0« tampo* «on.

pegaram alei nós direta ou In 0s «inals Uo scrlta «obre n
dlrctiuneiitc. pedia jii. bem desgastada elio-

Todavia, do tempo» om tem muram-lho a «enelò p„eS
p„, surgem novos «clm.lon que datar .Io século 5 ou 4 antes de
%n por om duvida a idâiu qu, nossa lira u talvez , evclasJm
temos elo determinados latos algo cie interessante. J<1 as „rl-
iltuiicOes histórica... invalidando mc!raà tentativas de declfraçao,
pUi ao m.W08i_.:?Ueran^0i..Bansi demonstraram que o texto nfto sereferia ft pequena localidade onvebncnte, o lusccssariamento
Interpretação desses fatos
contrariei»'1» a*0 raras vizes c ativa: <
„„e no.i foi transmitido pela Na rc

do fora encontrada a pedra. He
do PlircarrioH. ..>.•evista americana «Sclenti

fie American, o prof Jameaontradição. Realmente, muitos fa ... „...„,«,„ 0 pr0I JamMOn
to» so nos apresentam sob lua ponta uma histeria imi.rc,»|onaiitc
pova; os achados dev.clos ao te a respeito dessa pedra que r»
,caso e mais a InvcstiRiicilo clcn presente, na realidade lim" doou
tiflea «'&» desvendando e Con- mcnto do qua.se dois mil e «ul-
tlnuarao ainda por njuito tempo nheltos anos. Revela colme» a rc-
, desvendar os fatos o os moti- peito de uma das batalhas dcc-lm
v0!) que levaram os antigos vos ela História cio Mundo Oci
,gir.:..mo agiram dental e a respeito do autor cio

1,-MA. I-KDICA M TliOI.V eiecreto, elevado a lei no Cons»
Ató mesmo um dos eventos lho dos 500, e qu- apenas era

mais dramáticos o cruciais da um do.s maiores estadistas rro-
cultura ocidental terá cie ser go.s: Temlntocles
contando div-raamente nos livro» fM. SEGUNDA GUERRA

PERSA
A firh de podei-, avaliar a im

de História: a batalha naval
de Salamls, no ano cio -180 antes ,, ,,,„ ,„. ,„„„.,. ,.,v;lll.u. ., in)
dc nossa Era, batalha na qual portanclá daquele 

'decreto 
é nro

» democracia grega destroçou ciso relembrar a segunda arrteaca
itaq.ie elos persas. m.,^-„ «¦¦„ ~,.- _ ._..

Ti por qlio tora
tado, de maneira diversa? Dc

persa que pairava sobre a Gre-Bcon- rüi em abril do ano ele 480 antes
De. elo nosiá Era, quando Xorxea lei

vido a uma placa .Io marmc.ro ciou a marcha com um grande
que durante anos serviu de ce- exercito a fim rie concluir o qu-
grau de escada numa miserável o seu pai Dario. não pudera con
casinha du camponês, na região seguir dez ,-ino.s antes ou seja.
de Tróia, ató que. por acaso, um a denota dos Estados gregos A
professor de escola prlmwla, ti- marcha do exerci to, ao longo'das
resse descoberta nela alguns si- costa egéia desde a Ásia Menor
nals de escrita e, achando interes até a Atica. era acompanhada
wnte, tivesse arrumado outra pe por uma frota potente de centedra para o camponês o levado con nas cie navios que seguiam paraE.go a placa. Ela foi, cm seguida lelnmente à rota do exercito, sen-Incorporada ao modesto muscuzi pre pronta a interferir e ajudai

ns tropas terrestres. Aa eluns foi
'jas constituíram, em neu conjun
lo„ uma potência esmagadora
A luta conjunta do exercito o ds
frota formavam n l.le'la chav dj
conc"pc;ã« dó lut* uo» pwuaH <
o «eu roteiro é Indicado no clesc
nho fiTie Ilustra esta reportagem
cientifica.

TAo logo quo se cxpnlhou a ne.
tlcla da marcha dos persas, o»
Kntudox gregos iniciaram os sou»
preparativos para a resistência
Temlntocles previa que se cHtavc
aproximando a hora decisiva em
que seria Jogada a sorte dos gre•gos. norte essa que depcndorln
de uma resolução arrojeeda, dí
grando alcanço, uma resolução
global. Kle estava pronto ft de
slstir de tudo, preferiria o dester
ro pnra todos os gregos ft sua
sujeição.

O TEXTO DO DKCRKTO
Por eata raj-Aò subm","il ar

On.Helho rio» .•>i*>00 o aos cl.ladã"
livres o decreto que se encontre
gravado naquela pedra dc mar-
more encontrada na humilde ce
sa de camponeses na Trolwi:

•¦Kesolvldo pelo Conselho e pc
lo Povo. segundo o dc-sejo de Te
mlstoclcs, filho de Ncocles, dí
Phrearrios; confiar a cidade s
Palia» Atcna. a deusa protctoK
cie Atenus aos detnnis deuses, a
fim de que cies velem e defen
dam a cidade contra o» bárbaro;
para o bem-estar do pais.

O» ateiileri»'.» «. os alienígena.
que residem em Atenas devem
mandar suas mulheres e seu»
filhos k Troiza. fas seguintes
21 letras são ilegíveis). Oh ho
m'-n« mais velhos e o» bens ml
veis devem ser levados para a
Ilha de Salamina. Os guardiões
dos templos e a» «aecielotjrat de
vem permanecer na Acropolis para proteger os tesouros dos deu
ses.

Os demais atenienses e alleni-
genas. capazes de manejar ar-
mn» Irão a bordo dos 200 navios
que estão prontos e ai lutarão
para a sua própria liberdade «
para a dos demais gregos que.
Juntamente com os espartanos,
corintos. egeos e todos os outros
estão prontos a enfrentar o pe.rigo conosco.

A partir de amanhã os estra
tejas terão de designar 200 co-

mandantes, um para cada navio,
dentre aqueles homun» que nfto
liberem mais de 50 «no» u qcH
possuírem terra eni Atenas'o fl
lhos legítimos. A designação doe
navios será feita pela Mirtc. Para
cadu navio o» .vtm"gl-a-r* dump
i.nrã» 20 guerreiros ca Idade Ti
tre 20 a 30 anos junlnm«n'c
cnm 4 ntquolros. Denlgnarar-
Igualmente os navegantes parn os
navios, quando lncllcarlio os na
vlos aos comandantes.

Quando as equipe» tiverem »>
do compostas e os navios dcslg
nados, o Conselho o os entrntogl*
ta» completarão a cqulpagem e
o equipamento dos navios, apón
terem oferecido um sacrifício pn
ia o onipotente Zeu». k Deumi
da Vitória o para Poseiclon. De
pois 100 navios zarparão para
Artomislo, perto de Eubdla, a fim
dn aguardar o inimigo enquanto
que. os outron 100 navios ficarão
perto de Salamls e ela costa atl
ca, para proteger o pais.

A fim de quo todos os ate
nlcnses possam reunir suas íoi
çafl contra os barbara *'rb P"rmi,i
do que o» desterrados ror 10 a""1
voltem para Salamlra, até que
a Assembléia do povo tenha tomo
do resoluçCcs enquanto que aque
les cidadãos que perderam os
«eu" direitos terno os nv^m^s r*t
lltuldos»»,

A IMPORTÂNCIA DO
ACHADO

Qunl 6 o valor essencial dc
achado de Troiza, contendo o pia
no da batalha naval de Salamina?
Em primeiro lugar, o de demont
trar que era falsa a idéia de que
a tarefa de Atenas tivesse sido
uma medida de ultima hora, uma
fuga conjuntamente com o' povo
E' quase certo que o decreto tf
nhft sido tornado ]cí antes de quf
a frota persa tivesse alcançado c
estreito do Artomislo, ou seja

0 Diário do Instituto de Engenharia
' Dia .0 oo corrente, realizou-se >.o
Auditório da Escola de Filosofia As
2».i liorap o ili) minutos, a esperada
conferênela do Cel. Alípio Alroa dé
Carvalho, sObre o Planu do Go-
Terno do Estado.

O ilustro çohferencístó sal.i-s{
magnlflcaménte, tendo sido ofi.sl-
rttmente cumprlmeritndn pela xeivta
aiaieMncia qne o oi.vlu.

PANSEXOL "M"
Tônico neuròrnuscular querejuvenijsce dando Força. Vi.

talidade, Vii'iliclado e Vigor.

PANSEXOL "F"
Frigidez, insuficiência ova-

riana, obesidade ou magrezn
excessiva, perturbações dn ida.
ela critica, e tôdas_.deficiência»
ele origem giandular na mulhor.

Após a conferência, o Presidente
do Instituto de Engenharia cumpri-
montou o conferènclata, ru.-waltan-
do que íic-ava muito eatlkí..ito uo
ver .me obras previstos cm snu lia-
leitórlo do Exercício de 1953 da Ad-
JHlniHtrac.no do Porto, foram defen-
didan com ODtuaiaamo pelo Br. hç-
c.-utá.-io do Estado de Vincuo eObras Púbüc-cs.

O conhecido Bne. Naval sueco
C. E. Hagerlliigr; que tantas inova-
C0<s tem traaido à construção naval
nus últinioj. ti-.npos, traz-nos agora
um unvio tanque de casco clllndri-
CO,

Segundo aquele engenheiro, a
forma cilíndrica do casco trará uma• •conomia de 40% no peso do aço
empregado, cm relação aos navios
convencionais da mesma tonelagem.

Dia 11 do corrente, realizou-se no
Auditório da Escola de Filosofia,
às 20 horas o S0 minutos, sob
grande expectativa a conferência
do Eng. Ernesto dc Oliveira Júnior.
Presidente do Conselho Superior de
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para
Bob:

— Peças checas de
custo inferior ao de
qualquer origem (pos-
to Brasil) para MER-
CEDES, SKODA. M.
W. M.. VOLKSWA-
GEN, D.K.W., trator
ZETOR, e outras mar-
cas.

IMPORTAÇÃO DA CHECOSLOVAQÜIA
inas — Velas aquecedoras — Bombas injetoras

® <Je alimentação — Carburadores.PEÇAS DIESEL E ELÉTRICAS -- PEÇAS PARA* REIOS — CORRENTES DE DISTRIBUIÇÃO PA-
«A. AUTOS, MOTOCICLETAS, E PARA MÃQUI-
^AS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS.
MKTOKIV - PRAGA
^NTREGAS RÁpIDAS gOB sisTEMA DE COTAS
^.LICENCIAMENTO PARA IMPORTAÇÃO FEI-J-U PELA AGENTE EXCLUSIVA NO BRASIL.Metrópole agencias e Comissões Ltda
^ Garcia d*Ávila
tiSeme. JilniíÍr0 -
^ItTlíAGENCO...<P1tam-sc distribuidores

85, sobreloja — Tel: 27-S27K
E; G. — Mnd. Tcltsgrafico

1'esciuiHag, sob o tema Ensino Su-
perior.

O ilustre conferencista formado
em nossa Universidade e cujo Ilus-
tre pai íoi também professor da
nossa Escola, desenvolveu a teee de
quo há nocomidade dc mudar a
mentalidade das elites culturais,
afim de que ponham «ma capaclda-
tle a «erviço Uo povo, e especial-
mpnto das classes operAriae, aper-
feiçoando aH condições «iwítodos de
trabalho, de modo a obter melhores
Índices dc produção e melhores nl-
vela de vldn. Assegura o Eng.
Oliveira Franco, que eom esta dis-
postoSo, tomar-se-ia dranecessarla
a eliminação da classe consumidora
por meios violentos, eomo Pe pro-
cessou na R.lssia. Obter-se-la en-
tio a superação da fase 4to auhde-
éênvolvlinènto, por meios pacíficos
e racionais.

Ao tínnino, o confcrenclsta foi
cntuslàsticomento aplnudldo.

Afim d<? pAr em execur;fto as r#.-
eomendao,õf!S do Onipo de Trabn.-
lho que estudou a situação dos ser-
viços de naveffacHo o portos do
pais, o Presidente da República de-
signou uma comissão composta das
seguintes pessoas: Eng. Sebastião
Medeiros, do M.V.O.P.; Paulo Fer-
rai, representante das empresas
particulares e Taumaturgo da Silva
Gaio, representante dos marítimos.

Na mensagem que o ar. Presi-
dente da Republica enviou no Con-
Kresao Nacional, tratando dc In-
vestimentos portuários, destacamos:
«pequenas aerao, entretanto, as r«-
percussões dect»; esforço de invés-
timento no eetor, nem que, «o mes-
mo tempo, se reorganizem e regu-
lamentem os serviços de navegação
e portuário» com vistas ao aumento
de sua produtividade, A legislação
especifica, elaborada para outras
condições econômicas e tecnológicas
ao invés de contribuir para maior
eficiência doa serviços, ê uma daw
causas da baixa produtividade:».

Saliente-se que e^ta ê uma das
teses desenvolvidas pela equipe de
acessores do sr. secretário da Fa-
zonda do Paraná, Bng. Algacyr Oul-
marSes, e que íot também apresen-
tada em Florianópolis, pelo 4.o
Grupo.

Dia 12 de agosto. Sua Excelência
Rerorendissima o Senhor Arcebis-
po Metropolitano, D. Manoel da
Silveira D'Elboux, celebrou Missa
Campal no Centro Politécnico, du-
rante a qual, dirigindo-se aos srs.
Proftssorcs e Alunos evidenciou a
necessidade de ue congregarem na-
quela casa de ensino superior os
alnamentos para o intelecto,'e oc
ensinamentos ]>ara o intelecto, e os
que, como pos em relevo, «a alma
da cultura, é a cultura da alma»; '

Após a Missa Sua Excelência Re-
verendissima benr-eu aa Instala-
ções què cobria a Placa Comemora-
tiva, «perecida pelo DAEP nos ar-
tífices do Centro Politécnico, du-
rante cuja solenidade flseram-ae
ouvir, o Prof. Ralph Jorge Leitner,

Prof. Samuel Charocckl, o Magnl-
fico Reitor, e os acadêmicos Ney
Ecnghi, Presidente do DAEP, e o
Orador daquela entidade.

X tarde houve uma solenidade na
Escola de Engenharia durante a
qual foi retirada a lnserlçfco quoIdentiíloBía a Encola, e ílseram-sa
ouvir o Magnífico Reitor, o Prof.
Waldemlro Teixeira d* Freitas, o
Prof. Ijuix Carlos Tourinlvo e o
(Presidente d» 13AEP.

No dia 18 do corrente, em um
dos saldes da antiga Escola de En-
genharla, reuniram-se membro do
corpo Docente do corpo Discente
afim de assistirem à última aula
nesse prédio, a qual fot proferida
rolo emérito catedrátlco Prof. Wal-
demiro Teixeira de Freitas. O Te-
ma versou sObre a constituição das
Djiljrersidadw, e «vestiu-se da¦ tàá&ç&ç, e respeito.

O Prof. Theodoclo Atherlno, ae-
cr-ertáilo da Escola, apresentando o
Orador, teve oportunidade de k-
lembrai- fatos históricos importan-
tiseimos h rõspflito.jja BajóoJa 4e -

untcH do moH elo iigoato. A biitci
lha nuvi.i, porem, realliMu-ue perto de Salamina. portanto vario?
moHCK clcpolH c, po,- oonHejfiiInte
6 provável cjiio entre a lei ela evu
çuBgao de Atenus e a chegadadon permu tcniin docoi-rldo bastante tempo. A evaciinefl., „hc-
lól uma fuga ilesonleniiiin, mo»
parle ele um plano inflotlilo e cl«longo nlcnnce.

Kra resolução tombem mandai
parte da fini,.. friciptc pora o eu-
trcllo de Artomislo. a fim de 113
«ejruinr nl oh persas; nfto Homen
to ns muni forças navais como
Iiinibeiu as torrestres, Porejuc. a
altura ela passagem entro a ilha
do Eiibóia e a costa, encontra.se
multo próximo do mar, o estrel
Io do Termopllas, ciue foi defcn
dido pelo rei espartano Loonlelaü
oom n seu pequeno o heróico ;;ru
po de guerreiros.

Ao avanço combinado elas for-
t\n* marítimos e terrestres j.:r
ms, Temistccles contrapôs a sua
própria Idéia que possibilitava
deter o Inimigo com meios mui
to Inferiores, mas contando com
localizações geográficas favoríí
veis, em mar e em terra. Essas
forças avançadas possibilitariam
o reforçumento das fotiflcaçôcs
na passagem de Corinto, e as íoi
llflcaçoes dos próprios muroí
cias cidades.

O ORÁCULO DÜBIO

No decreto há uma clrcunatfu
ala k primeira vista ineompre
enslvel. Por que se deixaram ní
i;uardlõ<'s do tempo e as sacr
dotizas cm Atenas? Segundo ot
I.istorlaclores teria havido discoi
tlancia sobre a resposta do or»
e:ulo de Delfi. tConfiai-VOS aoi
muros de madeira» teria sido r
determinação e que teria «ido in-
terprelado por una que a Acropc

lí.i deveria ser protegida por foi
les muros el<> madeira, enquanic
que outros eram do oplnlllo que
0 oráculo Indicava os navios pnra OS ntenenses.

TESTEMUNHO DÁ
IIIKTOKIA

Ainda nao ficou bem csclni-c
rido como a pedra de mármore
chegou a Troiza, E' provável que
a circunstancia se eleva, por um
Indo, às relações particularmente
amistosas entre as duas cidades,
o que, aliás,' fica demonstrado pe
Io foto de ter aquela cidade sido
•'«roíhida para abrigar n* mt.u.e
res o n« criança* atenientra, Mi»
talvez, também, so premia ku cii
cimstftncltis clu vida. atribulada
daquele estadista que, como nm,
tus gregos importantes, terminou
a aua vida nu dcgr.-,lo. Tem'»!*
cies morreu no exilio, honrado pc
los persas e desprezado pelo» gre
gos, Mas. os seus filhos voltaram
k terrn grega e lá trabalharam
para salvar a honra do pai.

Os netos continuaram a se es
forçar pela renbllünçáo elo famo
so avó o para lembrar ao povo
ob serviços por ele prestados s
pátria, fizeram gravar novamen
le em pedra o texto autentico da
lei sohre a defesa da Qrec a.

150 anos portanto, após a ba
talha naval dc Salamina, foram
pela segunda ver. gravadas no
mármore as palavras: 'segunde
o desejo de Temistocles.... Es
sas criem as palavras essenciais
a serem lembradas ao povo.

O salvador da pátria morreu
no desterro, mas a sua Klórl.i
continuou na memó-!a A
hoje 2.400 anos mais tarde, h»
uma placa de mu...:,
de uma cidade há muito de.-icjpa-
recicla testemunhando a sua gran
doza,

jLmwcwi •lÀMuant ra "ff^ «t?*xV 
f"*""-*'*''

Mapu do itinerário dos persas

2-20-200 lodo» mar-,
cando a mesma horal

Indltptmtvilí na$ fâbrltas, co-
Maios, isfacoM, hospitais, ttc

memsSeWmemMaai
A14m 4m, garantia «fetlvo •
moli psrfolio aiilttSncla ttcok*

COMPANHIA

TAGUS - D. MELO PIMENTA
OE RELÓGIOS

Tel. 80-6952 - Calxo Portei TUOeV
SÃO PAULO

Escmómo EM
CURITIBA: ti. lio
Bronco, 41 • It ond

U 105/10»
"*^ \ fóbríca Togut

MÍQUINA DE COSTURA
. ELGIN

De fama mundial 1
Vários modelos...

desde 930, mensais

e uma linda miniatura para sua fiihinha,
com o funcionamento perfeito de uma Elginl

• >,'r»;''''-iY

Ü ili '' ®^^
LAVA-ROUPAS

HOOVER
Peça uma demonstração sem
compromisso: é compacto, efi-
ciente e tão econômica! E ain-
da, um ferro elétrico de presentelll FOGÃO

de afamada marca!
Em oferta especial! 4 bocasI Incluindo
instalação e conjunto Ultragazl

8<
desde

mensais

o Máximo eni dualidade

m 
d 

soo, ^
GELADEIRA G-E
A mais procurada peia perfeição de
seus detalhes e sua beleza em linhas
retas! 4 modelos à sua escolha pelo
seu plano de pagamento!

BICICLETA MONARK
Velocidade, leveza e DURABILIDADE!
Uma escolha feliz AMPLAMENTE
FINANCIADA!

i(2^^jp

AQUECEDOR
COSMOPOLITA
Serve fôda a água
quente da casa! Efi-
ciência garantida por
uma qualidade famo-
sa! Um plano para ca-
da orçamento I

TV G-E MAGNORAMA
Um grande lançamento de uma mar-
ca famosa pela qualidade! Ótimas
condições d» pagamento!

1<gr s/f 'Br. AvJr

Al"
BATERIAS PANEX
Beleza e utilidade para a vida írv
teira! De 3 o 39 peças I

desde mensais

A maior organização da América Latina
em aparelhos domésticos /

¦¦¦¦¦¦¦'¦¦

¦y-%
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Formação da Comunidade e Planejamento-(IV)
Ulll-fllH Mohsh

no »i«np|»m«nti* rtt um» **»¦»•¦-
iil.la.lu, q planejador eoi)t# eom uma
aerle Ipltriiilnfivel d" ftpilnh0» *
«di.iur, v|«nmlo criar i*i>nill«*n>» a»-
UafatArlM P»ra " I>l«neJ»do.

An a.,cl.-.li..l.-» .'«p.'1-lniniilnd.is
atrnvíi 40a aíçulo» rt?o|»rt|||»»»
lmprq|ioii»« no atendimento »» ne-
coaiildafjc» hiipiana». C»>"* pnigun-
tar •* •»»» í»lri» n*P r. decorrente
do um» concepc&o errone» fl" W
vem a aer e como funciona, um
grtipniiirnt» luini.ui...

N» verdade. M niedldna apreaen-
tadaa por rlIrli-.-nt. • em IMim na
Bocleijadea vlsarani aperfeiçoar ou
remediar «Ituaçfle», nunca preton-
dondo frefprrwr» lotalrncnlo a
quoirtln. P« nittemAtIco», oa fiai-
co», oa p**«)iij>adnrca .1. torta a
ram» uo deparar coir) pm pba||icu|o
lntrapaponlvel a que ao lh.*a aflgu-
ra o rumo errado, retornam • re.

(nrmwltm, rorau» do .*qiia>*|<ina.
monto r.i'-i"iini .1" um probWni» rje-
li.-mlii eii) yiiiii.i.i parlf » aua re«o-
luçao.

Tudo a quo t. in «Ido íulto «té
lioje, Inclunlva a* .¦"iiculii.:... i, t.iô-
ri.-..•., |ii. I. '.l.l.-lil O (,l..'ll'i.:...u.i 

-iii.i

.1. uni «uniu nil* amnipanlia o lio-
iii.un di.fl.|e oi prjmÁldliia do aua vi-
da, i-.Mi.-.-i. nl" i|«ai|g o in..in..iiti. «in
¦ pio p li,..i .li. liiiiliii.'<n>'iik i. o ila
iipreonaào cumulativa de cmiliorl-
un uioii o iIi..i|iiiiii|ii doa anlipnlH.
Imp.'..-!..! nili.i |-.-fi.iiniilii..-,i.. (|»H
r..ii.vil.... i.iliii.ln.a de «liiiinepn e
»ftrupgmi||toi vl»anilii o «iiiinr.|i>rm-
pi.-nl.i r|°> in oi.I.iiiii.-i liunianoa e
«oclala dol» «111811611101! — |iarii quo
¦ifltmi poHrtnmon cnnilnlmr runi.i a
uma tentativa t\\n\n próxima «lu an-

,tont|c!i|pdc na reaq|ucto d.-.¦«.¦-•. pro-
lileirru.

O nialnr exemplo lio expoeto arl-
ma è a priüie*. do «zoncamcnto»
atravéá oa aecutoa.

neonriluiiioa quo o «nii^iiliiflilo o
a »ep>rnc«o ipi »i'P»a |ii-.HI»ii|tpta
riotornilnadaj ilaa (UtJOÔM atillm1-
iIiik a uma cliltüa ou nilSo.

Em geral, oi plnnot urbanltt.co»
a*n cuiwlilerailna (uiiilHi* il«> 1911***
ni.-iit.., que 6» |ir|ni>-|i« Stl» f'n'
i|uu pmitia o pi. iieJiiiU'1' r/muii *
Ultolwlii, « ipfll.il.i lnfe||/iiHiit«.

o téfino t.il crlaqo com » lnt.*pal-
ílraca.i du indflilriet em »'>r.a«
contraia, iii-lmiiu», raiw»(l» pel*
procura dn p|.i.*íIiiiíi|ii.I.i ri.m a mao
uo i.iirn. Itocortlo-m que nos prl-
iiiónllo» da ReVOlUdío liulii5U-l.il a»
linlnnlrlii» iiui-iiiviim iranalerno»
muilo gri"l<le» »» r.iiu'"iltra.:(\(.a ar-
liniia». Hiijo, porém, nm avulliulo
niiiiwro deaaoH liiaonvanltnUt M
«leaaiiariweii a olltroB Ihii.I.ih a aer
• llmliia.liia cntn n correr um aima
devlrlu no M>arfi l.;..oiii.uitíi lia má-
iiuliiiia r.irrullvoí, iliaiinalllvot •
pi-nv|.l'iirla« a» iim|n dlaparaa. Ba-
toa corretivo» uulflo ¦¦uecntenionlo

$!§í /£í PflRfl LIMPEZA CERM.
COM ECONOMM

EN PÔ Um TABLETES CONTEM CHEQÜES-QRINDE

g\ BEPRÍSENTANT.t:
RUA n U HOVIHBÍfl.1177
FÓHl; 4-Q484 • UUG. 
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a»* «
O******** l«(**a«>.iaa ••«. ennuim, ,
li[»TBSi;è«i MW» •• l*»T««es (•¦Itjanctvlft. |

! da >n>l'- H»K CKMTO OACATNEft |

I »«•

(..ndo poatot em pnVtlea poloa pró.
|.il..> in.|ii.niln|. * inibiu ia ur.-.|l|a
mim iiiii.ii.-»» iuuiiitniMi.il ii.,mif,.».
|a, nu doa npoiUrlni, um opaiarlado
niulto mala eaclarecldn oompreeual-
vi. a iii.iiiuiMiu qua uuiirln il..n pri-
ipnlrna paaan» lia liuiruliiii.

Um outro tiiii.r, d «empra ca.
um-, nl". * que aa priniIltVAl llidila-
liii.n «ram j»"VI.|m*i u vapur t .|ii'

M |MHi (iiiii»0», • ni»u clpilrq ra-
pruiiiiiitavam "• malorea latorna Uo
|nn(iiniid'i pnra a pupulucta. Cnipu
,.t pude mu-.-, nit. r uni atatufi cuja
vliiAm-lit «ala .li'..a|.iir.«n n.l.i aclu-
rnilameutii. Tenliamoa «ni niaiilo
que o aiuiiuliA triuA luuvacA * lio-
ItffvLntuB, <l'vtlim'l.iii n olUnhmr to-
lalinmiti. oa iiiminvanlantea dai In-
diUlrlaa. Projetar tddadoa eatnni
que», aniarriidaB a um», oopetiir.io
pi.i-alin.-i'. "'I lie nuil.irtilii liiimniil.-
t|i« n|iur.!iil>i, lima em imlii q <;'-:¦'
i-r.liiiluli-iiii iili.i|-r.ici'..-a liniltillfi.
peito quo IlirniiipallvclFi eom a ?nte-
Ilpfnrla ntunl — « rumlnar o In-
lln.l.iv.-l .I.'itlln iln dlfirulilailu» a
qua o hntiltante Ja cata ailleltn. A
palavra rio oril"!** é » fllllPllfflM*.
a tampnraneliiado da» atllurlaa, Ji
qii<< qualquer atitude çonclll»lva um
todoa oa aotorea da •,(lvlAf(lP hll*
ni«i"B. reprosflwtfl. evidente, oòmplo^
ta irritante ileíaaagcm oorp * era.

Ó futuro nns nqnirMonderi nom oa
lima revelauoi*. pala pr*l'rl» «l»u
do homam eujaa deacpbertaa e \x\-
Vapoflaa nbrlrao ii*ntl**t|anient« ca,
mliihos e linruwiltl» novoa. qqa ««-
rjlo enfmntnilna a ruaolvldw no
rtrvldo tenipn, B' preoiao, repeli-
nioa pi» deixar ila irorocíoa que noa
aui'.e'der»o um legado da anarquia •
Incompreewiao par» oom | época e
a« poaalbilldadea hmqanaa.

Zopear * dl«erlmin»r..
Tod» dlecrlmlnaçao é erraria *

frutr» da Ignorância Incapacida-li
dna peaaoaa nu grnna*TI«nlO» que n
criou ou alimenta. Quando outrorn
ae laolavam ou doente» fpr* doa
imiroa d«a cUladea, (aaja-ae, om
rtltlma anillaa 1TB xoneameiltO, ba-
¦nado no deacüplieclmapto da» do-
epuas e por temor à» «artea mdg(-

caat que oa causavam. Quando «o-

ipunldades aegregam aeua aema-
lhantes condenando-os a vida mlae-
rival em tugorlo», por tôrq» de eor
do pele ou condlcoe» eoonpmlwa,
aqui tainMin ae desenvolva um »«n-
tido Irracional de ímieament», Ir*
racionul porque reflete Ignorância,
pnrtl-pri» e visBo bitolada.

«Todo xonenmcnto social coiitm-
ria e repugm o» mentaUdWll:'» ca"
clarecidas». nlém de Investir contia.
o Impulso mala cxpontnncq do ho-
mem, que í o do agregação.

Por outro lado, o que alegam os
urbanistas i, em essência, a nece?-
sldade do regular som que d4-.su
margem aos caos imperante em
quaaa todas as cidades d° BÍÚ*>4<1.
O homem n&o possui ainda o pen-
tido da necessidade o daa vantagens
do cuidado com a coisa pública, no
caso a vida da sua própria «Idade.
Dai os regulamento» coercitivos
formando a burocracia ad.t**ln(«tra-
í(và doe centros povoados. Bases
regulamentos e códigos tolhem a
aeflo, restringindo os atos do habl-
tante àquilo incluído no rol dos
atos b°P8 no cento do adminlstr*-
dor ou, planejador. No tocanto á
habitaqSo. especialmente, os Pódlgos
de obras süo de tal forma restriti-
vos, que a necessldndo do arquiteto
desaparece pois qualquer projetista
conhecedor das particulwiaatle» dos
códigos está em melhores condlc8<*s
dc projetar; melhores no_nv.o tange
à aprovação do projeto 

" 
pejos de-

partamentos competente.* das muni*
olpalldadea. No entanto, o arouite-
to é um proflaslonol e'1!0 trabalho
Influi decisivamente nd comporta»
mento lmmanó.

Tamanha BÍP a8 aberraqflea cons-
truldas na maioria dos lugares, ex-
cetuando-so aqueles onde. a clvlll-
sacio alcançou um alto gráq, que
desapareceu no povo o Iqstitnto do
morar condlgnamente; »*le acelfa o

que lhe impingem, desde que seja
nma bóa aplicação do capital. Não
se cuida do bem-viver. mas de In-
vestir dinheiro procurando capita-
Uzaçfio e nSo conforto. B' claro
que pela educação se poderia atltw
glr um estado muito diferenciado
do atual, mas, conforme expusemoa.

o proprlc contatldo du organlaacto,
.«.-ml ".io f.» ma» al< (0«ra egpr»t->
»., p |ni|i««o.

H...iiiin.l.i a luiliit da augaattaa,
tonttmoi reformular a qunaUlo,

Ua, au ilive» M« »PllPI»r um «qnea,.
liiailU, perinltiMPino» r..||nli-uiii|i.«
de quaiquar "i"' •*iii Himluurr lu-
jiar, i-.ap.itledua popitl(j|ea inlniin,,.
i|,i lmlil|a|i||li|ude e iuV*.i!eava|arl»a-
C»o dm |l|-eaa clrcimrtaiitea? Por
eurpipl", em torno da» |ndd>lrl»a,
numa -m.ui.-i>.' • itniplltiidii dvpen-
ii.'ni.'s da aua naturaaa, reseivar-
su-lam áreas da «tratamento*, ou
¦tj|j ,ti.-ii-i cuja rim «1'1'ln o do a».
...r lni'»ii,iin|'-nt»« iauaa.il.ui p..li.u
niiiiihiii.il., nl" q\|e p progrcaiii t«-
cuolilglco aa tumari-.-guii de }aio-|u,
K»u»a *r»p» lnii»ir»r«it-jftm n» vi-
da da clilade. forneceniji|-|lni pon-
furniii 0 «"aso, ar. |t|S. bo|na |o-
cal (ja rCPfUlo »tc, Ao ilive» dn
.-v- it.h:j1>. du ludilhtrla deveuma
oplnr pela au» Integração pa vida
¦irba.pt. l:><i'-n.l.'-ii eumprlr mais
uma contrlbuiçlo a vida da comu-
iii.lii.l". Aa Araaa vlilnlma a uma
In.liliirl» ui.iicelild» neatea termos
... valerlaarl», poi» nl«rum vo|t»r
dai para um parque beqi cuidado,
.-- ri-uii ipdevasaAvela u l|ll continua
alegil» ije v(var- A waas Ureat ile
iraianii-ii(ii catariam somadas «que?
lns que a» lndrt»(rloH raaervgm pn.

ia uma poiüilvel expanallo.
O ooplArcIo. segundo n ennraltn

acima expresso, nfi" orlaria cm-
fluido • um «nentrn da .-Irta.l....
-¦¦ -mprn araiilin.|... pnnget||opadn
pas rua» o nas .-alradii», Inacabado
fl urtlíirl.-iliiumto valorUadu, A II-
h.*r.|aijq du r.riaçAn ("fl oeptro» CO-
morr-lnl», r*»Pett»(lM Porta» condia
çjea de padrfies mínimos, berieflcla-
ria * cidade em todos os sentidos,
permltMo unia deacentrallnacao
coerãntf), noato (ina orientada pelas
farlllilades e pelos Interesses dos
prAprloj habitantes.

Multas vesca lnd»R0 se um coptro
nomercla) pomo terq a(d.o concebido
a r<?qllzado, meinio n.09 mais *ar-
rojado» planos urbanísticos, ofe.
rrca e deapartlna us possibilidades
que ae procuram ao instalá-la: an
contrário — a Sá" to.las aa cidade»
qua P provam.

A nieillr)», proposta nS(- »«rl» «im-
postar » mn» cnmunl>la4P. W o1"5
existe a possibilidade ap monuten-
çao da põniro comercial" fixlstcnte.
Se a eldade Inclinar-se para eene
modelo, agora ou futuramente, ela
terá a faculdade do assim proceder,
ma? por outro lado sfto-lhe perml-
tidas infinitas variedades de solu-
coei, cada qu»l aplicável segundo
11 orientação dos habitantes.

K' ¦preciso nâo esquecer que o
alargamento de ruas. aberturas rje
avenidas, tonais, viadutos, sáo obras
caras e também temporárias. isto
é, resolvem o problema por um
lapso de tempo imprevisível, mo»
de tados oa modos, curto demais
para a atual ciclo de civilizarão.
Náo t r»r# o plano atingir a ca-
ducldade tinte» da sua realização.

á daseentrali»at*áo ê. um principio
básico para a administração dás
comunidades e ela 6 requerida em
todos os campos da atividade lm-
mana. Outrora havia um patrão,
hoje há os anseios e as necesslda-
des do populações.

As idéias desenroladas represen^
tam uma nova forma de encarar a
questão. Para a sua exequilibili-
iade «5o * aufielepte uma re-
educacÃo, mas sim, uma retomacla
de poslçlo. Encaremos de ontro
âflgillQ fts. necessidade do homem,
procurando sent(-las e fazendo-o
participar também desse sentimen»
to: sem o que as medidas se tor-
nam Improflouas e ss pautas é)e
meihorla Inadequada-*.

• A educação pode alterar apenas
em pequena proporçSo os processos
de vivência carminai. Kstou certo
de qnn atingiríamos devidamente
nosso fim »« ne» acostumássemos a
penaar no» mitros. NSo ,se trata
fl.qnl de máxima relic-loss. mas de
umo aflrmacSa de dlstinçlín entre
on homens e fis animais Imediata-
mente seus antecessores na escala:
o USO d.» Inteligência, do Itaclnol-
nio e » apreenaSn pela cxperêncla
cumulativa.

(Cnntlnna domingo próximo)

Uma MetrópeSe
da ü r qu i t e

vanguarda
tura

Grõi.hmT'al coiiHtruir uma altfjla «»<"»^ " VAVVm ° JBrd,M> »° "rlliH|lH,u„ ft,em5(>

H«rt W iMlrra«»,, ó li,™J""""ãBH .«• iiaWtRSOiYiírKi,?
i>or um« contrai, "WI4M

Almla nu nuleiiq ii*Hi„ „,
w» 2.00U b«t*uiõaii a P-i-im.
•jfto devo i.iw UrmlnVda»do oltn «not. Hhllo pAvUtw'™

PH1RMM -- W* A,r")rf- K'wo
W/lll! — llllll|'|!h*UO|» tlli. A-IPUI»-
nllHl -— Aiiuauí' ile ludBa na «II
•tcnldiuM polttlviw. « .tiiftín pBi
pitiii da Aietimpii». (Jorllnu IH1-'
nou-Mu rtapnls dq aeiíiunlii GUílTÜ
Mundini, um* m-tt**l1,,l'' <l'v vfln<
Hi|n|-'ii' llq :i.(|i'|lp.II li- *•'•' "i|
cicUdo auròpolâ algum»; niv (juit1
no» ultimo» iiu'11?" Hima • .• tuniuun
diriofiiip |.>ni'« Htvmp^' •' u,"
(iiiltettirn mortorna <iomn iWítà íb
llad» lanludu, niUfinti<0 enclaVe »m
tarrltórlp oniiiunistn. JniavlMM-
Bairro Hanái», Kd|fioin de. Oprón-
slnr, Rede ile Vlne* Banliliai r«l|<
iiiniiii.ui, o» niPilinres uioiilt"ti!««
iiiii.iiiii.iiw dp mundo para du-tu
du Bwllm uma autontloa mo-trp
da oultui-K pclfJenUJ.

Acaba dt pl-tRar u Horllin W»l.
tnr Groplus. o fundndur do 'Bali-
liana» do Wolnisr. O mastro. qu<
conta lioje 78 onos, pretonde
aprovoitnr todas ns experlènolní
i-iillililini no urb-inlsmo Intornaclo-
nal na examiçRa d» nm projoto
quo aard o mn'or de sun vlna. Ne
extremo sul de Berlim, em Bn-
pHow a Rudow. junto A frnnVir»
da «on» aovldtloa dn Alemanha,

vni ser cnnHtvuldr. tini ha1 ri h'
bitaolonol para 40 a 42.000 pes.
noas. O plano da conjuntp foi con-
fiado ao prof. Groplus; oa variou
edifícios e hloco» scrfto oiwatrul-
dos por vários arquitetos. Groplus
promoveu que esse* arquiteto» en
tr-ihseni em contato un» oom oi
outros. Giopiiii declarou perante
jornalistas em Berlim que inslB.
tia na «Unidade no Varidade*-.

O grande urbanista esta falia
por dispor da uma área sem edi.
flolo alpum; No bairro de côrc»
da 16.00o tiabitaçõea hfverá vá-
rios parques e um pequeno lago.
Uma «faixa vordes atravessará tq
d° o conjunto. Groplus acentuou
que Berlim tem fama pelo cuida
do que dedica nos s-ns parque*
e jardins, principio esta que e<
teria de respeitar. A faixa ver-
dr. no melo do bairro ficará afns.
tada do truinslto. para que os ha.

bitantea nito sej?m Imnorlunnd-i.<
peloa ruí.los dos motores. Os cam-
pos de desporto pnra a juventude
ficam junto às escolas. Uma de-

lns, no cpiiü'» ||i| I'I'|iuIbi H-rA il«*
llnaarta pulo pinpi'|P Clrpplim

yuiiiilo a estrutura do» tiò»
cem os uu comíirolo e Ue cuUU.a,
uropiurf loonireu p exemplo mia-
ru, l'>tau provi».UM V "« il" aaet.
no Hiilii^nniuins, Os í-toraa 00-
mi-.11. o •!* tém Wrt t:»i''-isi
vuirum.n lurgna pina quu o pnlill»
cu náo inilvi ue omlRf (t1'»!»1",

A «Skyllnej» do «íovo liilrro se.
rá «lrai-llte: a |inr do nlifluloa d»
ii'<M an.iur*» havurá nutro* de oi,
to 11 pnturiía undorca. Un» POITUM»

vcstiniiintoa num mmm'10* *'
mllluiea de mnroos uno ,'n,-00
de iidlura-0. «,,,„ oul., 
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MUDANÇAS DE DOMICILIO A DOMICILIO, URBANAS E INTER-
ESTADUAIS, MUDANÇAS VIA MARÍTIMA - ENCAIXOTA-
MENTO APROPRIADO. RUA MARECHAL DEODORO, N, 275
- FONE 4 1049.

MAGNÍFICOS terrenos
scom grandes facilidades de pagamento, em frente a avenida asfaltada

._._ t
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Xim ttalOtKCIaS DE Wn*|UI»
'» CONSTRUÍDAS 10 10CAI

« WgtM HlnlIIOS 0» MÍÇ» THA«HTfS
«10 ÔNIBUS PO MCACHECV

Pajamcnlo com pequena entrado
• o restante o longo proso.

SulMOS tH lOMl PREVIUGieoo
. . Kits eutns uiuiu

m nRRENOS RESIDEKCUI5. M mim ê «VfNIÍ* ASFitlAOV
COH.HUAS INTERNAS HACAOAHISADAS /

««VIBOJ FAR1AHEHTI FOR DIVERSAS IIHWIS 0£ OKIBII^

_ PRÓXIMOS A GRUPO ISCOU». OlHnSIO.w CAJ4U COMERCIAIS. EIC.

ÂG11A E LUZ ELÉTRICA INSTALADAS

COM ERC.lAl E I MOBÍLIA R hA LTDA.
RUA SEN. ALENCAR GUIMARÃES. 98 - FONE -9-1148 - CURITIBA

ONDE SE REtUHAM OS MELHORES NE6ÚCS0S IMOBILIÁRIOS
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DIÁRIO DO PARANA

MUITAS ESPOSAS PARA UM HOMEM
TERCEIRO CADERNO PAGINA

..tf

0 Islam Adota a Poligamia Devido a Múltiplas Razoes

LAVOURA MECANIZADA EM SINKIANO
X nHllwoío cada ve» maior de rnAqtilnns afnoolaa vem permitindo a tranaformaçao de vutaatjau abandonadas em campos dd trigo. Dm exemplo dlaao é a grande faionda d« E.faJn nl

*rea de MW«, om SIhUmw. ,ue r» vè »» foto. _ trÔto" AgfinolaTov» Chlna)^° 
"*

A pou**amiu, como todos hs ou.
trim «junstítoi islamituH, é regido
pelas grund».i l|nlin.i (|Un formam
a, flalon«mla do Intuiu. A primei"
ra dCflHBH llnlins ( a do Islnm hoi
a (iltlm'1 revelação celeste, Oru
6 «HBa vor.lii.le qu.i levou 0 Iil*n*
a no comportar com um» corli
flexlbllidado «3pm <*¦ objetivo <l<
acompanhar a evoluçã" que c»U
ocorrendo. Os pi¦•<: .iion do imitiu
«comportam, também, essnn dispo-
»Iç6i-ii, permitindo resolver oa pr1*
blamoa rjilo aa colocam p»r«i os «fl»
<*llllllHIl(J'.

O Islnm não 6 o primeiro nem
o único a autorizar a poligamia
Esso costuma foi praticado pol
variou povos ames do surglmenU
A0 Islam — os Israelitas, os ain.
tlgon árabes, os «ulavos, os /' r.
m-/n,i o os saxSes, A poligamia
continua a «xiatlr entro os povo»
não muçulmanos na África, no
('liinii e no Japão, Al.'in disso
a história nos revela múltlplm
casos de poligamia, Dlarmolt. Rei
4b Irlanda, em meados do sáculo

VI, poBsiiia ¦ dilua «*'t»ifisa» legltl,
mas, aflslm cmo, Carlos Magno
o R«l Hi-sse l-lulinii... Frederico
Guilherme JI. da Prússia, e Isso
com o consontlmonto do Clero.

IS', tambdm, uma verdade bis-
tdric* que so os cristãos tem une
nas uma esp«*isa. Isso não se dá
porque a tf. criem ti»o os nidorl-
ra a tor mala de um», mas nornue
os povos convertidos ao CrlHtln.

nlíniii, Gi«-gos u lumuuio», nãtpraticavam a. poJ|g„mi„. («„m (correr do» t..mpoH, „ ip.tjj r(1,d..;.«ii tradição um Credo qii„ nftase upoln -in qualquer tôxtq meciso do Evangelho.

RAZOES
Ah r»s*6»» p0ia» quais o I»lareautoriza a poligamia são múlti-

pia*. Uiiiua te iiganl ft noç4o I|(fiiniilia, pulrai são >|o ordem tn-
(jlvldiinl, As primeiras mlacliinam
«o com o fato d« nU6 augund.» ui«utatlallcas, e,„ xtt\t» n» «Oflltd*,dns, as miiiii.r.» «ao mabi num-,rosas qu» na lioim-na, Po ponto d'vista, biológico a, também, sabldc
que a mortalidade entre na homemsupera ã dns mulheres. Oa encar-
gos dos primeiros oxlgom tal tf.
forço que o, /ntlgn, abate-os innciirtn.lh.H a vida. Além do mais.., homens iia0 tom a m.iama cape.cidade que o sex„ o|malo para ex-
prlmlr »«u« Benttm«nto«, A mulhor Micontra consolo chorando «
lamentando, enquanto o hom-m r«
prime raiu tristeza o «ua cotora,r-<mo «fetr, „ »«„ ,|^Bm'. norvo-so e prejudlei sua soíido. Bã", aln.da, «s !ioi*ienn,'--<)iie. como aoldn-
dos, ao empenham em (iiiTraa, cu
Jo <-on.ie«|iinn«:la t „ rompimento
do equilíbrio entre t, nnmcro de
homens e mulheres,

Observii-so que, geralm'nt», o»
homona ie rnsnm em Idade avan
cada, o qun não s0 Ah com a mu.

IlUir, Viu do i.-|;iu rniili.il nm
trimonio m*li cí«io, o que oontrl-
btil para quo «Ia esteja natural
iiicitir mala apta no casamente
«IU«l O ll..l.|.'lll

Tudn i'.ii, Iria a .'"Uxi.r o d'
'liilllbrlo antfc o número de ho.

menu e .le mulheres trnzendo graves i''>iiH'(|iiMiri.in sociais que s.
l.'1'hi/..'iii «ia llbariliiiig.iiii, na pro.litufeão. nu cincublnngani c nu
multiplicidade de filhos naturnla,
som iiiiiiiu na ciimploxnt daa mo.
r;as ollbnlérlna.

ilii i,u'i.i. i .ue.,. „ paru qua t
í.iiwii niii.iri/..' ,i poPgamiii: a ti>
i« riii.tii.ii. du mulher »u o fato d.
«•in io(r*r «'.¦ moléstia incurãv-1
Níi!..-«-K canoa, 0 lainni, em voz d.
«Iiixiir o marido numa sitimi;fu
«em outra, salda «..não a de r»pn-
¦ liar a eapAsa doente, no mnmentc
om qua «ata mais nacassita dr
iiiixlli», tlra.lhe o pretexto para o
divorcio, autorizando-o a ae caiar

com mata unu. Km ¦•«uii, 4 t
própria eapAta doonte .in„ inaltu
par» que o marido «rriing* outra
aipÓM,

apoio a vurvtiy.
Outro i.i*, t o Ah. vltivi.z. A nm

Ibnr nue porde seu marido t- quetem llllion, precisa de um horvffi
para protegé-la o encher o vazio
•lo Min sjtlBtencla. Como um.. vifi.
va «mm arlancan não é multo re.(|'t. iiiinl... o I.lnm autoriza, o ca.
aumento pollgno. pan. attnuar a»
nonB"qiiénclaa du viuv»X.

O profeta Miomé afoaaolii «m
. '....niiMilii ao* acua dluclpulae, «•
iniilh.nros doa mArtlroa, com o fim

de manter a v*t»blll(lnd<- social,
'í.iiii'. ii in ¦<< pod* constatar, o

In''in iihiijiIz.iiiiIi, o h"mnni a t*t
iipis da unia uapAsii, atibordlna Oa.
«o direito tí neoMaldflda e não a
dolKii an mibor d., . Mi..i-ií-nri,i dé-
lt, Exige qtto «> murido trate auat
iiiiiliiercs em pé .ie Igualdade e s».
Ji capaz ile »uat...-iW.liiH, Km cuao
rontrrtrlo, « CHãámtntO & coríde-
luitl.i peln religião iiui(;iiliii:ui,i. A
Igualdmln deve íor absoluta, quer
no qiir se refere á iillm.mVçã»,
vestím«inta, hahlln.jão, partldipn-
ção no leito conjugai; quer no cum
prlmento dos dov»rea rellglotoi'
om eompnnliln d" oHpínio.

ELIXIR DE NOGUEIRA
O GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

que ENGORDA e FORTALECE
A venda em todas aa Farmácias e Drogarias do Bnisil.

Hgoniii da Asma
Aliques «le atm» e bronqultt ar«
rulnam sua »úde e enfraquecem o
contlo Mondoco domina rtiilda-
mmit ai crise». rcRuiarieanao *
ftfp«r>C*o c K-iriintlndo um sono
lunqullo desde o firlmUr.i ou,
Compr* Mondaco ainda hojo. Nous
prtalU i a >ua maior proteere,

Remédio Britânico Contra o Impaludismo
•LONDnBia 

(B.N.B.) «» O Im-
pnlildiumn é agora do' nça total,
mente cxtinguivol. Intnnsn pesqui.
ba feita nos últimos anos propor-cionou medicamentos capaaes d«
rllmlná-la de forma absoluta.

Esta conoluaão foi corroborai!'.

UfAU USO DOMiSTtet) lÈ

UM SOLVENTE
DA REFINARin
DE PETRÓLEO
IPIRANGA
mmwmmmmmwamsm

QUlMICAMENTE
TRATADO
COM t
CARACTERÍSTICAS
DEFINIDAS

mmmmnmmmmmmmmm
limpo
dilui
remove

pelo ar. J, Wulkor, cOrdoscohrl-in)
do mais potente remédio prevontl.vo, ao £*r entrevistado no Institi).
to Nacional de Pesquisas Médl-
cns. que é o maior estabelaclmen
to do gênero na Commonwealth.

Agora que existem remédios ofl.
cazes para evitar a «infermldadt
e tratar cubos agudos, resta re.
solver o problema importante ds
erradicação do impaludismo, e t
forma de fazé-Io d Iev»r t«Jda a pr.
piilaijâo das zonas atacadas a to-
mar com regularidade o medica-
monto preventivo durante o tem-
po necessário para destruir a parasita que o transmite.

Numa experiência misturou.se o
remédio com sal do cozinha e o
êxito não fql completo porque aí.
gumas pessoas Ingeriram pouco

sal, de maneira què o remédio foi
Insuficiente para evitar u enfer-
midade. Em outra experlénclB, no
Congo, ap.-nas "Iguns indivíduo»
tomaram com regularidade h doso
Indicada. Mus em ambas ficou de-
moinstrado que o Impaludismo po-
da aer eliminado se for encontra,

do o método adequado do adinlnU
trar o remédio.

O mala importante preventivoti» a plrimentamtna — foi doBco-
berla simultaneamente na Grã-
Bretanha, pelo ar. Walker, e n«<e
ElHtudoa Unidos. uMli hoje aendi
produzido na GrlS-Bretanha e em
outros países, segundo o métodf
paUinteado pe|0 sr. Walker. Para
que dê rosultado, basta uma dose
semanal de apenas 25 a 50 mi.

O SOIVENTE Oüí
POUPA 1RABAIHQ 7 «» m «i.ee»'

CONGRESSO DE ESPERANTO
para o corrente ano de 1981 eo-

tá. programado mala um Oongrea-
ao Universal de Eaperanto, que í
realizado anualmente, aconteei
mento únicq no mundo inteiro
poia ai se reúnem idealistas de tO-
doa os partes do globo, pertenceu
tes às mais variadas classes sa.
ciais, sem distinção de roga, cr«*d-
religioso, político ou filosófico,

O local esoolhido para a reali.
üaçao dêaae imponente oonclavo

no corrente ano, foi a cidade «k

li
y\

únicas na
únicas na

«MIA!
FLDEIBiUDflíES

GOO0>fYEAR

¦

- LINHA COMPLETA PARA QUALQUER SERVIÇOi
Um tipo pnra cada fim: ar

comprimido, Agua, vapor, gàs
ace'.ile*io, oxigênio, extintor
de incêndio, ácidos e álcalis,..
óleos, gasolina a outras apli-
cações. '

Resistência extra à abreaão,
pressão, tração e exposição
ao so| a Intempéries.

Mais duráveis o flexívala,

Il H | in iii[Pi)ii||||M^-f-f--fi'ni«irí"|--"-r-'"  1
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CONSULTE NOSSOS PREÇOS E CONDIÇÕES!

QiaSFaôioTBaslosw Curitiba - Rut» D*"- M-r*ey» 2*
Fone: 4-6188
End. Telegráflcoi «NIF/^F'

RIO DE JANÍIRO
S$0 PAULO

BELO HORIZONTE
PORTO ALEGRE

JUIZ C«3 FORA
CURITIBA
PEL0TA8

UBERLÂNDIA
RIBEIRÃO PRETO

PONTA GROSSA
PIRACICABA

LONDRINA

Itgramas, „„ SCjfti um quatorstavós dtt fjiiiintidade n«ce»aárla d(«proguanlU — oulro produto brl.tônico.
o Impaludismo, doença que p*«.viileco na» zonas úmidas da alta

temperatura, no vnrào. é causado
por um pequeno parasito, cujo
completo ciclo vital o faz permane-cep algum tempo n0 corpo de um
mosquito o, depois, no corpo hu-
mano. Pura acabar com a doença,

I ornam -se niuioasáriau devdnfaiçõas
IntensaB e frequtntos com ineetl.
clda em lôda a zona afetada, o
que aol demasiado caro. Para «II-
minar o parasita, é preciso tra.
tar a população desaaa zonas C°m
o medicamento preventivo, queagora pode aer obtido no Reino
Unido.

ÇjWpwtna19mk j
j/^^mXmtMf '^m^^ÉÊnÊ/^Ê Ên ^Jaff- èir~SH ^TiaW #]B
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FAZ DE TUDO
EM CONSTRUÇÕES

REFORMAS BM GERAJU
AGUA E ESGOTOS

ELETRICIDADE
CALÇAMENTOS

CARPINTARIA
ESQUADRIAS

FUNILARIA
DECORAÇÕES

JARDINS
FACHADAS

v PINTURAS
GESSO

LOJAS
PISOS, MUROS ETC.

Ef-critório: — Rua Voluntários da Pá-
tria, n.o 475 — 13.o Andar — h/1.308
«Edifício ASA» Fone 4-7178.

TUDO REFORMAMOS

TUDO CONSERTAMOS

TEMOS A EQUIPE QUE

VOCÊ NECESSITA
Apenas Telefone e V.S. Receberá

Visita de um Funcionário Nosso

11

Harrogate, na Inglaterra. sendo
que a se-jsão Bolent de instalação
teve lugar em data dc ontem, e a
número de participantes c estl-
mado em cerca de 2.500 pessoas.

Nunca é demais lembrar alpe
sobre a história dos Congresso*
Univeraaiü' de Esperanto' e Sabre
a sua significação para o Movi-
mento Esperantista c a humani-
dade em fycrel.

HISTÓRICO
A idéia de realizar esses Con.

gresuos remonta à época do apa.
rectmento do Esperanto, em 18S7.
e partiu do próprio iniciador ia
língua, Lázaro Ludovico Zamu.
nhof. A primeira reunião de es-
perantistas em carô.tur Internaeio-
nal ocorreu no porto francês de
Calais.em 1904, onde estiveram piosentes principalmente franceses a
ingleses. O sucesso obtido foi tâo
evidente, que so decidiu por uná-
nlmidade organizar para o ano
seguinte um Congresso Universal,
na cidade de Boulogne.Sur-Mei
(França), no qual estiveram pre-sentes 668 pessoas. Indiscrjtivel
foi o entusiasmo que nasceu nos
esperantistas da época, cauaande
Sensação em todo o mundo: era a
pr/neira vez ma história da buma-
nidade que, num conclave interna.
cional, todos falavam numa únlcs
língua, comum a todos os purlici-
pontes, realmente internacional era
suu. estrutura e neutralidade, sem
ofender de macieira nenhuma ao;
sentimentos de qualquer país.

Desde então, iodos os anos si
vêm realizando novos Congressos,
sendo que até a presente data fo.
ram realizados 45, dos quais 42 em
cidades européias e 2 nos Estados
Unidos (Washington em 1910 t
San Francisco cm 1915). O do cor
rente ano, em Harrogate, é o 46.0
Congresso.

Os Congressos Universais de Es
peranto sâo uma ciar» e convin.
cente demonstração d0 funciona-
mento prático d.a língua interna-
cional. Eles reafirmam o senti,
mento de amizade.e solidariedade
intennacional, não só entre todos
os participantes, mas, por meio útl«s, entre todos os esperantistas
do mundo inteiro. Os Congressos
contribuem poderosamente para
uma melhor compreensão entri
todas aa nações. Os congressistas
retornando aos seus p?.ises. xazem
conferêincias, escrevera artigos ade alguma -tnana.ra d vulgaai os
trabalhos e o espírito de Interna,
cionalidade e humanismo que ca.
racterizam esse conolave esperan-
tista. Por tudo isso, &3 Congres-
sos Universais de Esperanto, nãe
só marcam nova etapa no progres-so e evolução àa língua, mas ao
mesmo tempo contribuem eficaz,
mente para 0 ideal de confratenni.
zação entre os hemoos.

Cjualquer informação sobre o
Espervnto será prestada gratuita,
mente jsla Associação Paranaense
de Esperanto, rua Marechal Deo.
doro, n. 341, 1.0 andar, Caixa Pos.
tal 1\01 — Curitiba Reuniões e
cursos»: todos oa domlng.tr. pela
manhfi. *

Reumatismo
Pfwa combater rapidamente doretnai costas, dores reumatlcas, levan.ladas noturnas, nervosismo, pés in-chados. tontelras. dores de cabeça,resírtados e perda de energia caus»-dos por distúrbios dos rins c da be-xlga. adquira CYSTEX na sua «ar»márln. ainda hoje. CYSTEX tem au-ítili.^io milhões de pessoas há maisde J\ anos. Nessa «ranua * a mimatoA proteção.
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PASSUDEIRAS
TAPETES
FORRAÇÜES

A VISTA -DESCONTOS DE 10 a 15%
A PAIZO - ATÉ 15 MESES, SEM ACRÉSCIMO!
Esta é a oportunidade ideal para
V. adquirir passadeiras para es-
cadas e corredores, tapetes e
forrações, das marcas e proce-
dências mais acreditadas. — Há
imensa variedade à sua escolha!

VISITE HOJE MESMO, OOALQÍJER DAS LOJAS DE MÓVEIS CA MO
MZSSW&mmimmm^ânmWBÈmmBtiMkUBs*. stMratla-rs»., aSSl sBBHDs1Ms*s*s*a*sm>«>B». aflWHMIIilliHMIIIIi
l!B!^-Ws^TO,fwi® sKBi BM SVaV sim. shhHh^b,
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Barão Decorações Exposição Portão
1 R. Barão do R. Carlos de Ay. Rep.

Av. «Sâo José, 770 Argentina. 2616Rio Branco. 158 Carvalho, 331
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PARANA
agrícola

Cuidemos do Solo do Brasil
O solo representa um dos minerais se exaurirão urr,

principais recursos' naturais dia, mas o solo.l quando con-
senão principal, de um pais venientoment© tratado, não
E' mais importante que umn «o esgota,
bacia cnrbonlfèra ou um cam Encontram-so terras em
po de petróleo. As jazidni- certas regiões do globo, oul'

ARNO VOIGT

Pesquisas Sobre Novos Usos do Café
A produção mundial ile eufe

«si A multo riclma do nlvcl acei.
to pelos pulses produtores}' co
mo limito pnra evitar (pie o cx.
cesso do exportação sature o moi
cntlo.

Nestas condlçõoí, segundo «a

SOFRE?
Nunca 6 tardei listas do-

ente, tens algo (|uo ti- atli-
ge?... Nilo desanimes...
Escreva dotilhadamonto pnra
a Associação Espirita, JJu-
ráo tle Mona. com envelope
.selado o subscrltndõ para
a resposta para Caixa
Postal n.o 7 — São João dc
Mcrlti — Estado do Ri».

llenlii o relatório do Instituía
do Produtos Tropicais da üril
Brotnnlia, o grilo do baixa qua-
lidado i- o primeiro que sofri
as conseqüências. 1<\>1 solicita,
do no Instituto que pesquisassi
outros possíveis empregos di
caíd, quo no momento não tem
aceitação nó niercatlo,

Umu analiso preliminar re.
rolou a presença do quase 1}
por .cento de óleo no grão, t
embora se duvide dó que pos.
sa ser bom como óleo comes-
tivel talvez encontro aplicação
nas Indústrias dc sapóndceós <
tintais,

Entro outros usos considera-
dos como possíveis figiiram a
extração de cafeína, a utiliza-
ção como alimento para animais
como fertilizante c como fnnte do
tanino.

ELEÇ.Ã0 DE GADO DE CORTE
Colaboração da ACARPA

SELECIONE PELOS SEGUINTES PONTOS

Conformação simétrica lguat

Comprimento do corpo proporcional
a profundidade do corpo, mais

Associação Paranaense de Criadores
de Bovinos Convocação de Assembléia

Geral Extraordinária
Sao convocados os srs. Sócios, desta Associação, para n As-

smnbliTia Geral Extraordinária, a se realizar «lo dia .12 de s—
lembro, próximo vindouro, as 20 (vinte I liorns, cm sua Se<Je
Social, a Ruo. Presidente Carlos Cavalcanti! (12.1. pnr» deliberar so
bre a. seguint. oj-dem do dln:

l.o — Aprovação dns coutas do Exercício de 1.DU0;
2.o — Aprovação das contas desta InterventOrin;
3.0 — Eleição da Diretoria e dos Conselhos para o próximo

exercido.

Não havendo número legal na primeira convocação, =ã0 convo-
cados par.-» o dia 13 de setembro de 1.961 ás mesmas noras,
• ¦no iusino local dp acordo cotn nrtigo 37 capitulo 7.0 dos
Estatutos.

Curitiba, 8 d-- setembro de 1.D61.
(a) Dr. Dario Vilela Bittencourt.

Interventor
Nota: Outtossím, acham-se à disposição para exame dos

srs. Associados os Balanços e contas do exercício bem como
os respectivos documentos,
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Falta de coberturai ¦
muscular nas ancas;

Unha dorso lombar fraca

áíÉiMIl

! Ppijca cobertura musciílar
no culoii' '¦< nádegas

Diferença 4e altura entre o trem posterior \
o trem ante ri or

m

A INGLATERRA
CONSAGROU EM

Renner
A QUALIDADE DO
TECIDO
BRASILEIRO

A MÁSCULA ELEGÂNCIA DE
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E 0 BRASIL
CONSAGROU

NA ROUPA
Renner,
A SOBRIEDADE

BRITÂNICA

THE BRITISH LOOKNA NOVA ROUPA Renner
Ern casimiras e tropicais, distinguidos pela qualidade tradicional e pela padronagem exclusiva Renner.
Mr. Armstrong. o famoso alfaiate inglês, modelou a elegância sóbria e confortável. do 

'homem 
brasl-

leiro, dentro do estilo britânico que sempre liderou o bom gosto masculino internacional. Deste encontro
da alta qualidade Renner com a tradicional distinção britânica resultou uma linha viril, equilibrada o
livre de exageros, que hoje domina em todo o Brasil o quarda-roupa do homem que sabe vestir bem.,

wÈS9$tâ^'.\3Sm\ ^aWW «69 'i *¦¦';.' ,-.;¦,¦ .w"'„ "TrÍk^' JãÉÁtá' S: ^aa^L^fàfí&tl.tJ*. \ \ i A&éiÉt&* 1mfíémfmlm '"B fffjBtto»mr^VVJmtiwa i tJav^V • 1

^^^¦^^Hj ^^^^^^ v -." (¦'( -A- V'..""".11.' -1 ^tK^\^^\r\^MÍ^LwB^^LaT'\' :r^3»r^?l^^TTTMrT»1»1»1»i»1»M^'^^1

®
JENNER

a boa roupa
ponto oor oonto
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tivadas fliHtemàticamcnto hí
mala de mil imoa, que, entre
tanto, não ne tornaram im
produtivas. Todo o ano qut
pasfia dão colheita. Ishohc
deve certamente a condiçõef
naturais favoráveis e ao fa-
to de não haver o homem
concorrido, de uma formu
ou de outra, para a ruína
dei," .:i.

Ninguém ignora também
que as culturas têm estra
gado trechos sem conta dc
boas terras agrícolas. No
nosso país os exemplos sâo
numerosos. Nos Estados
do Paraná, São Paulo e Mi-
nas Gerais o plantio de ca
feeiros atuou no solo come
uma calamidade bíblica: poi
onde passou foi deixando a
desolação.

Ainda hoje vemos por tô
da parte casos de ótimas ter
ras serem inutilizadas pele
agricultor. Não devem es
tas palavras serem interpre
tadas como acusação ao Ia
vrador, que só tem o pro
pósito honesto de tirar pio
veito. da lavoura, trabalhan
do segundo as observaçõet
próprias, as normas e os en
sinamentos que recebeu.

TT aiíe uc? cu'.!var!r *!5rri*
é muito antiga. Dizem até
que, guardadas as devidas
proporções, o melhor livro
escrito sobre agricultura foi
um aparecido lá pelo ano 50
da era cristã. Durante sécu
los acumulou-se grande so-
ma de conhecimentos.

Dentre as questões do
mais íntimo interesse da agri
cultura, que estão sendo in-
vestigadas amplamente em
vários países, destaca-se o es
tudo dos solos. Primeiro é
necessário conhecê-los pars
depois saber como utiliza
los, fazendo-se que conser
vem as suas características
de boa qualidade ou corri:
gindo-se as deficiências por
ventura existentes.

O nosso país, em que pe-
se à opinião dos panegiristas
exaltados, não foi bem aqui
nhoado pela natureza. Gran-
de parte de suas terras não
é ideal para a agricultura.
Mostra-se deficiente a mui
tos respeitos. Pode-se então
dizer que, também neste
campo de atividade, digno de
menção se revela o esforço
do homem.

Por isso avulta a respon
sabilidade de todos os que
receberem a incumbência de
estudar os soloá do Brasil.

O problema nfto aó impres tensões de nosHa t0iT
siona pela extensão da tare Ho pratica uma nm!?1' ,°n<k
fa, como pela» variedades nem maioreb coraiièúa Uri>
dos aspectos. Requer ação o so outros trechos b« e8'
permanente do governo, a- sentam exausto» 0u "pr&
companhada dc estreita cc dos, mais se justificaC1 ^
operação do lavrador. tudo do» solos. R' ,, 

°e*
Do aluviíio amazônico à aplicar na defesa dL„' cIr<»

caatinga do Nordeste, da pia- rhônio todos os rocuránnI>^t,!|
nício litorânea às serra» do tificos o técnicos do m,p C10l,
Mar e da Maiitigueira, do pia- samos dispor. ' !")!*
nalto paulista aos chapadões Defendendo
Mar e da Manugucira, uu jjio- «amos uíspor. l "*
nalto paulista aos chapadões Defendendo a terra n,.
do centro, das zonas monta geremos um dos mais^JL •
nhosas da Ribeira à baixo.' sos bens com que contar/
da matogrossense, do planai nosso povo. Bons solos Jl l
to meridional à campina gaú colas fornecem colheitas fto meridional a campina gau colas tomecem colheitas f
cha, o estudioso encontrara tas e nutritivas, fonte p1*
um mundo de complexida- sua vez de saúde e bem-est
des para observar e resol- para o homem e de matúi-h'
ver. primas abundantes Para^

Se são pobres grandes ex- indústria. ' ^

CONTROLE DO LEITE
O controlo do 'cite 6 uni dos

meios mais fáceis que o oriadot
dispõe para coadjuvar o melho-
ramento do seu l-«banho.

Tem por fim aptnas oSHlnulat
a produção, tinto em quantidade
c..mo cm qualidade, d0 cada uma
de suas vacas.

O primeiro destes registros, is
to é, o da quantidade, é facllimo
e está no alcance do qualquer
criador, por mais modesto qu(
Seja, «o passo que a determina-
ção <la gordura exige Um pouce
mais do conhecimentos o uso dc
diverso» aparelhos. ficando poi
Isso para estudos relativos exclu
slvamcnte ao coso,

O proprietário das vacas leitei-
ras que as submete oo controle
tira filsllmeinte a necessária con
clusuo de quais ns mais produto-
ros e que casalamento devem
dar resultados mais compensa-
dores.

Por meio do controlo feito pe-
lo próprio criador, èlo poüe veri.
ficar so uma determinada vaca,
julgada excel.-nte pela sua apa-
rondo, lho dá um resultado cor.
reSpondente ao Irato que recc-
be.

Alguém, com muita razão, j4
disse que, orientar o critério da
seleçáo leiteira, implica cm con
trolar as vacas e conhecer e com
trolar as crias.

Mas, para farer-so o controle
da produção de leite dc "ma va
ca, bem feito o judlciosamente, a
fim de bem representar a ver-
dado. dnve.se esgotá-la completa
mente c dal em diante começai
o registro das ordonhas.

Há conveniência de s<5 iniciar-
se o controlo de um animal com
cria viva. no sexto dia, após o sou
nascimento, proeedendo-se pri-
meiramente ao seu esgotamento
ix>r meio de uma, orfenha a fun
do.

Está fora de dúvida que o mé-
todo mais preconizado, por ser
<> mais usado na determinação
da quantidade de leito produzido,
6 o registro do peso de cada or-
demha. ,

E' • êste o processo que reco-
mentíamos aos criadores de ga
do leiteiro, para que não só te-
nham a prova do aumento dc di
minuiçáo d* produção láctea das

oa

suas vacas, como também r>«mulo parn prestar uni» ,,,1*
ção de maior interesse n„trabalho •sforçando.se cado v°ttmais pura juimcntor essa m„I!'ção por meio da ginástica fui"cional o acasalamento vuntiisos. ''""

A multoj poderá parecer dlfldl o exaustivo íuzer „ <„„,,,.
da quantidade, mas, na realldC
d», só com o auxilio de uma 0,lança romnma ou outra qualO mala comum é fazer-se <^nordenhus, umn de manhã
tra à tarde, servindo nest
uma planilha.

Qualquer pessoa poderá fa7^t
tantas planilhas Iguais f|ium„4
são as vacas cm lact.ieão q,,,. at_
seja controlar e o moilo do uj«Ias, é como veremos o mnis sim.
pies.

Na parto de cima põo.sc o norr.l
da vaca que está submetida 

',
controle, data do inicio deste i
ano. As letras M n T signlflc J
respecU\'aninetc ag ordonlms ii'
manhã o da tarde. Na linha ho,
rlzontal témse os (lias do ni(-s
na vertical os meses do ano.

Sal
Como Alimento
Para Suinos
Constituindo-so em verdadoin

alimento, o sal cloreto de
dio — desempenha papel de rrrai
de importância nas secreções
ternas. Ele é a fonte mais ii
portante de cloí-o para o erga
nismo. Excita o apetite e esi
mula a digestão, pois ativa.
formação do ácido clorídrico.'

Alimentos temperados com sa
possuem melhor aceitação ao ]
ladar. A administração de aal en
excesso, todavia, poderá ocasio
nar distúrbios gasüo-intcsUnai
de certa gravidade, ou niesíi
intoxicações sérias.

Para os suinos deve-se fome
cer o sal na proporção de 5 a :
gramas por dia, de acordo con
a idade e tamanho dos animai!
misturado à ração ou adicionai
às misturas minerais.

wmmm)mm. â» í * ^ «*m^. .
Oqueéum

Clube 4-S
Clube 4-S é um grupo de jo-vens de dez a vinte anos de

idade, que se organizam tendo
em vista, aprender e praticarmétodos de agricultura, criação
e economia doméstica. Além
disso, esses moços preparam o
seu futuro como lideres e cida-
dão» úteis à coletividade. Acos-
tumam-sc a viver em grupo,com espirito . de cooperação elealdade.

O trabalho dos Clubes 4-S é
dirigido principalmente, no sen-
tido de que os agricultores doamanhã possuam conhecimen.
tos modernos e práticos sobre
agricultura e eoonorala domes-
tica, desenvolvam o senso deresponsabilidade e iniciativa ea capacidade de Ildcrnnça.

Xa foto vemos futuros agri-cultores de S. Mateus do Sul,sob n direção ,je um engo.agrônomo da, ACARPA, cul-dando de sua horta.

«SENHORA»
Não Tema o Câncer. Paç.Exames Periódicos. N0 Cent*?Paranaansa d» Pesquisas Méd<ew» Senhora Será Atendida

ç°m Satisfação o »era Despe»»<•• sua Parte-
Ru» Lourenco Pinto. 69 —

Curitiba.

iiiiiTnc para todos os
tJ U111 Hd TÍP0S DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES _ _
E TRATORES !i&°&x li i
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resfcimento e FBoresdiieiili do Café
A Carvalho

Lu»***; • '««*»«••¦•*
r** Alvln apresentou uma
i» ;', «ir Informações sobro

*.u d» cr«i>fim<snto d» c»
^°( campfmenlo noa tra-
i ^ o assunto, Jd pu

f\ 
«""pelo »<»">'•• Tratu-s.
\t»,iis observações do

Ãrss*
''JlCO t**'-'* 

V »ú»
¦ folh»*

r dado* confirmam oa ra
P"} oblWo» nnlnrlonnentt
#Lt. Rica. Aparcntcmcnt",

írm»C»o <1« vivolrog a pie-
' i tormiflu mu't0 Intaraíw
tk\ « '•"K10"" «W CUlt'-

1. raf"'ll'0.
j'' j|,„ do ci-eiiolmeiilo dns
11 nova* realizada no P«.

Ll,lou-«« " innmwclo da
liado <ia IU*i comjinrnndo

de viveiro croscldns a
r.iDOllç'0 eom plantns crus
í , »mblente com 60% d»
'o, .lado» obtidos sio da »e.
S ordem:

0.
'!'

variedades miV. mal» produtivos1" quo ft ty„|,,ai rjlto qu<! I)n)v|1_yelmqnto s» duvo a maior "na
pollar daa variedade, comporá,<ln», qu.. aiinicntri n capiteltliida
ffitosslntfitlca, total da planta,No qm, «o ratar* it« floruicl.monto do oafaairò, «atudoti-io adeficiência d« agiu, aomo rotiul.«ito puru o floreaáimento, khhotipo iin paiqulia fi pártlcularmerite fnoll do roallziir nn r«-KtAt, ,i(l.«¦«loa do Peru. Algumas pljncaa fomm irrlimdns oon»tarit*i\i«Ht« o outras apenas algumas ver-RO» qunnrt.? atingiram 0 pontadu iinirohamnnto. Enquanto as ultimns Cloreioeraih iwm, us irri
Rada» cotiHtnntfimiint» nã0 flore»,coram, permitindo concluir qma (leflaiéncia da água 6 noocau
ria para Interromper p repousodes gomas dn flor. T«lvtz so po»sa considerar a deficiência lildr|.
Ca Cimo requisito tão importnnt.
ao florescimento do cale como <

requisito «In frio d* multo» on
podo* de «tonas t«mi)"radn»,,

Com referenda «o <ffil|o" da
limldadii atmosférica «obre " fio-,
i' «tiii 111 1111ti, o» ..n.iiium mostra,
ram que, para provocar a «ber.
iiu-ii .iii/i flores, nuo é suficiente
1111111. iili.r m turipiiionclu*' dos te-
«'Ido* por rudtlçAn dn trunaplriiçao
sondo indlsponativel o um«dccl.
mento ou a ImersAo dn» g«-m»iem ngua.

Também ser estudou o »f»llo
dn deficiência do oxigênio sobri
o ab"rtura dns flore». p»la apll
cação do olnotj não tóxicos « <St

nitrogênio. Os dmlos nbtldoB mol
trarnm que t, tr/tt"ms'.-)ti> «In* Ko-
mau com nino nio fxltio pr')vo
ca a tibnrtiirn das flore», Jpòrdm
nfto permlt* concluir qua o f«-
num: no ""-'J* provocado por dc
ílclfitcla d« "xlRonln.

EstinloB dos muls Interessai),
ttvt foram (titula feitos sobro c
efeito d«> neldo glberélico, d'
nCordo com n timldiirl» dt> solo
pula, jA se havia notndti que '
repouso dns gimas florais do fa
ft! poda ser interrompido por nu-
porsfto com ei.n.1 neldo. Os en
salos feitos recentemente leva-

roni «m conlu n. umidade de
«olo, tenflojii. liando viuliis nun-
wintiugío" 'it- «f.ido gib>réIico,
No terreno umitlo, o floresclmtn-
to foi muno* it cultuado d» quu
no t-ri-tm» ««co « oa «Mio* da
neldo glb«rnlleo moxtraranUM
miiix acentuados no terreno soro,

Eases estude») «obr.. flaiologla
do crtaciliWlto e florescimento do
cnfoclri) (om jv-rmitido um co-
filicclmoiito mnls profundo dnsst-s
fonom«ritJH « contribuído par» ea
clnreccr varlns duvltlv »ohi-i. o»
futoni» d" ambiento qtie mnls oa
influeiicinm.

•*""— "'  ¦¦ 11 - i" — 
|/////"" ""'I
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COMO SE RECOLHE A TERRA PARA ANÁLISE

Farinha de Ossos
Autoclavada

(Especial para ó DIARIO DO PARANÁ)
Eng. Agr. G. Mediria (l)a Seç&o Técnica da SuperintcndCncIa das Cairos Rurais

da Sec. da Agricultura).

Com sombra
40.6
13,9
1.T\
r.s

Excelente
Adubacão

n^rjárlo que a trnnsplnnlo
,1, fita amtes quo os co»lle-

fé abram. Quando »s cotlle" ij íc ocharn aberton pit
J ,|., trannpleintaçfio eles

clorotlcna com o ra-
lumnn(o d» Intensldndo lu
„ fora do viveiro dele. A
rio 'It; viveiros a pl"na ex

í pratica corrente em
Rira e jA í-c está pronõra-

lt»n»ni

ll) a» Venezuela e Peru,
InlMinldntlo de cresolmcnta

jjfó tio cafí é menor do que
1 iljfodoelro. cann.do-nçitcar,

e milho. Compnrn.ntlo-s?
_rledatlps oaturrs, bourbon
i, a pleno sol nos condi
ic Tlntto Mnria, no Peru.
.|.s,i que na variedades

.(.„ p cnttirra aprcsentnm
jí.daile d" crescimento rela.

um follur e piso sfico da
mnlnrt.3 do que a varie-

itjplca. Saba-io que as duos

O metubollsmo dos plnntt. t
quase ta«. exigente quanto o do;
animais, para um máximo doien
volvimento e rondlmanto dt. qual
quer cultura, 6 príjeln,, quo «> so-lo forneça ns plantfs todos o^
elementos nutritivos de que elos
necossltam, Alím disso, o solo de
ve nprnscnliir características fi-
slcas do l»üi drunnfrem, b')a con
slstfncia. boa retenção de timldii.
de à sua superfície, cm suma,
deve ter uma b"a cornada do hú-
mus, de material orgânico e ea
têrco de frallnha < dos molhorés
que' existem. E' muito rlro cm
azôto, fósforo e potássio, quo sfto
°s olcrmintOK nutritivos fio. que tis
plantns nticinsltnm. Sua incorpo-
rnçilo e0 solo trnra todas ns van.
tagens d" bom adubo ortránlco.
Alam dc tudo mnls. o cstõleo de
gnlinha.s é multo barnto e pode-
rá ser obtido em grania'» i-smtlhn.
das por todas ns reglfles do Bra
sll.

WWM^ WÊm—®
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FIO. 1 — Em lugar n&o adubado, rnspn-M- a aaniadn ntiperflclal, &faatandu-st> dessa ma.
nelra todos, oa corpos estranhos, detritos dn ííilliits, frnlhos, p«<tlrim etc, quo por acaso estejam
no local escolhido pnra a retirada da amostra. Fio. 2 — Abre-se depol» uma cova tití SI) cm tio
profundidade. A terra retirada dessa cova t posta fl. parte, o desprezada. I-TG 3 — Em seguida
corla_so uma tlns paredes du cova. em forma de futlrt. Isto fi, drt.de. a superfície do solo iitfi n pro-fundldnde tle 30 cm. FIG. 4 — Ainda na própria cova, inlstura.s» multo bem esnu terra e, damistura ft-itn, rctlra-so uma parti- destinada h. analise. Pnra cada amostra silo nccesB&rlos 8
quilos di. terra. FIG. S — Quantia o subsolo £• mullo diferente do tuilo e t. planta lem rair.e»
fundas tira-se de modo análogo ao da primeira, uma segunda amostra, da camada do 80 ate 00centímetros de profundidade. FIO. 6 — Na cultura de árvores c arbusto», pode-se, mesmo tiraruma terceira amostra, da camada do 60 até 90, 100 ou 120 centímetro». .

nes os Danos Cansados Pelos Roedores MeBlores Aves> M*>res Pres°s
1 fábricas de pmdutos ail-
JM fc!U) aa vitimas predL

I dos ptiquenoti roedores —
uanind".nfjos. Embora se te

Impressão de que s&o 03
II ns ratazanas oa mitlonií

desst-s eatabeleclmen.
1 a verdade é quo êlea

nlume fiílco, se tornara
facilmente notados ..-,

líntenlente, —¦ combatidos
lílor eflciiclo.

indo i). ravlsta «Food En
atngí, um casal dc camun
j» prodtiü sessenta do«cen-
11 em apenns um nn« e trêí
Stt. podem aparecer no nies

.Sondo itBsIm, da um
I Je Gunundangos ao cabe

apartecria uma desceu.
. de 1.800 animais, apro-
nonlu.

*i)ndu como referência 11
fonte que deu publlclda.

pesquisas feitas pelo
du Saudo Pública, dos

IU„ um casal con somo
1 ano 18 niil bolos fecais,

ysprcsentarn outras tantas
1 de fiontaniinaçao dos ali-

M armuz/nados no seu <ha
D,
ínclonando estes dados, vè-

1 quo a presença dos ca-

mundongos causa um fabuloso
dono aos alimentos armazoundos.
mais pola contiunlnaçilo dos gê-
nerog, d0 que pròprlumwito pe.Io consumo qua fazem dos allmen
t03.

Para a, debcltiçâo tlfisse mal
6 nncnssárlo, como providencio
inicial, a imunisat,.ao das fabrl-
cas ou dos-armazéns -pela obtu
raçfto de todos aa freslas, racho
duras, ralos e outros Intersti-
cio» por ondo os roedore» pos-
sam penetrar nos ambientes qu*^
«e deseja proteger. Os depdí-
ttos de lixo devem sor contro.
iodos, mantendo condiçOus sanl-
táriiis que desestimulem a pre
sençti dos roedores. As portas
do correr of&rccem um ponte
bastante vulnerável, por Isto dn-
vem ser bem ajustadus.. Ab j&
nelas devoríio, sempro que pos-
eivei, ser revestidas de tolas de
arome. Todos os volumes que
entrarem nas fábricas ou or.
mttzens devorfio ser convenien-
temente examinadas, a fim de
evitnr que penetrem no recinto
o's terríveis Inimigos. O piso de.
vo ser tratado d0 modo a ofurc-
car 'série resistência ã petfttra.
çü» oporada pelos roedores.

Para provar attV que ponto vai

a contaminação de camundon-
jros, foram examinados, recente,
mente, numerofog processos Ins-
taúrãdps pelo deiiartamento de
<:Federal Food & Drug» (Org&o
g-ovèrria mental de controle de
aumentos e drogns) em virtude
do condições sanitárias tmpro
ptias. Dos casos examinados,
90 estavam ligados a contamina
ção proveniente do insetos, roe-
dores e pássaros, Nos casos «m
que roeclon.s eram. os í-éspotnsá.
Vois pela contaminação, 80% das
vozes tratava-se de camundon.
gos e não de ratos, Os roedores,
como muita gente pensa, nâo
contaminam os alimentos apenas
por contato direto. Uma das prin
cipais causas dc contaminação ê
o inúmero de excrementos quedeixam à sua passagem. Se não
forem imediatamente removidos
Pela limpeza doméstica, os pê.los que se soltam de tais .excre-
mentos, levados pelo vento, po.
dom depositar-se no próprio ali.

, mento ou nas superfícies dc pra
paro do mesmo'. Da mesma ms
neira, se os ratos exterminados

; não forem Imediatamente remo.
vidos, o seu pêlo po«Jerá vir a
misturar-se no ar e o resultado
será o mesmo que citamos aci.
ma.

O aumento da produção de aves
para corto está criando no
consumidor a mentalidade d«- pre
ferencla por produ tf* dc quall-
dade. Os avicultores esforçam
todas as exigências daB donas,
de-caaa. Melhores métodos e mo
lhore» rações são empregados nn
produção de frnngos pnra corte.
Os produtores de pintos do um
dia ijii produzem aves especlall
zadá» sftmcinte na produção t|e car
no.

Como resultado são hojf apre-
sentadas, aos mercados censumi
dores, aves do ótima qualidade,
com carne macia e, principalmc-n
te, aves em que a porcentagem
de carne é muito maior do que
as aves criadas sem estes cuida-
dos. Aquelas aves, naturalmcn.
te, tem maior valor, pois con-
tém mais carne, consequentemen
te é maior o aproveitamento ob.

tido com 1 quilo destas aves do
que eom outras do qualidade in-
ferlor.

Enquanto um» av« magra tem
grande porcentagem de obbos,
uma que possua carcaça cheia,
apresentará multo maior rendi,
mento em cartw.

E' necessário que seja incenti-
vadn a criação de aves cia car.
caga3 cheias de carne, sondo dc-
stijável^.qrffi. existo uma^ Hasslíl.
çaçilo cèiíl*. a'"finalidade "dó deter
minar a qualidade do produto
oferecido ao consumidor. Os produtores de aves de qualidade es-

:iclal deveriam ser estimulados.
principalmente, com o pagamen.
to de maior nrerio pura aves me-

loi-fs. O consumidor esclareci;'"
também estará pronto a pagar
mais, por uma ave cuja carcaça
exista maior quantidade tle car-
ne.

Algumas Regras Para a Avicultura

SEMENTE DE SOJA
SELECIONADA - PURA

GERMINAÇÃO GARANTIDA

PRECOCE:
jNOVA ERA

* «ACKSON

VARELA COMUM
-#*# —

Seguramos a
"¦wu da produção

FONE: 4-3096
Famintas de barros, 103
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Kntrn n,.- consultai) ctingadim ul
(Imnmente a superintendência das
Casas Kuraiu figuram eom ln-
siiitênria a» refento» a nsclatccl.
mentos sóbre qualidade « empré-
go de adubos qiiiinicoa, certa-
mente por estarmos na época dc
plantio de milho e da batatinha

A maioria destas conmiltna re-
ferem.ua a. Farinha de Ossos Au
lociavada que no dizer dos inte.
roSuado» tem dado excelente» re-
sultndoit em anos anteriores, qual
do adicionada às fórmulas con
tendo os outros adubos comple
mentaies, azotados o pptasslcoi
indispensáveis lí produção do ml
lho e outros cereais e plantas dt
chácaras.

Nada mais oportuno pois que
abordar êste tema na crônica de
divulgação que estamoM escreven.
do.

A Farinha de Ossos Autocla.
vada, como seu nome o Indica «
produzida pela trlturação e nu»,
endii dos ossos dos animais aba-
tidos pata charqtte ou os re-
colhidos no campo e que foram
prévia e Industrialmente trata-
doa em autoclaves para extrair
lhes o sebo e a cola Integrantes
da sua composição. Vi riu a ser
desta forma um subproduto dns
chnrqueatlas e das Intlústrius das
tiradas á fabricação dc cola de
carpinteiro.

As fábricas de nossa referên.
cia ficam sempro anexas ás char-
queadas e aos cortumea que 'além
dos ossos, aproveitam até as gar
ras dos couros, os chifres e ot
pezunhos dos animais abatidos
com essa finalidade.

A farinha de ossos «utoclava-
tia é um dos mais ricos adubos
fosfatados, pois contém 40 poi
cento de fósforo na forma dt
anhldrido íosfôrlcc, é tão rica
em fósforo como são aa Escoriai
de Thomoa com essa mesma por»
cnntagem aproximadamente e sua
ação como adubo é t&o eficiente
quanto estas últimas.

A produção desta farinha é ll
mltada no nosso Estado, com.
.parada cqm^as dos de Rio Gran.
de do^ Sul-e Mato Grosso, ond<
existem grandes produtores d*
carne) seca.

Nas charqueadas os ossos qut
depois da autoclavados, isto é dos
gordurados. desgelatinados, ficam
moles, friáveis. fáceis dc tributar
e pulverizar tomam o nome df
cguano», constituindo a matéria
prima para a fabricação da Fh-
rinha de Ossoe Autoclavada,

A Farinha do Ossos Autocla
v.-tda constitui um adubo 1'osfa-
tado de fácil assimilação pnra
as plantas, devido a que as suas
partículas ficam limpas e livres
do sebo e da cola contidas nos
ossos crus, permitindo assim às
raízes das plantas a assimilação
do fósforo nelas contido, por is
so que o» ácidos . orgânicos ex,
pelidos pelos raízes desorganizam
facilmente as moléculas fosfórl

cas, ut ili/. tmio rapidamente dite
fertilizante indispensável a gra
nação tio» cereais e produção rla>.
culturas. Além dessa facllldadi
.Io ataque, pelo» ácidos radiou
lares, as partículas du ossos, 11
vrea da capa gordurosa iitiper
menbllizanto que as cobriu per
mite a outros ácidos orgánicoi
contidos no solo e no es-tnimo
como sejam o mállco, citrico, bu.
lírico, etc, encontrar no cálcU
da farinha autoclavada um fii-
cil neutrálizantè para sua acidez
liberuntlo o fósforo para um esta-
do molecular mono ou blcâlcio di-
retamente assimilável pela vege-
tação.

Assim também as Alirus Ver.
des cnrlantea mlcroscóplas do «o.
lo encontram nns partículas des-
ta fàrinliá uma fonte limpa onde
Siiciaj- stia sede da cálcio, pro-
movendo como no caso anterior
a soliibillznçtto de fósforo, tãc
almejado pelo agricultor para a
adubarão de suus plantações.

A Farinha de Ossos Autocla-
vada. equipara-se em vnlor e na
sua ação rápida fertilizante ac
Superfosfato e às Escórias dt

Thomos e por l»to dave em.
progar.se como adubo nas cultu
ihs da mesma forrna • quantl
dade» como »ão utilizados 6»
ses adubos,

A Farinha do Ossos AutocIaVa,
da ctim a cxtraç&o da gordura
e da cola da sua composiçBx
perde todo o azoto orgânico qutcontinha e para dar os resultado»
tlola esperados terá que ser em
pregada sempro em mistura con
os ndubos azotados e potasslcoi
indispensáveis à produção.

Uma íórmulu aconselhada, se
ria a sefruinte por hectare dt
terra destinada a. cultura de mi.
lho:

Fa rinha dc Ossos Autoelavadí
de 40 por cento 200 kgs. Salllrt
potãsslco de 15 por cento 351
kgs.

Aplicar eHta mistura na pro
porção de 1 colher e meia d^t
de sopa por cova de milho, dl»,
tancindns de 1 metro em todt
sentido ou etsa mesma quantído
de por metro corrido, no caso de
plantação om llnhns, distancia
dns também de 1 metro entre aa
linhas.

COMUNICADO
Temos o prazer de comunicar aos nossos

fregueses, amigos e à praça em geral, que em
data de 31 de Julho último foi constituída nesta
Capital a "PARMAQ S.A. - PARANAENSE DE
MAQUINAS", da qual somos acionistas, com

sede à rua Emiliano Perneta n. 818, (nosso
antigo endereço), cuja linha de comércio
engloba as máquinas agrícolas e rodoviárias da

marca "ALLIS CHALMERS", escavadeiras e

guindastes marca "BUCYRUS-ERIE" e usinas e

acabadora de asfalto marca "BARBER-GREENE",

as quais, até então, foram objeto de nosso

comércio neste Estado.

Sociedade Técnica de Materiais
SOTEMAS.A.

1 — Instalar; nos galinheiro* de protluçAo, somente fran-
gna escolhidas e sutllus.

% — Eliminar as aves doentes e improdutivas, fazendo •
descarte, com pequenos Intervalos.

S — Adquirir pintos de um dia do melhor padrão de qua-lidade e sanidade.
* ~ Alimentar o plantei com rações de.alta qualidade, náo

se esquecendo que ração econômica é a que. dá. melhores taxasde conservação de carnes e ovos, e não a que custa mais barato.
5 — Evitnr os desperdícios do ração nos oomedouros.
8 — Combater os ratos, sistematicamente,
t — Controlar a produção, tendo em mente, no caso da

produção do ovos, que abaixo de 50 por cento u, postura começaa ser deficitária.
— Proporcionar às aves amplo esrjaça de comedouro.evitando que elas se uglomercm e lutem quando pretendem co-mer.

— Manter número de aves em proporção, com o espaçodo galinheiro, e até métios, no caso de produção d» ovos.
10 — Não deixar faltar água e verdura*

Conheça de perto o notável Trator

BRASILEIRO 8 BR DIESEL

O 1.* trator realmente fabricado no Brasil I Veja agora,
no seu Revendedor Ford, o Trator 8 BR Diesel-fabricado
«specialmente para o Brasil. Examine V. mesmo toda*
as vantagens que fazem do Ford 8 BR Diesel um dos
melhorus tratores de todo o mundo!

) nKSi5ililibmKiih^9HHi 11 /Jy iSm iM?iãa

SjESiJKiniiii V * _iMt>!.»B^^^^5^Ha^^t1í/^friJM»wS^^BK

V. encontra ssmpr» ypeças • serviço- para o seu Trator Forsü'
8 BR Dleasl~ |o t.o trator branlleiro *J
nos Revendedores FortJ
ds todo o Brasil.

««HP«2.200RPmit<HP
na barra de tração! Serviço
pesado e continuo, no solo
«nais duro que houver, nun-
ca é problema para o Ford
S BR Diesel!

Engata em S pontos com
levantamento hidráulico,
para qualquer implemento,
poupando tempo, aumehtah-
do o rendimento dfário.
Tomada da força no eixo
traseiro, com 1.000 HPlvt'

: .'.¦'.'

Mi» m «.adido da FORO MOTOR OO BRASIL S. A. r fistuir» a, mssoíiatti «a ia"£guei
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Elogiado
Serviço

por Estrangeiros e Quase Oescohecido
de Intérpretes da Polícia Militar

texto: Arolilo MurA Hnygeri — fotos: A rimai do Kiint/.e
Um senhor, com aparência d<>

estrangeiro desembarcara na ei
taçfto rodoviiiiia. procedente d<
Sâo Paulo, feliz por poder cunhe
cer Curitiba. Vlnlm doa Estado*
Unidos para visitar pm-entes eni
Snnta Catarina. Ao entrar hum
dos bares da estação, paru fnzi>i
Uma refciçSo, dera por falta di
»ua carteira e todos ba documor
aos. Inclusive passaporte. Era tnt
do da noite. Nfto encontrou nii>
guem a quem pudesse explicai
seu problema, porquanto falavs
comente inglês. Depois de viirim
horas dc espera alguém riu nil
ministração dn rodoviária, já nc
outro dia. percebendo que o ho-
mem estava em «puros, chamo»
o sub-tenente Wiihlir Hogrefe
chefe do Serviço de Intérprete."
do Batalhão de Guarda* da Po
licia Militar do Paraná. O ameri

cano, que a. essas horas, nfto
mais era uni «tranqüilo», com i
auxilio particular .dé alguns in
lerpretoa, ficou instalado om uni
hotel, e por ele» foi levn<lo a eo
nltccer oa pontos pitorescos ria
sorridente Curitiba, Alguns rii.14
ae passaram, até o nub-tonete Ho
firefe localizai a carteira e do
cumentos no próprio ônibus qiif
trouxera o . visitante da capita,
paulista. Posteriormente, èm cor
tu endereçada no chefe .Io Ser-
viço, já cm sua terra, agrádecen
do. diz: ..seria interessante quo
cada grande cidade dd Brasil si
guiase o exemplo de Curitiba
criando um eficiente serviço dt
informações aos turistas, come
Ô8tC>.

O SERVIÇO
O Serviço de Intérpretes co

meçou em 195H, tendo sido ideal;

za<lo pelo cm&o coronel uitimii'
Xavier Pumbo. atualmente Co.
mandante Geral da PMP, contai.
<lo rie Inicio, com 27 elementos
que prestai am concurso dos dl-
recentes Idiomas, organizado p<
los consulados rio nossa Capital
em setembro daquele nno. Dou
27 rundidatu*. aprovados, desta-
ra-yt» o Bub-tenente HógraXc^ c\u
fe rio Serviço, que fala fluente
mente alomão, espanhol, francês
italiano o inglês. O 3.0 sargento
Josd Inácio Porez. brasileiríssimo
fi Intérprete qualificado dos idlc
nins japonês c polonês. O quadre
presta serviço em alemão, inglês
italiano, japonês, polonês, nisso,
ucrahlnno espanhol e guarani.

CHAMADOS
Diariamente nas alas nacional

e internacional rio aeroporto
Afonso Penn. no Correio e Telé-

grafoR! na e.staçfto rodoviário fi
rua XV ile novembro, component.'s do. serviço ris Tntépiot--'-» re
encontram a postos, prontos f
prestarem as mnis diferentes In
rorifiações a respeito ria cidade 1
lio Estado, em português 011 en
outras línguas,

No aeroporto, nlinvés rio alto
falante «visando dos ambarqiiei
il.indo as boas vindas aos visitai
les estrangeiros, -quebrando 01
mala diferentes galhos.., se fazen
merecedores oias-oentonns rie chi
tas de elogios quc recebem ri<
exterior e rio pais. por parle d<
queles por ôles beneficiados.

No Correio redigem ..elogia
nns- nos idiomas permitidos peli
DCT. servem no Serviço Alfandi
gário, como tradutores, preslairesclarecimentos sobre os servi

ços poatali-telcgrjflcoi .1,, Rrn.
sil, eic. .

N*a eslaçfto rodoviárln. cuidam
rumo no aeroporto, dos turistas
qatrangetros ou nfto, que eatèjon.
r.ecessltnndo rie auxilio.

Dois clemonlos fazem o traba
lho volante na rua quinze, iisnn
ilo. como os demais, a bruçarieira
Internacionalmente curncterlatlçii
dos Interpretes.

Hotels, consulados, promotoresde congressos, policia, diferente»
entidades, sempre que necessitam
ria ajuda <le conhecedores de ou
Iras línguas, chamam o Serviço
üe Intérpretes <t<> Batalhão ii<
Guardas.

Atualmente, uni dos seus cum
ponent.es está estagiando na D<'
legada de Est rangei ros.

divulgação
Apesnr de seu quadro não «-1

m
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Contínuos aperfeiçoamentos
permitiram duplicar nossa ga-
ranúa: DE 3 PARA 6 MESES,
DE 6.000 PARA 12.000 km!
Sim, desde 1.° de agosto, os produtos WILLYS (Utilitário"Jeep" Universal, Utilitário "Jeep" Universal Modelo 101, Rural
"Jeep", Pick-up "Jeep", Aèro-Willys e Renault Dauphine)
têm a garantia integral da fábrica até 6 meses de sua
aquisição ou 12.000 km de uso. Esta duplicação dos limites
anteriores da nossa garantia é o resultado dos nossos
esforços pela constante elevação da qualidade de
nossos produtos, do alto índice de nacionalização que atin-
gimos, da assistência técnica assegurada pelos nossos
Concessionários em todo o território nacional, da crescente
especialização da mão-de-obra brasileira e do alto padrão
técnico já atingido pela indústria nacional de auto-peças.

/F\
VISITE 0 CONCESSIONÁRIO
WILLYS MAIS PRÓXIMO E CONS-
TATE V. MESMO OS INÚMEROS
PONTOS DE SUPERIORIDADE
DE NOSSOS PRODUTOS.
Peça uma demonstração e verifique por-
que pudemos dobrar os limites de vali-
dade do nosso certificado de garantia!

mim-ommm úq brãsh $jl
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COMPONENTES
O* componentes do Serviço <le Intérpretes, atualmente

t mero rir '!«, vem prestando relevantes serviços a p.,,,,,!,'"."aos •'leiueiitiiK estrangeiros que nos visitam. Siui «•hih-í'*"
monstra o espirito sempre nfualljuido da 1'oÍÍcÍn Milha 

"
1'aranú.

sírio oficialmente regularizado, c
Serviço rie Intérpretes vem fazer
do com que Curitiba seju uma
rias únicas cidades rio Brasil a
contar com elementos aptos pa
ra relações públicas com eslrai
getros, coisa que tem repercuti-
do bem no pnis o exterior, A-
cidades de ParnriHgüa e Voz rio
Iguaçu, pontos naturais de aua-

maior divulgaçau, ,.„, b.,da própria coletividade
COMPoKKWrÉS

Fazem parle rio Servin0 ,lèrpretes, alem do chefetenente Hpgrefè <» <,„„„;„,',„
gentos: Wilson Oguartov"
sao Hliimuislii. Alfredo Ali,-,Kottsi Okaria. Joiealaii SenBronéslau Béck Veríssimo

yy

m
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RECEPÇÃO
O avião está chegando do Paraguai, trazendo passageiros
diversas nacionalidades. O sargento Bollanf e o »ub-tenente I
grefe cstSn atentos, prontos para prestarem qualquer

inação,
-agr.

çao turística, lambem conlani la, Biaulio Martins. Ar
com interpretes da PMP. Scholttag, Zefeiino Escobar

Concordamos plenamente eom vino Rauffmann. Pedro Jo-'1
o tenente Edison Graescr, chefe ta! Theodoro Cardoso. A
do Departamento de Relações Pú ífoílauf. José Inácio F«'cz<
blicas da PMP: o Serviço de In. lando Fernandes Gonçalves-
terpretes, é mais conhecido pé- duino' KretenberS, Higin" '
los americanos, al<;mães, e até .Torge Lopes,- Santino Rosa
africanos do sul. que pela. popu. tos,' Paulo Akaischi, Ata11112
laçâo paranaense. E' necessário pindola.

I )- M0k < S
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?° aeroporto Afonso Pena, o sargento Bollanf' » (l(, n
harque, pelo alto-falante, em alernOo. Nesse dm. cidadO'antena de tarh,toB alemães, depois de «ma vl»»» » 

^mava»,, para o Bio. o Serviço de Intérpretes. «WP
Brestouos roaSs çaríatlos esclareoim™1
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«Turismo» de Pilotos da FAB Ass, de Médicas
em Londrina Teve Apoio do
Ministério." Surpresa Geral

Recepcionará a
Médica Chree Reid

LONDRINA, lü (Do Corres-
pondontc) 

— A população do
js'01'lc cie Parand está dooepoIC/.
„',ila com a iiiedlcla que o Mi.
nlstírio da Aeronáutica tomou
ec.m reforénplà no vem ejtio um
j:lto «Paris» da JFAH féz a Lon-
clrlnn ,espòclalrriàntO jmra tro.
r.cr, dc sfto Paulo, uma mulher
loira (Maura, que multo» d.-
zluni s'-r Rcglnu Mauro, ex-hiles
paulista, o i|ue foi alia», ele...
mentido) pne-j. a «Casa da Di?-
n.it, conhecida chuci-inha ela eíi-
cinde.

A propósito do fato, amplo.
mento cliviilo,ll<lo pelo <Dlarlo d'>
Paraná», o gabinete do ministro
ela Aeronáutica distribuiu a »u-
fcuintc nola .'i imprensa:

tCom referência a0 vôo rea-
Hzado u Londrina p^lo avião da
FAB C-412021 (jato «Pàrls»),
o gabinete elo ministro ela Ao.
ronttutica ,.. fim cie bem e.rlen
tar a opinião pública c intensa-
rio eni relatar o '""'o com et ma.
lor clareza possível, tem a in-
formar o Seguinte: .

a) O C-412B21, pertencente k.
Escola do Aeronáutica, realiza.,
va do Ri" para Londrina, dia
li dc ofeôato d« 1961. um vôo
de instruçAo, programado pela
fiecção dc Instrução da Esco-
la.

li) O aparelho é um avi»o do
tipo tiíinHporte-executivo, Utl II-
ssado ,nornuilmi*nte, no transpor-
to de passageiros, miwsão para
o qual foi nliá.-., adquirido,

.:) No programe cie instrução
previsto pnra o vôo em pauta.
lhçlulrá-sc um pouso intoirne.
diário em São Paulo, com obje-
tivo de treinamento.

d) Na etapa Rlo.Sáo Pau-
lo, C-112921 transportou como
passageiro apenas um sargento
da FAB.

cl Na etapa São PauIo.Lori-
drina, foi transportada uma paa-
sagétra, segundo decisão do Co-
mandante do avião, porque havia-

Dormiu 25 Dias;
Acordou Candidato
a Senador

RIO. 19 (M) — O sr. MourSo
Filho ex.vereador carioca (PSD)
dormiu 25 noites e 25 dias e açor-
ciou candidato ao Senado. Sub.
metendo-se a Iratnmento dc so.
nolcrapia, o ex-vereador carioca
internara.se numa clinica c, nes
se ínterim, o diretório de seu par.
tido eitevc . reunindo, decidindo
apresentar sua candidatura á Câ-
mnra Alta. nas próximas elei-
Ções.
Ocorreu nesse período, também,

que o governador Carlos Lacer.
da. assinou ato dcmitindo.o do
cargo de médico do Estado, o
cjue provocou risos no sr. Moura
Filho, ao acordar, pois nunca fo-
ra funcionário público.
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.* Páftlnaguâ Ganhou-, Palácio! ;

pof lVar,*FôlIó, Lygla Fagundes

lUifar "o nliarellio e não con.s.
titula o transporte ultcruç&o ai-
guma na mirado do vôo,

f) A pa-migelra nao era pes-aoa das relações dc nenhum
membro da tripulação.

¦ ri Mim comuns, om todoa 09
locais, tm que puuHum aviões
da FAB, as hoIícíUcçõcs ele pai.«ctgens h o comandante poda de-
cidir ela conveniência ou nâo
•Io transporte: fica, no entanto,
responsável pela decisão toma-
da e obrigado a fazer um role..
tório ao encerrar' a .i.i-.-uo.

h) o transporto da passageiran&o acarretou 01111.1 ou despes-c
a nciçiVo, além d.es conernontes
k missão programada;

I) O avião regressou ao RI»,
30 minutos após o pouso em Lon
drina, cm cumprimento ao ros.
tanto Ja mixHOo do instruções. A
apuração cia ocorrência foi obje-
tivo de sindicância delermln.ilo
pelo exmo. sr. ministro ao co.
mandante da Escola de Aeronau-

t icío.
A propósito elo assunto, o

jornal -«Folha do Londrina», co-
mentem: «o resultado da sind.-
canela causou súürprèSa cm
vários círculos, notadamente em
Londrina, diante do Indlsfarçá-
vel Interesse do Ministério em
abafar a repçrctfss&o do escan-
elnlo. Tanto parece evidente essa
preocupação que o próprio ma.
jor Ismael Abati, chefe do setor
de relações públicas do gablne-to carioca do ministro, JA recc-
nliecia ao tomar conhecimento
do fato que <a situação c da
mais alta gravidade c recomen.
ela mal a FAB perante a ope-
m»o publicaj. Esta autoridade,
antecipando os resultados agora
conhecidos, formulava, nà mes-
ma ocasião, a hopõtese de que
se tratasse de vôo autorizado e
que -corno houvesse vaga. o lu.
gar teria sido aproveitado pela
passageira, o que, alias, é co-
muni acontecer, mesmo com
aviões a jato>. Estranhou-se,
sobretudo, que naquela nota náo
so tivesse feito qualquer alusão
às demais irregularidades, co.
mo a decolagem do Jato, depois
do horário máximo para opera-
ções de vôo, .10 aei-oporlo de
Londrina, segundo disposição
du própria Aeronáutica. O Mi-
nisléii", ao divulgar os fato?
apurados pela -indicància, tam.
bém omitiu qualquer pronuncia,
mento sabre o reabastecimento
da. aeronave, cuja tripulação
mandou encher d tanque com
«rasolina rncsmò (sempre às
pressas), já quo as empresas
distribuidoras de combustível
não dispunham de querosene.
Observou-se também, que o re.
latótio não fez referência aos
riprhéa cios tripulantes, cuja iden-
tificação foi estranhamnle ocul-
tada, desde os primeiros mo.
mer.Los .inclusive pelas autorida-
des da FAB e do Aeroporto, a
até pelos funcionários da Com-
panhia fornecedora de combusti-
vçí, que se negaram a informar
sobre a assinatura da nota de.
fornecimento da gasolina entre-
gue. Entre muitas outras- indi-
cações, ele que se tratou, em
verdade, de vôo irregular, lem.
brumos, paru encerrar, que a
proprietária da buate onde so-
contra a lona Maura (com su.
cesso aliás — e o parenteais é
do «Diário»), já esperava a pas
sàgelrà do j'.to, no aeroporto,
do que, não fez mistério. A «ca-
rona> em São Paulo, fica as-
sim mal explicada, como estra-
nha coincidência. Supõe-so que
o objetivo da» autoridades supe-
rioras da Aeronáutica, em di.
vulgando uma sindicância reali-
zada «dentro de casa», sobre
um escândalo de repercussão
nacional, tenha sido para por a
salvo a reputação de oficiais da
FAB junto às respectivas fami-
lias e, também, para preservar
o decoro daquela arma, o que
é perfeitamente compreensível.
O fato é que a nota d» gabine-
te ministerial não Convenceu».
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é o que você terá no Edifício

Barão do Rio Branco
1 (esquina' Rio Branco-Mal. Deodoro

v construção já iniciada)
4 elevadores eletrônicos cada um para

14 pessoas*»' Telefone já instalado em
todas as unidades"{'P. B.X.) • Acaba-
mentos especiais, inclusive mármore •
Kitchineté • Antena coletiva para televisão

Persianas, .lustres e outros acessórios
já incluídos no preço. «Prazo de entrega
certíssimo.e.preço fixo sem. reajustes •
Condições de. pagamento excepcionais:
apenas 10% de sinal.e o restante como

laluguel • E O QUE B O PRINCIPAL.- a ga-
rantia em pedra e cal da mais tradicional
|organização no gênero: o Banco Hipote-
' cario Lar- Brasileiro.

Oemais informações com ^-proprietário: ¦;

BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO SA
Rua 15 de Novembro.390-rOti"' 1--.-G5-4-1533

Tt<"untu-nn no 'Uu 18 do rorren-
tu na r**lde..rlu dá profittwora
...fellii. Volte do Mnecdo a
diretoria da A.u.M. iiòtòr r..-
ranaoiuo .. fim dé tratar «la re-
cepcSb .'.' medicai Adu Çbreé Reid,
dn A".i'-eiH<;iííí Internacional «I**
Mòiili-n». que conjrroifc. mídlcaíi
iln 1(1 países do K.lropn, In.ru.
Jup&o, rillpi.ui», Canadá o K«-
tndou Urildoj,

O programa de viagem du n.d-
dica Ada nb...in;c »u AMoelttcfleã
Médleai dn An.írlca du Sul, es-
tandò pi-t-viHtu u t,uti Baldo áo
Nova Vork a 1.1 de ..«íisto o sua ¦
chegada ao uot>ho pal.i *-ni 10 d**
setembro coinvcando per Hfto
l'aulo. A segunda cidade n àèr
visitada A Curitiba, ele 12 a 13,

Dura ii to a huu estada tio Ui»
àa Janeiro du 14 u 20 de «etem
bro, tomará parto na Awiemblelo
eicrnl da AJiMeMacSÕ Bro«ll"lra de
Meydicos a reollzar-so bm 17 dê
Betembro na «'id»* proTtsória ^ r,|n

'Senador Dantns, M, .u>to. 1211 mi
Guanabara.

A repreaehtafeao fio aetor paru-
náensã oeni cheflado p*jla aua
Pn.-íldcnt". me-elicn KIl.i» c.tto.r-
chia Noronha, quo convoca a.»
cologDB do Paraná a ingreaaarftm
na A.B.M. nnti-8 d<. 10 du te-
tenibrb parn terem b título d«
«Si-icla.H Fiindadorns..

VIAJOU

Soguiu para Soo Paulo » mé-
dica Hilda Mnlp, PrenMc-nlç da
A.»?oclaf:ãf. Brasileira do MédlcaU,
a fim da (.laborar 6 Regime ln-
terno da Associarão.

Decido o 'lia 15 do corrente re
..nha cm Bi-lo Horizonte, a fim
i\'í fundar o setor mlm-lro.

Extensão Sobre
"Psicologia

Infantil": Dia l.°
Terá inicio a l.o d» setembro

o curao dc extensão sobre «Psi-
cõlogia Infantil», no Instituto de
Educação ministrado p--lo pro-
fessòr Mo.sca d*: Carvalho À par-
tr daquela data, o curso será tr-
alizado ícs X.as o 6.as. das 17 àa
1S horas. B' o scgiiinte o temá-
rio a Gf-r desenvolvido;
l-*r»iblRinas d" Personalidade *• #>na
Aplicação pcüasóRira

1) Perturbácôba evolutivas da
personalidade; 2) Alterai;õcn pai-
coííônlcaa da pc-rsoiialidadt;: 3)
Hábitos nervosos na infância; 4)
Sintomaa psiçAticos nas' crlànçae.

1'roblemat' dc toiidiiia c su»
Aplicação Pedàguffica

1) Problemas de alcance social;
2i Fugas infantis; 3) Dificulda-
des du natureza sexual.

Sócios Juvenis
da Thalia Passam

V

Domingo com Picnic
Os grèmfos Universitário Thalia

u Mon-RêVe da' Sociedade Thalia.
reáÜzarfip «picnic*, dia 27 na
Granja Universitária. Um ônl-
bus especial sairá du frente da
Sociedndo Thalia ás S horas da
manha; No local, será ./'rvido
r.hurrasco com acompanhamento
iini.-ical eío conjunto «Chlp-Chip»,
além da encenação cômica de ele-
mentos do Teatro Paranaense.
Os sócios poderão obter maiores
detalhes na secretaria da Thalia.
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SAMDU EM LONDRINA
O sr. José Antemlo do Queirós,
mcMico-chefo do Posto do Sàm-
du, em Londrina, informou ao
DP que acaba de solicitar ao
diretor regional, em Curitiba,
o ;'v administração central da
;>tii. irquiu. no Rio, a ampliação
do quadro de servidores de re-
partição, a Um do melhor aten-i
der po ncimero cada vez mais
crescente» ele- necessitados de
socorros me-elie-ns. (Loto da Su-

eursnl).

«SENHORA»
Não Tema n CJâncer. P'açja

Exames Portóulcos. No Centi-»-
Paranaense de Pesquisas Méd.-
cas o Senhora Será A.tendidü
oai Satisfação e 'ín. Despeí.,
de sua Parte. •

Rua Louienço Pinto. 69 —
CurlUba.

\\

Governador Segue Hoje Para
Londrina, Acompanhado de
Dona Nice e Secretários

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Kncontrum-ne do r>l"»t&o, hojo o ctiiranto nB(;muna, «té íis 22 honiH, Hs Hcg-ulnte» i.umaclni:

ALIANÇA, fi IC. ICi.illliino Pcrnetit, 350J CEN-
TItAI., íi lime XV d« Nocvcmuro, <78; l.KAU,
à U. Wi-ulphnlen, 81; I.IKANI, ri R. Cândido Lo-
pc.H, 233j MARECHAL, u 'i. Mal, Florlano, 84]
KtSJIRA, k H. Hnlclnnliii Marinho, 554; B, SI5-BASTIÃO, a nua. Mui. Florlano, S78, Depoln das22 hora»; COLOMBO, It R. XV do Novembro, 123.

Viajando via nírea. seguirá, ho.
|e. pora a cidade do Londrina,
o governador Ney Bra«a. que
nli vai cumprir extenuo progra.
ma. O cheio du Executivo esto-
dual chegara àquela cidade as
10 horas. Far-se-á acompanhar
ele sua esposa, d. Nice Braga e
elos srs. Mário Braga Ramos, se.
cretárlo de Kducaçâo c Cultu-
ra; Paulo Pimentel, secretário da
Agricultura; Allpio Ayrcs elo Cor.
valho, secretário de Vlaçâo e
Obras Públicas; cel. JonS Schlo-
der Filho, ciicfo da Casa Militar;
Afioruo Camargo Nctto, diretor
do DAEE o Antônio Brunctti,
e-lierc da Secção dc Relações Pú.
blicas do IBC.
Também por via aérea, viajara-

ram. com o mesmo destino, par.
lindo, Os 14 horas, do aeroporto
Afonso Pena e a fim de se jtin-
tarem à comitiva do governador
elo Estado, os srs. Justlno Alves
Prreirii. secretário da Saúde, o
cel. ítalo Conti, chefe de Poli.
cia. alem dc e.iitre.s membros da
administração púhlic.-i estadual
Por rodovia seguirá, na manhã
ele hoje. o secretário do Traba-
lho e Assistência Social, sr. Fe.
lipe Aristifles Simão.
Durante a permanência do go-

- 
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vornaelor Ney Braga om Londrl.
na, será cumprido o seguinte
programa:

As li horus o governador Ney
Braga realizará visita oo prefoi-Io Milton Menezes, no Paço Mu.
nlcjpol, e as llhMm à Câmara do
Vereadores.

As I2h30m o chefe do Executl-
vo estadual será homenageado
com um almoço oferecido pelas
classes produtoras de Londrina.
As 15 horas, lera um encontro
com os funcionários públicos, no
flrupe. Escolar íIIuko Simas».
As 20h.-|0m horas prestigiará a
Instalação solem, do Congresso
Internacional dc Pcriodontia e
Prótese Dentária.

D. Nice Braga, esposa do go.
vernador paranaense. tambe;m da-
rá cumprimento ao seguinte pro.
mama na Capital ela região nor-
le do Estado: percorrerá a Casa
elo Criança, ás II horas; às 16 ho.
rus visitará a sra. Salde Mene-
zes. esposa do prefeito Milton Me.
nezes; ás 17 noras asslstiráV a
posse da Diretoria da L.B.A
de Londrina, na Cau da Crian-
ça, e às 18 horas será homona.
íeada pelas senhoras da socic-
elade elo Capital do Norte.

Reiniciados os
Cursos de
Artes Plásticas

SubórdlnòdcM » novo dlreçto,
/oram reiniciado* o« Ciirnon d*
Art»*M PláutlcJM mantido» p^la
CUut d'* Alfredo Anderiep *•. pa*tioolnndos pela Daportífricnto- de
Cultura,

Tol» cursem «fio mlniftrad,,'.
dtHrltin?nt«. dns 8,10 horas é*
11,-10 o dos 13h«m ttn l"h4Sm.

Caminhão Colhe
Ônibus e Menor
Resulta Ferida
O Ônibus prefixo 405r placa 

ü—53—05. tia KiiiptVjfia Sfto Cristo-
vfioí truf«K/iva pt-Ia rtiti Bai&o do
fito Branco •¦in direção a rua 15 «>•
Novembro, e tinha (íorno motoriatii
Joa^ da Costa Neto. A<> tratispoi
ii cruzamento «Ja avenida Visconde
do cjuarapunvn, o Ônibus foi colhi.
do pelo lado direito' por um ca
.iiinliSo, do placa 43—94-^34, dlrl.
pfldo pelo nioir-riftta H^r^io Rodr]*
ifues de Carvalho, Anihoa os vel-
calos ficaram do corta mau. ira da
nlflcaelos. Soube-ao por Intermódlo
da testémunlias quo uma menor, quevlujnva no coletivo oin erompanhii
de ?f;ii« pai», sofreu pomi^nas ms-
corilacOea, Todavia, como so reti-
n.™ anti-s dn chegar a policia
.ihci foi possível aer Identificado.

"Semana de Caxias" Iniciará
Hoje e Encerrará na Cerimônia
de Compromisso dos Recrutas
Traiucorrondo dc 20 o 2B do cor-

ente a '.Semana de Caxias», se.
rão prestada» pcla 5.a UM e 5.o
JI grandes homenagens em me-
mória dn marechal Luiz Alves do
Lima e Silva, Duque de Caxias,
o qual, foi designado, pelos ai.
tos representantes ela classe pa-
trono do Exército brasileiro. Al
diversas solenielades culminará.,
eom a cerimônia do CÓmpròmls.
so dos Recrutas a 25 ele agosto.

Dia do Soldado-, que terá lugar
na nia Silva Jardim, entre a rua
João Xegrão. n a estrada-dc.íer-
ro. estando prevista para Iniciar
*e às 10 horas. Nussa ocasião,
os soldados incorporados em Ja.
nelro do ano cm curso prestarão
o juramento à Ilaneleira, seguln-
elo.se o cerimonial da entrega dc
medalhas aos oficiais e praças
após o que a tropa desfilará em
continência ae. Pavilhão Nacio-
nal.

>\'os dias 23, 24 c 2ã, seráo pro.
rcrldas na Rádio Clube Paranacn-
se. PRB.2. entre às 12h35m e 13
horas, palestras alusivas ao Inol-
vidávcl Duque de Caxias, pales.
Iras essas a cargo respectivamen-
te. do dr. Carlos Alberto Moro,
mui digno, vereador da Câmara

.Municipal do Curitiba, do Exmo.
ar. gcnoral.de-brlgada Joaquim
Vicente lli.ndon, Comandanto da
Artilharia Dlvlslonúrla da 3.a Dl.
e do Kxmo. .senhor gencraL.de-
divisão lieinjamin Rodrigues Gfl-
Ihardo, Comandante da 3.a RM
li 3.a Dl.

A tarde do Dia 23. rcalízar.so-á
a partii das 15 horas, a já tra.
d.cional Corrido do Kacho.
Para participar do.s solcnidades

programadas, estao convidadas tó-
das as autoridades locais, bem
assim o público em geral Ai Cu-

1 iliba e cidades adjacentes.

RECEBEMOS
BALANÇAS EM

GERAL
AO MELHOR PREÇO

DA PRAÇA
Rua São Francisco,

204 — fone 4-2773 com
rede interna.

PflRÜ CQRGQS MÉDIOS..
PARU ENTREGAS RÁPIDAS 0EMTRQ M
CIDADE... A SOLUÇÃO í 0

NOVO,
VERSÁTIL E
SUPER ECONÔMICO

J^ EIS II i =

\W^Z^/' ¦m

'P:

SERÁ ESTE O SEU CASO ?

ml^m^0
ENTREGAS RÁPIDAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA ARMAZÉM TINTURARIA

/àVlafa ¦¦ '-"¦" ' >\

LABORATÓRIO

rtmzl *z>y*

W9m^^^^^\m\mmWj0^n^aj^araimir-%^*'

1 *PADARIA *
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Se o seu caso não está aqui relaciona'

do, mas o seu problema é o transporte

de pequenas cargas ou a entrega rápida

de grandes cargas subdivididas, procure as

lojas de Hermes Macedo S/A, e receba
na hora, a solução.

• ••••••• 9} ••«•••

SE

II tCOIMIi OUE PROPORCIONA!

ESTES SÃO OS SEUS SEGREDOSt
Transporto 400 kg. de lucros para a sua firma. *•
Além do condutor, transporta na cabir.e, mais um ou dois passageiros,
Estaciona com grande facilidade. .
Consome, em média, 3,5 litros de combustível cada 100 kms. percorridos.
Dispõe de 4 marchas para frente a 1 à ré. ~*
Velocidade com carga total; 61 kms/horo.
Muito mais barato que uma camioneta

VS EXPERIMENTAR PESSOALMENTE D EFICiENCÚ 00 MOTOFURGflO
UMBRETTa, NAS LOIflS DE

E ESTUDE.OS INSUPERÁVEIS PLANOS DE FINANCIAMENTO^
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Gabriel Baron: Governo não
tem Interesse em Ocultar
Responsabilidades: B. A N. P.

DIÁRIO DO PARANÁ

ARAPONGAS, 16 íDo Corres,
pondcntc) — «O Kovêrno <lo 1G*-
tnrlo nfto tem tnt-Tf-ssc 0m ocul-
tar na rótponso.DlHdadea «lo sr.
Rublm Machado c dos dcm-ii»
membros (Ia antiga diretoria,
que, »o silo culpiiüoa Irão paru

Pavimentação
da Rodovia
P. Grossa-Foz
FOZ TIO IGUAÇU — (Do cor-

Tespondcntel — Causou bon rc.
percussão nn cldndo, a noticia
de que o presldento <ln Hepúbli-
ca aprovou o relntório apresente,
do pelo ministro da Viação refe-
rento Aa obras de pavlinontaciio
dn rodovia llc.tndo Ponta Grossa
a Foz do Iguaçu.
Segundo o relatório, aquela ro.

dovla poderá ser pavlmentnda de
imediato, cum prazo de coriclu-
são em 4 anos e Bastos de •)(!»
milhões do cruzeiros em 19G1, 1
milhão o 175 mil em 1082, iqual
soma etn 1S03, e finalmente 1
milhão o 176 mil em 10114.

a cadela», declarou, ontem ti
, iii.l!'-, a reportagem, o ar. Ga.
brlol Baron, Interventor Ueslg-
nado pelo Serviço dc Econom a
lliiinl pnra prouedor ã liquld».
glio do Buneo Agrícola do Morto
do Paraná, após receber a ad.
mlnlatraçfto iio eatabcleclmopt;1
dn-, mim * do Juiz do Direito >l.i
Comarca, ar, Jorge DOntingOl,
A transmlasilo roaliJiou-sa ha

1 th, nn sede do Bnneo ,em no.
Icnldade almplos. a quo compa
rcecram ao dois funcionários e b
ar, lSinunuvl Bittencourt Corrêa
de Castro, dlretoivaeititchle do
Banco Comercial do Paraná.

COMPnOVADAS
IHRK.GUIiAKIDAnK8
Dizendo que Ja havia «o In-

tulrado da situação do Banco,
Baron comontou:

t-Loüo uos primuiros «xnmcs
da documentaçan aficiul. aaltu.
ram-se aos ólllo» do alguns, a-.
inúmeros irregularidades prutl-
cád?a pela antiga diretoria. Vou
trabalhar com afinco ,no sentido
dc concluir, Com rapidez aa ta.
rafas de que estou lncumb'do o
su, ao termo do levantamentu
já Iniciado, concluir-sc pela rc»-
ponsabüldado crlmlnoan do «ru
po do ar. Rubim Machado, cs.
aa» conclusões serão oncumi-
nhiidas à Justiça, com o pedido
dc punição aoí* responsáveis.

Curso Aberlo de
Doutorado Dia 23
na Fac. Direito

O Centro AcadOrhloo «Hugo
Slnmitw estará promovendo nn
«emana çntrants um Curso Al>er.
to do Cur»" do Doutorado o a
V Semana ReMíiaenéa dc !£*•
tudo- Jurltlcos o SOOlele'. I»'''-
parátóría para a XI Semana
Nacional de Estudos .lurídlcs o
Sociais n tor lugar nn cidnd»
de Manaus,

DIA 2»
o curso Aborto de poutpri*»
sero\ ln<CÍUdg no próximo d>

23, oom ii COr|í( i.':iii:I:i, d" prol-
Osmar Gonçalves da Mottq, SÔ-
bro •Sltunfio» Atual do ftegl.
me Cambial!•. na sala do con.
torênclaa da Fnciildada <i« Di-
roilo da Universidade do Par".
na, cm Inicio pnvislo parn às
20lí.

PORQUE
Dia 25 n>> mesmo local, "

prof, Napol.flo Teixeira dlscor.
rerá sôbru «Porque o .lurlsta
Precisa tor Noções dc l-Mquia-
Iria*, nlnda no mesmo horáíto.
Flnaimento, o prof. .I"só Nico-
lnu doa Snntos, discorrerá sobre
•tO Principio do Audetcrmlna-
çfio dos PÒVOB.->. dia 27 no mesmo
locol o horário.

ESTUDOS JURÍDICOS
No p-rlodo dc 28 do corrente

s 2 de sot«mbro, deverá «fo-
tlvar.se n V Scinnnn Paranaen-
se do Kstudos Jurídica.

Acadêmicos de Londrina vão
Convidar (Novamente) Julião
Para Fazer sua Conferência

PARA ESTA SEMANA

Vreços
qm fetòm por$í

«*
í—1 SUPER MERCADO,

WESTPHALEN, 39'

\9 IA
SIaa&P^

10JA MATRIZ: ANDRÉ DE'BURROS, ESQ. r/ESTPHfllEN

FONES: 4-5421 KÈDE INTEKNA

ARTIGOS DO DIA.
SUPER MERCADO LOJA MATRIZ

DIA 21 SEGUNDA-FEIRA:

Banha "TABU" pcf. 1 k - 126,00

DIA 21,SEGUNDA-FEIRA:
Aquecedor de imersâo p/ água, de

30,00 por 69,00

DIA 22 - TERÇA-FEIRA:
Vinho Rosado FONTANIVE,

gfa. - 48,00

DIA 22 - TERÇA-FEIRA:
SALEIRO DE LOUÇA,

de 120,00 por 97,00

DIA 23 - QUARTA-FEIRA:
Sabão MINERVA, pedaço - 20,00

DIA 24 - QUINTA-FEIRA:
Leite Condensado MOÇA,

lata — 50,00

DIA 25 - SEXTA-FEIRA:
Vermouth CINZANO Doce,

litro — 75,00

DIA 23 — QUARTA-FEIRA:
Concha plástica p/ gênero,

de 13,00 por 10,50

DIA 24 - QUINTA-FEIRA:
Capacho de Coco, 80x40 cent.

de 750,00 por 518,00

DIA 25 - SEXTA-FEIRA:
Bola de ping-pong

de 35,00 por 29,00

DIA 26 — SÁBADO:
Geléia VERA CRUZ, copo - 44,00

DIA 26 — SÁBADO:
Balança c/ braço, p/ cozinha, mar-
ca ASTÓRIA, de 1.650 por 1.494,00

ARTIGOS DA SEMANA:
ARROZ AMARELÃO quebrado Cortador de vidro c/ 6 rodas de aço,

k - 14,50 de 95 por 79,00
MAIS CONFORTO PARA VOCÊ I Agora, com a instalação de moderna
mesa telefônica, é muito mais fácil e rápido fazer sua solicitação de
mercadorias...

Faça seus pedidos pelo FONE 4.-5421

LONDRINA, 10 (D" correu.*
pondreilol — Oa ucontnclmentn»
ycrlflfuul"» torça-folra íilllma.
ii nolto, ocasião om pur <*Tand»
malta de estudantes secunda,
rios p outro» manifestantes, nftn
permitiram qtiu o depulndo n, i -
nsmbucann Francisco Jiillío,
iiiii>r iius Ligas Çamponeons do
Nordeste, prpnÜnolll4f* confe-
roncln .'in Londrina, contlnunhi
nn ordem do ''¦'! Segundo niiu..
l*OltVoSi "h uoníUMTiffíOíí de Ui.
reitn da Facilidade Kstndinil rio
DlreH" do Loildrlnn i «tHo (lio.
poftoK ii cniivldiir. ng-ora ofl*
olalmonlí, no p»>la**1or)tftri pn--
rn rmillüor palestra no «aift" n»
bro (ii!M»n icsrain Superior,
COMI' -N'1'A It IOS II11 It A VTtE
AS AII.AS

Durnnt- ns aulas i'o onipm
à uoit'-. todos os alunos c*.
nvnlnvnm o liim"ntiivnm os nçon
toislnioritos, Tinilxnii nlrriins
professofos nmnlfcst.irtim o .ips
conti-niniii^nlii i*"*m a manlffs.
tnçuo (pir. culminou com ernus
InmontAvelB.
FRIUIM) O ZKl.AI>'OIt
OA EHOOLA

f) zplmlor da e.icola. cnlio-
oldo rioirio «SpU JoAoj. ficou
ferid" na r-ilíPcii. fruto dc uma
paulada nue recebeu na noite
de lerçn-felrn.
MnKRIMDE di:
íiriMAO

Todos "S alunos, ile ciuatro
clns~cp. du Faculdadp Ae Dl.
r«ito Mio unanimes om «firmar
quio a llbordfldL» d& opínifto é
r.oLsa safiradn n" Hrasll e qm.
.rulliio tinhu " direito de falur
o que bsm ontondrssi'. Afinai
quem Irlà ouvi-lo seriam posaoas
mala "il mtnos l)';m Instritldna
u «lunos d" Curso Superior o
nfto m"le(iuei travessos.
\ AJSTAOKM l'ARA
JW1JAO

Adiantam, ainda os l"ndrl-
nensea qu? se Francisco Julião
tivesse prdnunciada n comforon-
cia talvez nfto alcançasse o
sucoflSo riiif obtevo com o; movi-
monto de que proibiu de falnr.
O próprio deputado deixou as
dependências da Ksir.ola com lar.
go ftorrten nos lábios o li d ores
nacionalistas, daqui estão sa.
tisfeitoj com o desfecho dn his.
tória.
NAO AI-AUEORU O
UlttlA.MZADOIt

Até hojo. nã" apareceu o or-
g-anizador da manifestação.
O niovinn.nl.i ti'm a UL.E co-
mo «testn do ferro>, mas po.
pulároa nfiiniom qu,? partiu de
pessoas bom diferentes (le estu
dantes secundários, que foram
apenas instrumentos,
INQUÉRITO

O diretor da Faculdade k"U_
citou a instauração de inquiri-
to policial para apurar ros-
ponsahüidades nas depredações
sofridos polo estabelecimento.
NO-?"- DO DIRETOR I>A
FA< r/I/DADE

A0 cabo de uma reunião do
Conselho da. Faculdade o dlre.
tor do e.nlnbolenlmont.o, prof.
Toobaldò Clocol Navolar. distri.
biihi n segrúinte n"ta oficial:

«•Muito lamentáveis, mesmo,
sob todos os aspectos os aeon.
teclmentos dn noite d" dia 15, na
Faculdade de Direito do Londrl
nn, onde um grupo do aluno3
dos cursos secundários loc.ils,
impediu, pela. violência depre-
dando a coisa publica e causan
do ferimentos em varias pes.
s"as, quo o deputad0 Franci.i.
co Jullfto proferisse, nò au.
ditórlo do estabelecimento, a
anunclnda conferência sobre ro
forma iifrrâria. a convite do
Centro Acadêmico «Sete de

Março», K' uaturriicudor qua
mniiii cidade como Londrina,
ttvníii*udl»Hlmn pão sd tio lu.
cinte im iidlnntnriienio materlnl
mnx l-iiiilicii. muilo cm parti-
i-ui.ir- uo piano cultural, m;
encontram f)«tudHnt«B quu m.'
dflxoni conduzir para fruslrar
a livro inanlfistaijão1 do pensu-
manto c O direito de rcunlil".
ffnrontlas onnitltuclonnls, paru
cuia çpn ubstunclnçio. nus par.
lns iniiRilns dc Iodos os pulsos
tombaram tintos • tunloa Ide.i.
IIhIik dns (.'Iiisuch estudaiiltis, T"
nb" confiança nontlldo, que isso
nfto so r-petlrá em Ij"ndr|nii,
piira quo oít» torra nft" adipii.
rn. lá fora o conceito de Cl*
d.tdo Inclvlllsada-», '

OBNTKO ACADÊMICO
TAMHKM

O Centro Acadêmico *St>te
d- Marco» também distribuiu fio
tr. a respeito dos InririenUx.
declarando, u corta nlturu:

«Convidamos o d' pulado Fran
cisco Jullfto pura umi conferen.
cia no unfltontro da Faculda.
de, a fim de debater domocrá-
tleaniente. os princípios dn re-
fonna nirrárln qu" ele prec.
nlza. A Iniciativa dessa confe.
ronola nfto sicniflcn, absoluta,
mente quo o» estudantes dc
Direito de Ivondrlna participem
das mesmas idelns riu Jullfto. No
exercício das liberdades dem'*-
rnlllrau dufendemou " direito
d<> pürlunifiiitur dt expor as
idéias que sustenta, em pcaso
anfiteatro, nsslm como defen.
demos nosso direito de debati.
Ias.

O Céntrp Aca'Jemicu «Sete dQ
Miirço» repudia os atentados vio
lentes ,; deprimentca contra os
piilrlmomo.; material e inorul
da nossa Jb"»òüldádoi em iiunen.
távei manlfestaçft." d0 falta dc
cultura, civismo c educação de-
mocrática, da parte de elenien
tos desclassificados que depõ.
em contra o eiCiviido conceito
em que merecidamente é tida
a população generosa e ordeL
ra d> Londrina».

Trem com.
105 Vagões
na RVPSC

A Rede Viação Paraná-Santa
Catarina acaba de bater o ro-
córde em todo o sistema, da
Rodo Ferroviária Federal S.A.,
fazendo circular, na linha São
Francisco do Sul, entre as es.
t-ações de Mafra e Porto União
da Vitória, um trem com 105
vt.gõns (1260 metros do exton.
sao), com apenas uma locomo.
tiva dtesel elétrica dc 1200 HP.
O, comboio ora composto de 103
vagões vazios em retorno n
d..is carregados, num total de
1211 toneladas.

NOVO HORÁRIO
Entrava em vigor d'a 21. S"-

gunda-feira novo horário do
trem de subúrbio entre as es.
taçõos de Roça Nova e Curltl-
ba. O trem de prefixo S-l pai-
tira desta Capital, às 18hlÒlri
o chegará em Pirnquara às lílh
02m. e ani Roça Nova às 191i
20m.
ESTAÇÕES

Foram inauguradas pela Re-
de de Viação ParunéuSainta Ca-
tarina e já se acham abertas
ao público, as estações de «Ro.
chn-Loures> e «Engenheiro
João Passos», no ramal de Gua
rapuava.

Coquetel Inicia'
Hoje em Londrina
Congresso: Inter

lnnlnlu-«e oflcluliu.mti' r«to
no|t„ em Ijondrlnu. na» dtp«|U
dohclus d" Counlry Club, o l
Cne<ni'»o iiiMrháolpniit dí Po-
rlodoatlii, Prole-o o DentlilHcn
Aplicudu, tpir pnr uniu seinuilii
'•atará ciiiBreKanilu alguns'dol
mais famosos os) lallstns na-
dono!» • interniiel"n<il«.

O Inicio da Jornud.i, uerá uiar.
cado por um wqUetel e juntar
dançnnlo. devindo oh trabalhos
cieuMiie...i serem insúgurádos
apiv.iuu iimnnlill, pr"l"ng>»ndo.se
ato iiibmlo. Pnrn o i-ncorr.tmento,
s«rá efetivado um magnífico
banquete, pievendo-m* ulnila
uma .tcuiHfto ús Calnrutua do
Foz dc Iguaçu.

O norte.onierlenno Satfur Rum
pford, e a 

'principal 
utraçlo èp

Congresso, quu eonturá ainda
com a piirtlrlpnçiíu d" Raul Cor.
riOlro, Flrmim Carranza o Jor-
go Hotáclo Rorrr.inelll, d» Ar.
gi-ntlna o os bri.*'l"li"n Ernui.
lo fale» da Ctwilia. Olímpio E.
Pinto, Nelson Ijiisc.aiit, Benedito
de Campos Vldal, R. A. Pe-
,!*•'¦ irn. Antônio de Pádua Lima,
i^llclan." I/-i»e Nolto e L.«vi de
Brltto Buquera.

Encerrada
Mostra de
A. Massuda

Fo| encerrada ontem a (X-
poslçfto du pintura dc Alberto
Massuda'. quu por vários dias es.
tevo despertando a atenção do
púbüeo curitibano. A mostra
que obteve exit", constou do
pfcnturas á óleo, aquarelas e de.
senhos, Undo aldo efetivada no
salfto 'tspeelal da Biblioteca
Pública do Paraná.

Piloto Pereceu
no Encontro de
Avião e Árvore
LONDRINA, 19 (Do correspon-

dentei — O avião «Slinson» 105.
propriedado particular do piloto
Dlomedes de Oliveira, foi de en-
contro a tuna árvore, ao tentar
aterrissar na estrada entre Cia.
norte e Jussara.
Segundo apurou a reportagem

do «Diário», Dlomedes, cujos go.
nitores residem em Londrina,
havia saído daqui, às 17h05m. com
dois passageiros, destinados à
Terra Boa. De lá, Diomedes to-
mou o rumo do Clanorte, para o
pernoite. Contudo, segundo pa-
rece o mais acertado, o piloto
perdeu á rota. e tentou aterris.
sar ria estrada, auxiliado pelos
faróis de um jipe. Não conse.
giiiu o intento! pois tocou uma
d.is pontas da asa numa árvo-
re e o aparelho teve a asa es-
querda arrancada.

CLUBES
Engenharia:

Não mala será apresentada hoje no «Chá Dançante»,
a cantora Silvlnha Teles. Uma coincidência de compromis-
sos, determinou à última hora, o cancelamento da apresen-
tação da destacada «estrelai das noites paulistas. Con-
tudo, os dirigentes do D. A. Engenharia, confínm no êxito
da promoção de hoje, alusiva à transferência da Escola de
Engenharia para ns instalações do Centro Politécnico.

Clube Curitibano:
Tardo Dançanto do Curitibano Júnior, é a programação

quo congregará a ala jovem do «Majestoso» a partir de
30h30m na sede campestte. Ontem, sucedeu, mais uma ani-
mada reunião dançante na rMignon Molte» ,em cuja oportuni-
dade foi apresentado o conjunto de harpas paraguaio.

Circulo Militar:
A gente moça do CMP tem ponto de encontro, logo mais

às 16h30m na tarde dançante do Clube do Elmo, no salão
lateral e com eletrolu. No cinema, em sessões especiais será
apresentada a película nacional «E o Espetáculo Continuas-.

Sociedade Thalia:
O Grêmio Universitário Thalia, estará realizando hoje

um atraente «plc-nic*- á São José dos Pinhais. A rapaziada
dn GUT promete reavivar as magníficas promoções sociais
da agremiação.

Clube Concórdia: ,
A agremiação da rua Carlos Cavalcanti, fez realizar com

o costumeiro brilho a tradicional «:Festa da Matança».

HO JE-21 Horas-
UM ESPETÁCULO PARA OS AMANTES DA BOA MUSICA

Cirandes Espetáculo
APRESENTANDO - Recita! de Violino com MOISÉS DE CASTRO — Violinista

UM OFERECIMENTO EXCLUSIVO DA

©ff\ comercial/del imóveis muraro

Entregue Álbum
com Artigo de
Passos: Brasília

ilcolijou-no no Palácio .io Cale-
te, no dia 18 di* agosto, de 10 horas,
a solenidade do entrega do albnm
contendo 35 edlcOes do «TícaciWa
Dlcçsi», eom o artigo de Jolin dos
Pnaso.i sfibrc Brasília.

A entrega íol feita pelo sr. Marvio
¦ McCord Lowes, vice-presidente do

«Reader*» Dlgest» Internacional,
qu» velo ao Drnsil espt-cialniente
para «ssa cerimônia.

Nesse artigo, traduzido em 33
Idiomas, Jolin dos Passos contou
ao mundo as maravilha» que en-
com rou no imenso planalto goiano.
Entuslnsinadu com o «nlle-rre» da
Cap tal moderiiisa'»" a crescer vor-
tlginosamente uo sertão, o escrUor
norte-americano registrou suas im-
pressões nesse artigo, que repre-
aent». posíivelmente ,uma ********
importantes'pecas de <«•*£»
escrita» sobre a nova Çayttal bra-
S"orâlbúm 

ricamente encadernado,
pertencera'ao í**«*ro Itm3eu ÚQ

Brasília-

CUKlhBA, UÜIVIINuU, lú üi AliüS.U ut i.%,

CAFHCULTORES REUNIRAM-SE
EM CUNÒRTE PARA DEBATER
PROBLEMAS SOBRE TRIBUTAÇÃO
CIANOJITK. lil (.Wnrlov)

C(invoil.da pelo Centro do Co-
mírelo do Cnli dn Norte do
Pnr.uui. ncnlui de ronllziir.sv,
cm clanorte, Importnntü reu-
uno Hóbre Vdrlo» iis-iinlos dc u<
tot-6ii:u dn economia ciif>.elr.â,

parf.culamienlc o» tributo» oítn,
duiils riu» incidem 'lilue a co-
iiiorclalljuição dn »«'"•"•

QUaSTOES FISCAIS
Falando i.m npmç da CC.ONP,

discorreu tiôbru aleiinn utpwjto»
fiscal» da portaria lOi'0, dn Se.
cratarlaa dn i'"uzonilu, icrentc-
nientn rofornval'»do» pela Vigia.
cln de nova dellboraçíiu daquilo
órgão. Anunciou aluda, qui: e»U>
eni vlxor n portaria 12M, com
as altiunçbes recliumuln» pell/a
comurclnnte» de cafó, na visi-
ta que o flccr.tárlo da Fuy-.en.ia
fez a Londrina, hd ppUCO tempo
dizendo <iuu, naquela opurtuni.
dade, cm presença do fr A>

gniclr Uiiimurac», foram detiatl.
dos vário» am-*ulos negativos da
portaria 1"0«- O secreturio pro-
lids-ae, então a proceder ús m*c*

dlflciiçoíiM neaesttãrlns, rniu
siilliiratn . na âirtarla 1264 aiÜ!da do»conh0olè| aa maioria úTucolatoro. da ,c\lãu. j.-ora,' ™«
cutldos, ainda, RlKUní ^g-•elacionndUH cum u RogulafiJ!
to da Kmbuiquu u o» úium 

"
wsoluçócs do IBC o «r. Ollinrn!
NogUOlrã Monteiro coaclu|u ,nzendo quo «um doa grande»' Dr»'biemag da clns.ii- A u toXío, dZeiilruwamento, quu podara «crconiieRUldo fltnllmenui, atr»véi
da llllaçao geral dc todos „.inuquini!>tuu a entidade crlud.
para c»nu fltu, que 6 o Contro
d» Comercio de Cafú do Norl»,
do Paranfi... ™

PEHSOAB PIIIUSKNTKS
lüiitnvam presentes, alini de

grando número de inteusjado*,
os sr». José Roberto Rltu, en.
genlulro agrônomo do HSC; ui,
fuieto Vasco do Toledo, chefe
do Distrito Fiscal dc Clanorte
c Paulo Paiva, chefe do pô*»-
to d« classlílcacao do IBC, em
C.anorte,

Conferências e Cursos
Estudos Político-Sociais:

Sera Iniciado amanha às 20 noina no «tilao nobre da
Faculdade Católica de Ciências Econômicas, u I Semana de
Estudos Politico-Sociais. Na oportunidade, será apresentado
o conferencista Ellaio Mo;;ca de Carvalho, quo dissertara ao-
bre «Ò Homem Prometelço o as Técnlcan*.

Aparelho Digestivo:
O Prof. Heládlo Francisco Camplsano, ministrurá, ama-

nha às 11 horas, u aula Inaugural do curso «obre tNoçóea '

de Patologia Paicosomaticn do Aparelho Ulgestivov, promo-
vido peln Reitoria da UP. O local será. o auditório do Hos-
pitai de Clinicas, O Prof. Campinano 6 professor da F«-
cuidado de Medicina dn Universidade de Sao Paulo.

Atualidade Brasileira:
Inlcia-«e terça-feira o curso sobro (Problemas da Atua-

lidade Brasileira», patriolriada pela Faculdade de Direito de
Curitiba e ministrada pela equipe de professores da Escola
Superior de Guerra. A aula inaugural será proferida pelo
Capitão du Mar e Guerra João Batista Vianna. as 20h30rn
no Salào Nobre da Fuculdade.

Combate ao Câncer:
Uma equipe de especialistas do Hospital Central de Sâo

Paulo, realizará no próximo dia 30 em noBua Capital, uma
série de palestras versando sobre câncer. A jornada é promo-
vida pela Associação Medica do Paraná, Uiga Paranaense de
Combate ao Câncer e Centro Paranaense de Pesquisas Mé-
dicas. Deverão participar da sessão os módicos Fernando
Gentil (cirurgião), Luis Peres (rádióterapeüia), De Vita
(cltologislaj e David Ehrlich (quimioterapeulaj.

MILHARES DE

'¦^'••"•¦•¦¦¦•••"'•"^W^^HwSEjIli ifir5A C3 LAR

mm** Çm opffiissiga|E

^ i^^flililSiliiillH
«-. ¦ comp«e coFviiii

£orma de alumínio p/ «canudinho» ... « nftSabonete «Palmolive» - tamanho grande"  30 00Bacia plástica — em cores .. „n nn«Orval», sabão em pó - pote 500 g'..'"' 
 

Z 00Algodão «Johnson» - pcte c/ 25 g 
"'"- 

?«00Creme dental «Xolinos», c/ escfivn ii.K 
" * •' "1  „'„„*m% P/ Pães - em alumíníT. 

~ tUb° 
^> ' *' * 

jgflCreme de barbear «Williams» .. ^^OO
Jarra, de plástico inquebrável, cap i ütro' iS 00«Shampoo», «Helene Curtis» . 

P tf° ^'JJ
Saie.ro plástico, inquebrável  ?KFôrma de alumínio, à álcool, „/ a^arbô.o' \\ .V V. .\' \ \ \. iTKJ

CONHEÇA tamDem a nossa
completa linha de produtosde beleza.
PEÇA Instruçõe» e demons-
trações de "maquillage" 

etratamento.) ; - - 1 ..

CENTRO

SEKRETÂERIN GESUCHT »
Bewerbur.gen von nur allcrersten Kraeften, die sowohl

die doutscho ais auch portuglesische Sprache einwandfrri

bcherrschen — deutsche Stenographie glelchfalls — slnd mit

handgeschriebencm Lebenslauf, I Lichtblld, Angabe von Re-

ferenzen und Gehaltsanspreuochen zu richten an

, Caixa Postal, 172 — Curitiba.

BATEL
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Notícias & Notícias
* Reunidos em um dos pontos mar. das figuras decididamente marcante dacantes da cidade ontem, o deputado Nil. agenda social: senhor Arthur deAanSIson Ribas, deputado Renato Bueno, de. do. Cumprimentos em pautaputado Amaury Silva e o jovem senhor

Pretestato Taborda Ribas Netto. Pales.
trás importantíssimas, segundo pude no-
tar...

* Marca a folhinha, amanhã, uma

"Desfile de Jóias"
Atendendo solicitação dos jovens

Nelson Ivan Pizatto (presidente dn ala
moça) e Nicolau Abbage (presidente do
Clube Curitibano Jr.), a coluna está fa.
zendo a escolha dns garotas bonitas que
estarão na passarela dia 21 de outubro
(no Clube Concórdia) no grande desfile
de jóias organizado por aqueles clubes de
gente moça.

Maria Angela Tassi. Lúcia Hatsch-
bach lnês Maria do Rosário Tassi (do
Concórdia), Siloó Favorito, Edla Trupell
(Rainha das Debs), Maria Lúcia Darcan-
chy e Maria Eliza dc Carvalho já foram
convidadas: aceitaram.

Faltam ainda cinco nomes, que apon.
tirei ainda esta semana.

A temporada das marchas nup-
ciais (setembro) será iniciada com a su-
bida ao altar de Terezinha Niclévicz eFabiano Campeio: dia 2.

«Esticando» à noite de sexta-fei-
ra, jantando no «Ile de France», tive
oportunidade cie conhecer o casal Mario
Galvão (nascida Hilda Brasileiro). Ele
destacado homem de negócios de SãoPaulo; ela, dona de uma simpatia cati-vante.

Estará em Curitiba, em princípiosde setembro, o famoso pianista JacquesKlein. Virá a nossa Capital especialmen-
te para ministrar um curso de aperfei
çoamente pianistico. '

E por falar em música, sabiam quea pianista paranaense Maria Léonor Mel-lo conseguiu superar com brilho a pro.va de seleção do «Concurso Liszt» do Riode Janeiro? Está sendo apontada comouma das favoritas entre as finalistas.
Domingo Ideal no Planalto

Agosto chegou. Começou cinzento, como quem não quernada. Deu bom dia ao Planalto e foi andando. Correram se-
gundos. minutos, horas e diai-. Quando chego a Redação olhoa folhinha: 19, sábado. Amanhã (agora já é) será domingo.
É minha preocupação. Meu vizinho já' vê na folhinha outro
angulo do cotidiano dos jornalistas: -Faltam dez dias para ofinal rio mes: $$$$ à vista»...

Mas. o fim do mês está longe. Penso apenas no domingo.
Enquanto o,relógio caminha mais alguns segundos, rapidamen.
le faço os planos. Primeiro, um -pulo» ao Country: um «gin_
tônica.» no terraço da piscina. Rever os amigos. Depois, se ai-
guém acompanhar, uma esticada nn «Fontana»: ótimo ambiente
para saber aa novas.
© O almoço já está certo: hoje será na residência do Anlo-
nio Alcântara.

Depois, um passeio (camisa esporte, calça americana, etc.
etc.) no campo. Vamos a chácara dos Decok: madame Janine
e o mestre Emilio são os anfitriões.
O Controlando o tempo, dá para voltar ao Country: o doroin.
go lá é concoiridfssimo.
9 Ao cair da tarde, o ponto de encontro 6 no bar do Hotel
Iguaçu. Bons «papos» e oportunidade para rever os amigos que
a semana todinha passaram «em seus escritórios.

O jantar, domingo, é um problema. Não há onde ir. Mas.
sempre a última hora aparece um bom programa. Não sei qual
o de hoje... Amanhã eu conto.

SenliorKa MALU CAMARGO
Será «deb» do Clubo Curitibano.
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«rotos» bonito») na apresentação do programa «Reportagemoocial» (.snxtu-fcira) no Canal 6: Jnes Maria Rosário Tassi,

ria Angela Tassi e I.ucl Hntsolibaoli, da, ala-jovcni do
Clubo Concórdia.

Jovem-Set
•• Em sua residência, d«brotinho» Ana Conceição Pi-

res recebeu onte,m para«Drink-Dançante... Reunião de-
cididamente agradável.** Dois programas (movi-
mentados) na jovem-guardado Planalto, hoje: Tarde Dan-
cante no Circulo e no Curi-
tibano.** Dez meninas-moças ins.
critas, até ontem para o bailo
dog vestidos -bronco») do Curi-
tibano. A Thalia já recebeu
igualmente, dez inscrições.** Consta que a bonita Ee.
gina Marques e Gabriel Pire3
trocarão as alianças para a
mão esquerda ainda este ano.
Regina é uma das «10 M-».i?
Elegantes,:..

•* Dia 11 de setembro n
marcha nupcial acontecerá pa-ra Clélla Lungrcn e Guilhcr.
me Castilho.•• UM POR DIA

« A audácia dá todas as vi-
tórias. Com ela, vence-se até
o monstro mais difícil de ven-
cer: o ridículo... (Maria A.

Vaz de Carvalho).•• Stop. Suzi não telefonou:
intranqüilidade...

* FILMES EM CARTAZ *
* ° Gigante da Maratona
-m íí111? Giant of Ma-,í»th°n>> filme da Metro
aeiir cope* c°lorido, direção de Jacques Tor-
-utr com s'eve Reeves, Milene Demongeot e
•66 -' Real-re!-entaç.ão. No Cine Arquelim às 14h,* -0ri45m e 21h45m. Censura Livre.
•íí af\

: 9 Sol por Testemunha
••;â(' 'eln Soleii). filme da Condor. colorido, di.
•6 ti,,f,Ü. I?"6 t:,,5me»t, com Alain Dclon. Mauri-

Alarie Laforct. Drama.
lõhlOm. 17h20m, 19h30m

Censura 18 anos.

"onei
'Cin,

1 -iti-o,
No ri!1'' Klvlrc Popesco,L,n<- Avenida, às 13h.

% Ninh
pnho de Espiões

a -also du r.oriiioi rui***Vâo du Gorill'-)- fi,me da fsramount.
fcás j, 

'e Bernard Bordericl. com Roger Hanin-
sula j, 

n* Michael Thomas, Charles Vanel e Ur-
•5h45m lg- Po-'CÍal. No Cine Lido às 13h30m,

^ 
¦ 19h30m e 21h45m. Censura 14 anos.

Michael Thomas,
*'g. Po
19h30m

;T aldeia dos Amaldiçoados
•«., d|r-LVlllcg0 of toe Damned). fllmo da Me.
•"srba,?™1 de Wolí RlUa. com Ge^rge Sanders,.
"¦'h n^Z5^Uey- iWichael Gwynne. Lnnrecene Nals-

18 No Cine Opera àa Mh, 18b, 19h45m
Censura 18 anoi^.-i^^ Mais Risos

Boboul"t rT" dlv Fox. produzido dirigido c escrito
Vounwori, enaiobando as melhores «o-

médias da era \do cinema mudo. com cenas de
Charlie Chaplin. fluster Keaton, Laurel c iiard}*,
Ben Turpin. Gloria Swanson e outros. No Cino
Hitz em sessões corridas a partir das 13h. Cen.
sura Livre.

?J< Pão. Amor e Andaluzia
(Pane. Amore e Andalusia), filme da Condor,

colorido, direção de Javier Seta, supervisão de
Vittorio de Sica com Carmen Sevilln, Vittorio de

. Sica. Lea Padovani. Columba Domingues e Pcp.
pino de Fellipo. Comédia. No Cine Rivoli às 13h
30m. lõh.lOm 17h30in, l!)h3()rn e 21h30m. Censura
Livri».

>1< Manobras Deliciosas
(Die Gans von Sedan). filme da Ufa. colo.

rido. direção de Hemuth Kautner. com Hardy
Krnoger. Jean ilichard. Dany Carrel. Françoisc
Rossy: Comédia No Cine Palácio às 13h30m. 15h
4óm. 19h30m o 21h45m. Censura Livre.

%l ídolo do Pecado
(Das Madchcn Rosemarie) da França Filmeis,

direção de Rolf Thiele, com Nadja Tiller, Peter
van Eyck e Carl Raddatz. Drama. No Cine Ma-
rabá às 14h e 20b. Censura 18 anos.

il? A Bela e sua Majestade
(Die Scbone Lugirerln), filme alemão, dis-

tribuldo pela Imperial, colorido, direção de Axel
vou Ãinbeiser com Romy Schnelder. ,lenn Clau.
dc Pascal, Mareei Marccau e Helmuth Lonner. Cn.
média romântica. No Cine São João às Mb «i-,
19h45m c 21h45m. Censura Livre..

|i Ia b \h js» j jcm^' *

HAMILTON ROCHA"
HORIZONTAIS
1 — Corporação de sacerdotefi. 6 — Cantor popular da

Grécia antiga (pi.). 7 — Madeiro. 8 — Símbolo do llinio. 9 
Parto inferior do vários objetos. 10 — Marco das portas. 11Pátria de Abrahao. 13 — Gigante do qual os assírios fize-
ram um deus. 14 — Satélite terrestre. 15 — Pref.: em roda.
16 — Abrev. Sem número. 17 — Soberano. 18 —Sobrccargú
do ônus.

VERTICAIS
1 — fAnt) Acusaqáo formulada em capítulos (maoc.).2 Moeda portuguesa correspondente a 10 réis no tempo dé

D| João L 3 — Nome mHsculIno. 4 — L-lra grega. 5  Es-
tudo da formação dos ossos do embrião. 9 — Em proveito. 12Aguardente proveniente da fermentnção e dlstllaçao do
melaço da cnna.de-nçucar. 16 — Estar. 17 — Mulher acusada.

SOLUÇÕES DO PROBLEMA ANTERIOR
HORIZONTAIS: 1 — Carne. 6 — Aliás 7 — Rio 8 — Tá0 — Ri. 10 — Cav. 11 — M6. 13 — SA. 14 _ Avó 15 — Na16 — Só. 17 — Mar. 18 — «rica.
VERTICAIS: 1 — Cartomante. 2 — Alia. 3 — R|0 4 —

Na. 5 — Estivadora. 9 — Hás. 12 — Ova. 16 _ Sao 
'17 

Mi. (N.o 111). °' X<

Falam os Dirigentes da Maior
Realização Artística do País:
Primeiro Concurso de Ballet

RIO, 19 (M) — Separados, apo
nas por dois dias. do inicio do I
CONCURSO INTERNACIO-

NAL DE BALLET DO RIO
DE JANEIRO, festival da dan
ça que pelo seu lneditiamo vem
galvanizando -rs atenções do mun
do artístico brasileiro, com aci-n
tuada ressonância nos mais avan
Ç»dos mt-los cultiirai- de outras
nações, a palavra dos prornotores deste notável empreend;men
to revista «O CruzeTo» e Asso
ciação Carioca ds Arte ae faz
deveras interessante e quaie ne
cessaria.
Vice-presidente em e-c-rclclo

da Associação Carioca ds Arte*m defesa, de cujos Interesses
sse vem portando com um 'llna•mis-no elogiável, d. Eeléia Ri
beiro, que juntamente eo-n d.
Paulina Kaz constróem esse mo
numento de realizaçio em mejo
a dificuldades inenarráveis as
sim se pronunciou a rpsp-dlo do
Concurso:

Será um &clto não temos
duvida. A repercussão no Este
lior foi tal que a Cultura o as
artea nacionais ae podem con
«dderar lisonjeadas. A adesão
maciça de inúmeros paises tom
sido verdadeiramente consolado
ra. E as constantes felicitações
o votos de sucesso qUe continua
mo» recebendo de todo 0 Brasil
e de todas a» partes do Mundo
nos deixam muito sensibilizada.
Ressaltemos, porém para sermos
justas, o apoio e ajuda do Gover
no Federai atravé- do Ministé
rio da Educação, concedendo-
nos tt verba.de 2 milhões de cru
aelro*», e do governo estadual,
concedendo 1 milhão e 200 mil
fatores preponderantes para a
realização do Concurso. Desta-
que especial merece também o
honroso patrocínio da Air Frnn
ce. A eles o nosso publico agra
decimento — concluiu d. Eléia
D. Paulina Kaz, de «O Cruzei

rçr» que no momento se encou
trava com d. Eeléia assim se
expressou;

Confirmo totalmente as pa
lavras do d. Eeléia Ribeiro a
começar pela certeza do êxito
qua coroará o Concurso. E
prosseguiu: — O desenvolvimen
to que nos últimos anos vem
alcançando o Brasil em todos os
setores, inclusive o da Cultura
o o esforço de aeus dirigentes
nesses sentido estavam a exigir

Concurso de
Desenho Para

da Iniciativa particular um em
preendimento de Ul porte.
E o quo estamos fazendo. E

continuando, a dirigente do De
(Concl. na 6.a pág. do ü.o cad.)

CANAL 6
INTERPOI. CHAMANDO
Ainiiiiiia. As 2S>||, vai ao ur

pelo Canal 6, outro episódio dn
«Interpol Chamando». Trui11.su
dn uma sí-rlc dn filmes, Iihhcii.
d» nos arquivos da Interpol,
protagonizada por Charles lior-
vin no papel principal iln Ins-
pi-tor: 1'aul Duval. No episódio
dn Amanha veremos o Inspetor
Duval em «S.O.8. Hlanii.nl. s,.,
outro rinnrisnhiulo mlMérli» rrl-
minai, qun êle saberá di-t-Jfrá-l»
tAo bi-m, quanto dn» outras ve.
/.en. ÈsUi moderno seriado po.llcl<U é «ma ai.is grandes atra-
çfies da TV-Paraná levado uo
ur todas aa segiindisvfcirnN.

CUtQIJIMIO CANAL 8
II0J0 è dia do circo nu (Jn-

nal 6. No horário das 18h80m.
será Invado ao ar nova audl-
ç&o dn «Clrqulnhn Canal 6».
IMreção de Kdson D*Avlla, con
tando com a participação do
vários artistas clrcrnses, «sto
programa é um do» mais apre-
cÜMlo» do vídeo parannenso pe-In pntlziidA, mus que nfto dei-
xn, dn recelser os aplausos dos
adultos em geral. «Clrqulnho
Canal 6» fax parte do progru-
mas dominical da garotada do
Paraná. Uma grande atração
do Canal 6.

HISTÓRIAS MARAVI-
LHOSAS BENDIX
A TV-Paraná. passará a rc-

pHsar todas as histórias já
apresentadas no programa
«Histórias Maravilhosas Ben-
dix», estreladas por Shirley
Templc. Por ex.: «A Bch. Ador.
mecída*. <Ali Babá e os -10 la-
drões», «Os Cisnes Selvagens-,
e muitos outros. Na audiçáo
de hoje, veremos novamente
Shirley Temple em «O Rouxi-
nol Chinês», a históVla que ob-
teve o ponto culminante nas
apresentações dominicais do
Canal 6. Portanto náo percam
hoje, no horário das 20h. o re-
prise de <0 Rouxinol Chinês>,
pela TV-Paraná

GRANDES ESPETÁCULOS
MURARO
Uma da» gran.n-s atnsçries

do Canal 6, para a noite de ho.
je, será a audição do violinls.
ta Moisés de Castro, no pro-
grama «Grandes Espetáculos
MuraTO» às 21 h. *st« progru-.
ma é apresentado todos os do-
íiiingo» no mesmo horário, sob
o patrocínio da Comercial do
Imóveis 'Muraro. A TV-Paraná
semte.so prazerosa em apresen.
tar «Grande* Espetáculos Mis-
raro» brindando desta forma os
f&8> da boa música.
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Livros Novos

0 GRANDE CIRCO
(Pierre Clostermann)

.Tá «e encontra cm nossan livrarias o tfto aguardado livro
dc Pleito Olostmnunn — -rO Orando Circos. — 2.0 volume da
excelente Coleção ¦.-Aventura» Vividas*-, edição dn. conceituada
Llvr.il In Editora FLAMIiOYANT, do Sfto Pnulo.

Km qun peso o titulo, tO Crnndo Clrco> trntn do oplsâ-
íllos da guerra nírcti em que tomou parte o autor, herói da avia-
çfto dc guerra da França, na últlmii Guerra Mundial.

Pierre Clonlermann, pnrtlculni-ldarle Interessante, embora
francês dc nnclonnllilnde, nasceu na Cnpltnl do H. Paulo a 28 de fe-
verrtro dc 1921. Seu pai, Jacqíles Clostermann, foi Diretor de
estabelecimento bnnrárlo nnquola cidade, o muitas pessoas lem-
brnm-Ho perfeltf.mente, do *velho» Clostermann. Após a Guerra.
Jacques Clostermann foi nomeado para o elevado cargo de Côn-
sul Oernl ria França no Brasil, residindo durante vários anos
no Rio. Seu filho, hcrol da Orando Guerra, foi eleito deputado
h. Assembléia Nnclonal da França, tendo sido mal» tardo reeleito.

Servindo na R.A.F., Pierre Clostermann relata-nos, em
«O Grande Circos., «nas proezas n»»« combates nórcos e nas ln-
cursóos em qun tomou parte, usando uma linguagem simples eum estilo vivo c Incisivo. Apesnr de ter o seu nvlao atingido
várias vezes em combate, apesar de ter sido obrigado a pousarInúmeras vezes com o trom de nlcrrlssngem recolhido, o autorconseguiu sobreviver aos ferimentos recebidos c ai 420 missõesde guerra que realizou, ennsnp-r.-tndn-re rnran o 'Primeiro Caça
dá'França».

"O Grande Circo* é nina narrativa autêntica de uma fasecapital dn guerra aérea, seguida durante trís anos por PierreClostermann n flclmonte relatada. Nela estão retratados comtodos 011 pormenorcn os eplsó-llos emocionantes dos combatesaéreos c os riscos enfrentados diariamente pelo autor. Livro dc
grande sucesso na França, onde teve uma tiragem do 570.000exemplares, o que bem demonstra a sua aceitação.

A tradução do presente livro é trabalho do nosso conter-rftneo sr. Davld Augusto Ramos Filho, médico e professor boa-tante conhecido em nossa Capital c que se vem dedlctndo A tra-duçao de obras frnnceras para a Livraria Editora Flamboyant.de S5o Paulo.
Otlmn iraduçfto e excelente apresentação da '.SSo PauloEditora:- tornam atraente a leitura do «O Grande Circo», somduvida uma das melhores obras sobre a aviação na última Guer-ra Mundial e que aconselhamos vivamente aos nossos leitores.

NOTICIAS LITERÁRIAS
1\ O Clube dc Poesia do Estado da Guanaba-ra esta organizando a sua primeira Antologia Poé-tica, que deverá estar nas livrarias em janeiro do

próximos ano. O volume contará com cerca de 400
páginas, reunindo poesias selecionadas por umaComissão de três membros eleita em Assembléiado Clube. Do regulamento para a Antologia cons-ta a proibição de mais de um trabalho para cadapoeta escolhido, o que visa possibilitar a reuniãodo maior numero possível de autores, entre os no-vos e 03 já consagrados.

2) A Editora Andes deverá lançar, ainda ês-te ano, o romance de estréia de Maurício Roitman,
intitulado «O Agitador». Roitman é bastante colnhecido como jornalista de tarimba e sua estréiana ficção é esperada com alguma ansiedade. O li-vro é a história de um político que se desilude daorganização e busca o caminho da verdade.

3) Tendo recusado uma edição de cem mil
exemplares de seu livro «A Grande Muralha» nos

(Conclui na, 4.» pas. do 2.0 ead.)

Inspirado
na elegância

do seu porte -

ALLOETTE
veste divinamente

em você!

a Loteria
O Conselho Superior das

Caixas Econômicas insti-*.uiu um prêmio de 60 mil
;ruzeiros e dois de 20 mil
cruzeiros destinados aos
autores dos três melhores
desenhos que servirão de
modelos para a confecção
de bilhetes da Loteria Fe-
deral, em sua nova fase de
•xploração pela União,
;om finalidades eminente-
mente sociais, sob o con-
trole das Caixas Econômi-
cas.

Dr. Mareeia Martinelll
Doenças de Senhtjras — ?&r

tos — Operações Cons. E. Per-
neta n, 10 — lO.o And. das IS--s 19 horas, Fones: — Cons.

4.3965 — Kesd. 4-6757
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PROSDOCIMO - Procura-
ESCRITURAMOS

Oferecemos boas oportunidades para ele-
mentos esforçados. Os candidatos devem apre-
sentar-se em PROSDOCIMO S.A. — Importação
e Comércio — Praça Tiradentes n. 290, Secção
do Pessoal (4.o andar), a partir das 16 horas.

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS DO PARANA

Edital de Convocação
Sfio convidados todos og associados para as elelçOes re.

gimentala da Diretoria e Conselho Diretor, a realizarem-se
no dia 27 de agosto corrente, as 14 horas, na sede social —
Edifício Marechal Deodoro — 10» andar — conjunto n' 1.007.

OBS.: Sô poderão votar os sócios que estiverem em pleno
goro de seus direitos, de acordo com as disposições eatatutá-
rias.

Era 17—8—«51.
A COMISSÃO

EDITAL

lo Cartório de Protesto de Títulos da Capital
Acham-se em meu Cartório, a. Praça Tiradentes. 236. l.o

andar, sala 102, para serem protestados, os títulos abaixo dis-
crlminados:

OSWALDO GOMES DOS SANTOS — emitente. Nota pro-
mlssória emitida a favor «la Cia. Arte Planeta do valor de
Cr$ 1.280,00, vencida a 5.4.1960. Por falta de pagamento.

SAMUEL TIBIRIÇA TEIXEIRA — comprador. Duplica-
ta de fatura emitida por B. Kalujny, do valor de Cr? 780,00 —
saldo, vencida a 17.8.1861. — Por falta de pagamento.

FRANCISCO PRESTES CORDEIRO — emitente. Três no-
tas promi.-sórlas emitidas a favor de Vandelin Tillmann, dos
valores de CrS 5.000,00 cada uma. vencidas a 1.4, 1.5 e 1.6 de
1961, avalizadas por Raul Cordeiro. Por falta de pagamento.

AUTO PEÇAS SACY LTDA — sacada. Duplicata de fa-
tura, por indicação, emitida pela Cia. Brasileira Mercantil do
Paraná, do valor de Cr$ 14.266.00, vencida a 30.6.1961. Por
falta de assinatura e devolução.

Por nâo tor sido possível encontrar os referidos responsa-
veis pelo presente os Intimo para fins de direito e, ao mesmo
tempo no caso de nfio ser atendida esta Intlmação os, notifico
do competente protesto.

Curitiba, 18 de agosto de 1961

WILSON MARAVALHAS — Oficial

Estado do Paraná
D. E. C.

EDITAL N.o 33
Concorrência Permanente -üo 56

O Diretor Geral do Departamento Estadual de Compras,
no uso de suas atribuições, avisa que se acha aberta a Concor.
rêncla Pública Permanente para aquisição de Gêneros abaixo
especificados, para Estoque deste Departamento. A fim do aten.
der a diversos Estabelecimentos do Estado, pelo prazo de 3
(três) meses, a partir de l.o de setembro de 1961.

UENKKOS ALIMENTÍCIOS

84.000 — tjuilos de arroz
1.200 — Quilos de Aletrla

601) — Quilos de Alho
78o — Latas de Azeite em lates de 18 litros

1.00o—Latas de Azeite, em latas de 1 litro
72.000 — Quilos dè açúcar refinado em s"cos de 60 quilosG00 — Pacotes de açucai refinado, em pacotes de 5 quilos270 — Latas de Azeitona. em latas de 1 quilo
60.000 — Quilos de Batatas, em sacos de 60 quilos

840 — Quilos de Bolachas
50 — Quilos de chocolate, em pó, cm pacotes de 500

gramas
18.000 — Quilos de Café torrado e moldo d» l.a, em paço.tes de 1 e 5 quilos
3.000 — Quilos de Cangica

180 — Garrafas de Capilé
7.500 —Qui os de Farinha de Milho, em sacos de 25

quilos.
3.000 — Quilos de Fubá. em saíWis de 50 quilos75.000 — Quilos de Farinha de Trigo, «an sacos de 50 quilos6.000 — Quilos de Farinha de Surui, em sacos da 50 quilos90.000 — Quilos de Feijão, em racos do 60 quilos600 — Latas de Fermento Royal. em latas de 200 gramas2.400 — Quilos de Goiabada em caixas «le 8 quilos e em

pacotes de .1 quilo
1.200 — Quilos de Macarrão Talharlm, em sacos de 25

quilos.
3.500 — Quilos de Massa para sopa, cm sacos de 20 quilos3.000 — Quilos de Mél de Abelha,
2.400 — Quilos de Manteiga, em latas de 10 e 5 quilos1.800 «. Quilos de Jhrsarlna (em latas de 5 quilos).120 — Quilos de Polvllho. em sacos <*>m 60 quilos
1.80o— Quilos de CJueljo mole

600 — Quilos de Queijo duro
540 — Quilos de Saga, em íacog com 60 quilos18 — Caixas de Velas em caixas com 25 pacotes

OBS: — As Protestas deverão ser apresentadas em duas
Vias, sendo a primeira selada com Cr$ 2,40 Estadual.

Abertura e julgamento, dar-se-á no dia 24 do corrente às
13 horas na Divisão" Comercial do D.E.C. '

Demais informações serão obtidas no. Divisão Comercial do
Departamento Estadual dé Compras no horário das 14 às 16 horas
diariamente.

Gabinete do Diretor Geral do Departamento Estadual de
Compras, em 17 de agosto de 1.961.

(KOSALINO MAZZIOTTI)
UIJÍKTOK GEKAJL,

CAMINHÕES
GMC

PARA VENDA
VENDE-S| um lote de 5 caminhões GMC

Diesel 750, chassis curto e uma tombeira GMC
760, todos série HDCR ano 1952 bem como um
lote de peças novas.

Interessados poderão ver e tratar em
Monte Alegre, neste Estado, com Indústrias

Álabin do Paraná de Celulose S.A.

A TORTURA DO MEDO
A modelo MHIy (ramrJa Grccn) do quem tiravam fotos para um
estiHlio fotográfico e do ondo saem fotografias para serem ven-
«lidas a preços altos. Cena do «A Tortura do Medo» (Pccplnjr
Tom), produzido e dirigido por Michael Powcll para a Organl-
znção Hnnk, em Estman Color e preto.brnnco. Seus Interprete»
principais são: Cnrl Bochm, Molra «Sapatlnhos Vermelhos» Shaca-

rer, Anna Massoy a Máximo Audley.

Lollobriaida: Nem Jape
«em lariiyn Como «Sexy»

As estrelas americanas pen-
sam que, para ser sexy, precisam
usar vestidos colar.tes o decotes
exagerados, — comentou Gina
Lollobrigida a nossa reportagem.
— Também cometi tal erro no
começo da minha carreira, ávida
por chamar a atenção sobre mi-
nha pessoa. Hoje. dou a mão
a palmatória, mas pelo menos,
reconheci o meu erro a tempo
e mudei totalmente minha ati-
tude, preferindo vestir.me com
discrição do que com sensualida.
de barata. •

A famosa Lolló -não mencionou
nomes, mas sabemos que estava
se referindo a Marilyn Monroe
o Jayne Mansfield na sua critl-
ca aos exageros femininos de Hol-
lywood. Há tempos, sua grande
rival Sophia Loren nos havia fei.
to a mesma observação, após o
Incidente no «dinner-party» do
<Romanoff.s», no qual Jayne
Mansfield quisera ofuscá-la exi-
bindo um decote ultra-audacioso.
que lhe revelava o busto inteiro.
É curioso e. de. certa forma, sur.
preendente, ouvir Glna c Sophia

as duas maiores «vamps» do
cinema europeu — criticarem
suas colegas americanas Contu-
do. ambas não deixam de ter ra-
zão. pois a verdade é que sou.
beram manter o «sex-appeal» na
vida real, sem caírem na vuiga»
rldade.
— Prefiro vestidos justos aos

amplos, — continuou Lollobrfgi-
da. — Mas tenho sempre o cui.
dado de pedir às costureiras que
não me acentuem muito as for-
mas, a não ser na cintura, que
deve ser bem apertada. De res-
to. acho que o segredo é «dar
a impressão* de seguir o contor-
no, dcixaiido.mc. porém, com li.
berdade de movimentos. Na rol-
nha opinião, as duas mulheres
mais elegantes do mundo são a
atriz Audrey Hepburn e a senho-
ra Jacquèllne Kennedy. esposa
do presidente dos Estados Uni.
dos. Mas ambas tem sangue.fran.
cês e talvez seja essa a arte do
seu bom gosto porque também
considero os costureiros parisi-
enses como os melhores do mun-
do, apesar do sucesso de meus
conterrâneos italianos.
Gina sempre se vestiu pela Ca.

sa de Dior. mesmo após a morte
de Christian. Nos seus filmes
para a Metro, permitiu que Helen
Rose lhe criasse o guarda-roupa,
mas seguindo a linha francesa.
Em ««Come Seplember» — que fez
com Rock Hudson para a Uni-
versai — suas «toilletes» foram

criadas pelo, inglês Marton
Haack, com sugestões dn própria
Gina. O resultado está estampa,
do nestas páginas como um exem.
pio das declarações de elegância
e discrição de Lollobrigida. To.
dos os vestidos tem o .-toque- da
inteligente «estrela». Ao cabo da
filmagem, ela adquiriu o guarda-

CONVITE
O BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS

GERAIS S/A, tem o prazer de convidar seus dis-
tintos clientes e amigos para assistirem à missa
que será celebrada no próximo dia 22, às 8,00 ho-
ras, no Altar Mor da Catedral Metropolitana, pelo
transcurso do 72.o aniversário de sua fundação.

A Gerência

Sociais a
FAZEM ANOS HO.IIU Ffl

CURITIBA, SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 1 sei
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programação semanal
da tv-paraná

£ Senhora*
LíkIHi «oposa «Io »r, AIuIkIo

Stuwntfka; Neu»í, o»po«a «Io ur.
Joflo Antônio Cord«lr°; jMtpha
esposa «Io or. Raul Mnillnn
.£• Siinhorltns

Regina, fllhu «lu ci.nl Hol|o
,s'ilv«'lru; Edite, filha do comi
Jono Machado Mnlleo; AIzji",
filha do casal Fernando Pache
co
^ Sonlioivs

Alfredo Dlim, Mauro «la As
mim lição, Jo&o M. Martins, An
tonio Lop.-rt «lc Almelila, Con»
tantlno R«iWlo Lopes
¦jlr Menina»

Jantlrinlia, filha do cimnl Ten
baldo Camargo; Josef a, filha do
ciimiI Leonardo MuMc; Nolcela,
fllhu do «tiuiiI Pcilro Soures du
Silveira
¦it Meninos

João, filho do casal Jono da
Silva; Glauco, tllho do casal
Francisco Pardo; Rogjnaliio, fl
lho d» cusiil N«l»on Santana;
Aoyr, filho do. ca»ai Acyr Ma-
ciniiio; Fernando Lula filho do
casol JontS Medeiros

FARÃO ANCS AMANHA

^ Senhoras
Maria, esposa do or. Marcos

dos Santos; Sandra espos* do
or. Teófilo Branco; Nnssreth,
esposa do sr. Tcobnldo Chagas

£ Senhorltas
Ana Cristina, filha do casal

Ulisses Lima; Carolina, filha do
casal Marcos Salmon; Irene Jus
sara, filha do casal Narciso de
Alencar

^ Senhores
Naglb Horten, Carlos Meno

zes Xavier, Teréslo da Silveira
Bernardo Jonas Chame, Ilson Es
tevês Vieira, cel. José Pereira
de Morais
-£ Meninas

Marlza, filha do casal Yorte
Knmucki; Iara, filha do casal
Izidoro Wenkl; Tereslnha filha
«lo casal Oracy-Bassot
ir Meninos

Delflno, filho do casal Vicen
te Fornarelli; Oton, filho do ca
sal Benedito Franco; Celson, fl
lho do casal Paulino Mala

ES Segunda-Feira —
H| UiliriOm — Slide do-AJii.ite
saI 17H80m — Abertura da Hstação
_a 17h33m — Clneminlm Canal 6
—- i7Mom — Tovelunditt
—3 18hS8m — Clno Variedades
55 lOhliOm — Atualidade» Esportivas
_-= IUh8Sm — Cine Aventura»
Es 20h — Miutlcai TV «•/ Osv. Carrero
__ SOIiIlOm — Eu, Você o a Muslci
EE 21h — Panorama Pannmorlcs.no
ES 21h80m —- Musical TV
55 22h — Interpol Chamando
£5 22h80m — DIÁRIO DO PARANA' NA TV

ü
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roupa da Universal e usou parte
dele na sua recente viagem ao
Festival de Cinema de Moscou.
Dizem que os russos gostaram da
sua maneira de vestir — (ape-
sar do incidente com o documen.
tário sobre Gagarin...) — que
consideraram sofisticada, mas não
ostentosa ou exagerada. Agora
que não mais necessita da publi.
cidade «sexy*. que cerca as «gla-,
mourosas» do cinema, Gina pode
se dar ao luxo de escolher seu
guarda-roupa e suas atitudes par.
ticulares. Aliás, ela é provável,
mente a ÚNICA «vamp» cinema-
tográfica que leva uma vida im-
pecável como esposa e como mãe.
Os rumores de mau gosto dos
mexeriqueiros profissionais não
tem atingido sua felicidade ma-
trlmonial de 14 anos ao lado do
seu marido, dr. Milfco Skofic.

— Esperei 10 anos, para ter um
filho, — confessa Lollò, — pois
queria ter a certeza de que ja.
mais nos divorciaríamos. Sei que
as crianças frustradas, delinquen-
tes juvenis, etc, geralmente são
produtos de lares desfeitos e, por-
tanto, não queria ser responsável
por um mau ser humano. Estou
procurando criar Milko Jr. com
o máximo de carinho c atenção.
Ele vem em primeiro lugar. De-
pois, minha carreira.

Seu célebre caso com o pro.
dutor Howard Hughes — que a
trouxe a Hollywood com inten-
ções amorosas o, ao se ver re-
jeitado, impediu-a de trabalhar
no cinema americano por vários
anos — atingiu agora um ponto
culminante, de certa forma vi.
torioso para Gina. A Universal
acaba de realizar a «premiere» de
«Come Septembre» a bordo de
um Super-Jato da T.W.A.. a
companhia aérea de propriedade
de Hughes. O acontecimento
constituiu estrondoso sucesso,
abrindo o caminho para a insta-
lação de cinemas nos referidos
aviões. Ironicamente, um filme
americano de Gina Lollobrigida
foi o pioneiro dessa grande ino-
vação na linha aérea de mr. Hu_
ghes. embora êle tivesse lutado
tanto para barrála de Holly-
wood...

Glna recusa-se a comentar o as-
sunto — que prefere sepultar co.
mo um dos muitos casos desagra-
dáveis que enfrentou no início da
sua carreira. Mas hoje, com uma
vila em Roma. uma casa (seu no-
vo lar) no Canadá e um luxuo.
so apartamento cm pleno Bever.
ly Hills, ela considera-se plena-
mente satisfeita e nos diz cora
um sorriso misterioso:

— Poucas mulheres podem, com
a minha idade, afirmar que co.
nhecem a felicidade completa,
cm todos os sentidos. Acabo de
completar 33 anos (a 4 de julho,
data da Independência america.
na) e sou uma dessas poucas mu-
lheres...

Terça-Feira
i lBhSOm — Slido do Ajuste
i 17h30m — Abertura da Estação
i I71i33in — Clnemlnhn Canal 0
i l7h4Bm — Tovolandla
i I8h33m — Ptlnclpo por um dia
: lDh03m — Clnemlnha Canal 8

lüh20m — Atualidade» Esportlvai
: Hih28m — Steve Canyon

20h — Musical TV
aOhfWm - i -ove i.ucy
211.02m — Vai Acontecer
21h30m — Pmisa Romântica

¦22h — Entrevista
| 22h28m — DIÁRIO DO PARANA' na TV

j Quarta-Feira —
j inhSOm — Slide de Ajuste
j 17h30m — Abertura da Estação
jl7h33m — Clnominlu Canal b
j 17h48m — Toveiundia
= 18h33m — Cine Variedades
: lflh.lOm — Atualidade» Esportiva»
: lDh38m — Estrelas do Amanhã
: 19h48m — Cineminlin Canal \
: 20h — Ivcn Curi

20h BCm — Sim ou Não Reportagem Externa
21h — Desafio uo Homem

21t)30m — Encontro com a Política
: 22h30m — DIÁRIO DO PARANA' NA TV

I Quinta-Feira —-
': 15h3(lm — Slide de Ajuste

17h30m — Abertura da Estação

171.33m — Cln*mUnha Canal B
17li4rim' — Tevrlnndln
l8H33m — Clube «io Curumln
lOhOSm — CJNE VARIEDADES
lÜhSOrn — Atualidade» Esportiva»
10h28m — Patrulhelro» Toddy
20h« — O» 3 Vocalistas
J0h30m — Osvaldo Cnrrero e «/ coninm
2in - Tole-Rlng 

'""•Junto

22ha0m - D1AIUO DO PAKANA' NA. TV
Sexta-Feira —

lBh30m —• Slide de Ajuste
17ha0m — Abertura da Estação
17h83m —• Clnemlnha Canal 8
17h4r>m — Tevelondla
18h33m ¦— Teatrlnho Curumln
I8h51m — Cine Variedade»
T«li20m — Atualidades Esportivas
19h28m — O Menino do Circo
20h — Calouros do Ritmo
20h30m —¦ Papai Babe Tudo
21h — Reportagem Bodal
21h30m — Teleteatro das Sexta»
23hl8m — DIÁRIO DO PARANA* na TV
23h —- Fórum de Debates

Sábado -
18h30m —- Slide de Ajuste ~=
17h30m — Abertura da Estação E
17h33m — Clnemlnha Cnnal 8 _=
17h45m — Tevelondla _5
18h38m — Rodinha da Alegria _5
Il)h25iii \tualldades Esportivas _=
10h3Sm 'ele Turfe £3
19h«3m iiemlnliii Canal 6 £=:
20h «'«usa Romântica c/ R. Augusto 5
20h30m — Osvaldo Carrero e seu conjunto 5
21h — Gincana Canal 8 s=
22h — Memórias de Churchili ~
22h30m — DIÁRIO DO PARANA' na TV £3

ü
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Domingo —
15h30m — Slide de Ajuste
17h30m — Abertura da Estação
17h35m — O Menino do Circo (Reprise)
lShlOm — Reportagem Esportiva
17h30m — Cine Comédia
18h — Petit Show
I8h30m — Clrqulnho Canal 6
19h30m — Papal Sabe Tudo
20h — Histórias Maravilhosas Bendlx
21h — Grandes Espetáculos Muraro
22h — Movietone dos Esportes
22h30m — Sessão de Cinema

% Todas sujeitas a alteraçov-t

~,l\

«SENHORA»
Não Temo o Câncer. Taça

Exames Periódicos. No Centv»
Paranaense de Pesquisas Médl-
cas a Senhora Será Atendida
com Satisfação e sera Dnspein
ie sua Parte»

Rua LouienÇ" Pinto. 69 —
Curitiba.

0 GRANDE CIRCO
(Concl. da 3.a pãg. do 2.o cad)

Estados Unidos, em virtude do editor pretender mo-
dificar o final de suas memórias, o escritor Aylton
Quintiliano vê-se, agora, recompensado com a edi-
ção não somente de «A Grande Muralha» mas tam-
bem de «Renegados» pela Editara Gallimard, de
Paris. Quintiliano seguirá para a Europa em prin-
cipios de 1962 para o lançamento dos dois livros na

- Capital francesa, devendo, também, firmar contra-
to de edição em Londres e em Varsóvia.

„ 4) A escritora Carolina Maria de Jesus (Quar-
to de Despejo) continua pelas .televisões paulistas
sua campanha contra o escritor Jorge Amado, a
quem acusa de sabotar seu livro.

5) O governo brasileiro acaba de instituir ura
prêmio para o melhor estudo sobre a evolução cul.
tural ou histórica da Argentina. Valor: 300 mil cru-
zeiros. Simultaneamente, o governo argentino ins-
tituiu prêmio semelhante para o melhor trabalho
sobre a nossa história ou a nossa cultura.

6) Foi lançado na «Eldorado», com bastante
público, o «Novo Dicionário Ortográfico da lingua
Portuguesa», de Aurélio Buarque de Holanda.

7) A Civilização acaba de editar, num único
volume, os dois livros de José Conde: «Histórias da
Cidade Morta», que obteve, em 1951, o Prêmio Fá-
bio Prado; e «Os Dias Antigos», que obteve o pi'2-
mio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Le-
trás e Prêmio Paula Brito, da Biblioteca Estadual.

MECÂNICO - Precisa-se
Importante indústria com fábrica no interior necessita

de mecânico competente para a manutenção de caminhões —

deve possuir ampla prática. Oficina amplamente equipada
— ótimo ordenado — casa luz e lenha. Demais informações

pelos telefones 4-6161 e 4-3944 ou á Rua Monsenlfor Celso
n.o 250 — l.o andar.

p.....----...--.-..»'

Oferecemos boas
oportunidades pa-
ra elementos esfor-
çados.

Os candidatos devem
apresentar-se em

PROSDOCIMO S. A. Trnp. e Com., Praça Tiradentes
290, Secção do Pessoal (4.o andar), a partir das
16 horas. d

¦
¦¦¦¦¦¦¦

EDITAL
j«n«2ani convidados para comparecer na Secretaria desta

Comuna, sita à Rua Trajano Reis n.o 199, todos concesslona-
rios de sepulturas existentes no Cemitério Protestante, a fim
de regularizar os documentos das mesmas e retirar os novos
titulos, até o dia 15 de Setembro de 1961.

Curitiba, 18 de Agosto de 1961

COMUNA EVANGÉLICA DE-CURITIBA

AGRADECIMENTO E MISSA DE Io DIA
A Família do saudoso

CONSTANTINO JACOMEL
Aeradece a todos que os confortaram no doloroso transe por
oue acabam de passar e convida os parentes e amigos para
a missa de 7.0 dia que em intenção de sua alma será ceie-
brada no dia 21 (segunda-feira), às 8,30 horas no Altar
mór da Igreja da Ordem. For mais este ato de fé cristã,
antecipadamente agradecem.

REPÓRTER ASSOCIADO
TELEFONE 4-3611

COMPANHIA JACUTINGA DE
ARMAZÉNS GERAIS

Prospecto para a subscrição do aumento de
seu capital social

Exposição Preliminar.
A Companhia Jacutinga de Armazene Gerais foi constl-

tulda por escritura pública, lavrada às notas do 2.0 Ta-
bellonato da Comarca de Londrina, cujos atos constitutivos
foram arquivados sob iuo 24.328, por despacho da MM.
Junta Comercial 

'do Estado do Paraná, em sessão de 25 de
fevereiro de 1960 e publicado no «Diário Oficial do Es-
tado do Paraná», edição de 4 de março de 1960.

O capital Inicial, totalmente Integralizado, é de Cr?
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), dividido cm 5.000
(cinco mil) ações ordinárias, de Cr$ 1.000,00 (num mil cru-
zeiros) cada uma, e sfto fundadores: HERMXNIO VTCTO-
RELLI, com a subscrição de 2.000 (duas mil) ações; AURO-
RA DEMATTÍJ 'VTCTÓRELL.T, idem, 600 (seiscentas) açties;
MARCILIO DEMATTÉI, ldem, 500 (quinhentas) ações, ITA-
LO ROMANO FALCONI. ldem, 500 (quinhenÍH.6) ações;
JOSÉ' COLETO, idem 300 ações; LUIZ CARLOS COUTI-
NHO, idem, 500 (quinhentas) ações; IRINEU GOBO. idem,
500 (quinhentas) ações e CYRANO NEGRÃO, idem, 100
(cem) ações.

Por deliberação da assembléia geral extraordinária da
15 de março de 1960 que teve a sua ata arquivada sob n.o
24.411, na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná, por
despacho em sessão «ta 17 de março de 1960, e publicada
no «Diário Oficial do JEstado do Paraná», edição de 18 de
março de 1960, foi autorizada a elevação do capital inicial
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), para Cr$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões do cruzeiros), dividido em
20.000 (vinte mil) ações ordinárias de Cr? 1.000,00 (hum
mil cruzeiros) cada uma, e mais 25.000 (vinte e cinco mil)
ações preferenciais de Cr$ ÍJIOO.OO (hum mil cruzeiros) cada
uma, constituindo a preferência no reembolso do capital, sem
prêmio porém sem direito a voto. Na mesma assembléia
fixou-se o prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação da ata,
para quo os acionistas manifestassem a sua preferência, para
a subscrição do aumento autorizado, tudo conforme artigo
111, do decreto-lei n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Para deliberar sobre a abertura de subscrição do au-
mento do capital social, a assembléia baseou-se na Proposta
Justificativa da Diretoria, ou seja, no sentido de que fosse
ampliada a rede de armazéns gerais da sociedade, tendo-se
em vista o alto rendimento, que êsse gênero de empresa
comercial vem dando, em nosso Estado, principalmente cora
a armazenagem do café.

A segurança de êxito no empreendimento ê evidente, par-
tlndo da necessidade de armazéns, destinados, especialmente,
a, armazenagem de café.

Posteriormente, considerando oa planos de expansão da
Companhia, justificados pelos senhores Diretores, ainda a As-
sembléia Geral Extraordinária, de 6 de Junho de 1960, auto-
rlzou que o aumento de capital já anteriormente autorizado
se elevasse até a CrJ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões
de cruzeiros), dividido, assim o aumento em 55.000 (cin-
quenta o cinco mil) ações ordinárias e 60.000 (sessenta mil)
ações preferenciais, constituída a. preferência, como já foi
dito, supra, na prioridade do reembolso do capital, sem prê-
mio, porém sem direito a voto.

A ata da, aludida assembléia, foi arquivada sob n"
25.456, na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná, por
despacho em sessão de 16 de junho de 1960, e regularmente
publicada no tDlárto Oficial do Estado do Paraná», edição de
18 de junho de 1960. Nessa mesma oportunidade, abriram
mão, como se vê da ata, em separado publicada, os acio-
nlstas atuais, do direito de preferência.Destarte, ainda cumprindo ao deliberado pelas assem-
blélas gerais citadas, o restante do aumento do capital po-
dera ser subscrito por quem o queira tomar, uma vez que
o direito preferencial foi dispensado por quem podia dele

A» despesas estimadas para a subscrição do aumento
autorizado inclusive gastos de Instalação, etc, são estima-
das em até 10% (dez por cento) do capital, para amortiza-
ção anual, como manda o art. 12B, alínea «d», do decreto- ei
n.o 2.627 de 26 de setembro de 1940. A assinatura do Bole-
tim «te subscrição Importa em aceitação expressa das despe-
sas acima estimadas e do respectivo pagamento na form»
ora estabelecida.

No ato da assinatura do Boletim de subscrição, dever
o subscritor .integralizar 10% (dez por cento) do valor das
ações subscritas, cujo montante sera pago mediante recibo
fornecido pela Companhia. As importâncias, corresponclen

as entradas «lou Riihenr.i«-n»o í.«^i< o«r deDOSitnaasentradas «loa subscritora, deverão ser depôs
for
tes mj
Banco Mineiro" d» IJ^u^^Soi» de^Curitiba-
«.ui?-01^ n&0 -41"* » assembléia fixado'o pttfo.Pf*,.subscrição do aumento do capital autorizado, ela deverá en

Z™"-** 
•« »0( trinta) de junho de 1961. após o «*g»

convocada a assembléia para a homologação da subscrição
do aumento do capital. psta.
t»tn= »°fifinaIs U<> PWsente prospecto, bem como os e»
tutos sociais e as «__ das assembléias gerais extraordin»

li

>

en™n?^aUt0riaarwfc fe subscrição do aumento i»Í,

_?_SSé_S 
a dJ*I»siçBo dos interessados, nos «° 

$a*da^ Companhia, sito no EdifIcj0 «América», ll.o andar, *"

r> li' 
em. Londrln*. Estado do Paraná. rUmpr'-

das a^lÍ^t>t*.P""i^cto é republicado, nesta «-f^Tde-^b« tnsfconstantM *iei n-°2i46, do
/„» *,»,.. -^ndrlna, 7 de agosto de 1961
(a HERMINIO VICTORELLI
<a) £UIZ CARLOS COUTINHO
ÍFlm£ÜBENS AMAZONAS LIMA . „,,_*>»¦)(Firmas recoi_M!ci«las pelo *.o TabeUanato deJ^°
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Conclusão da Estrutura do EditíciQ Caiobá Assinaía

arcuNDO CADERNO - PAGÍNA fi

Padre Montezuma diz
e Maringá Mostraram a
Agem as Ligas: «No mais é Democracia»

I.ONUIUNA. li) (Du Kuctir- osnUs úteis, pobre» homens v)n. vin,m,i„ ,i- ,„ ,..,,. ~"* " ¦ "»^ ~W ¦ «¦* ^sT I V»»

que Londrina
Juliâo Como

fase t Maior Desenvolvimento do Litoral Paranaense
Um novo marco de valorização — A solução de todos os problemas do litoral —

Investimento pioneiro Detalhes do empreendimento
Nossa gente, vivendo num Es-

tado rico 0m belezas naturais,
sempre teve seus olhos voltados
para os encantos da beleza cxu.
berante do Paraná. Devido, po.
rém. às dificuldades de acesso, o
deslumbrante panorama do Hto-
ral estava pràticamdnto fora do
alcance dos paranaenses do altL
plano. Agora finalmente, com a
abirtura ad BR.2 no trecho Cu-
ritibi ao Alto da Serra c do as.

abertura da BR.2 no trecho Cu
ritiba-Paranojíuá no trecho dn
M°rrctes a Paranuguá. pode se
ciic-gar a Caiobá em menos de
duas horas.

CAIOBÁ' — MAIS
BELA PRAIA

Por aer, realmente. Caiobá a
praia melhor situada em toda
a faixa litorânea do Estado do
Paraná, é ali que nota_se o ma.
lor desenvolvimento das nossas
praias Com a conclusão da au-
to estrada Curitiba-Paranaguá

anunciada pelos poderes públl.cos para dentro em breve, o do-
senvolvlmento de Caiba terá se
completado com as condlçfies de

local Ideal para o flm-do se
mana na praia.

FASE DE MAIOR
DESENVOLVIMENTO

Desde há mais de um ano,
nota.ao em Caiobá, a cada dia
maior afluência de veranistas,

em funçáo do majestoso empre
cndlmanto que ali está sendo
construído por uma das nossas
mais conceituadas empresas In.
corporadoras Um restaurante
panorâmico, um prédio de 17
pavimentos e outro de 7 pavi.mentos estáo em adiantada fu.
se dc construção, com a estrutu.
ra concluida e obras de acaba.
mentoa em ritmo acelerado de
conclusão Esse arrojado em-
proendimento é que tem impuL
slanado o desenvolvimento de

Caiobá, que atinge agora a teu
ae de maior expansão

PROBLEMAS
SOLUCIONADOS
A empresa incorporadora do

Centro de Turismo Caiobá —
assim é denominado o conjun-
to dos três prédios — para a
realização deste empreendimen-
to encontrou por sua Iniciativa
e otius, a solução de todos os
problemas de Caiobá O con.
junto estará suprimido de água
doce abundante, energia elétrt-
ca própria e estações de trata,
mento de esgostos.

MELHORAMENTOS
INDISPENSÁVEIS
O Centro do Turismo de Oslo.

bã. vem merecendo as mais elo-
glosas citações, nacionais e ln_
ternacionais, pelos detalhes da
obra, perfeita aôbro todos os
aspectos, com restaurante, pis»cina, play-ground coberto, ca.
pela, saiões térreos, mercearias,
farmácias, etc

LONDRINA, 19 (D*
«ai) — Afirmando que «se Ji*
lliio voltar a Londrina, será, bem
recobldn> e quo a manifesta-
ção dos estudantes desta cldn-
de o de Maringá contra o Ildcr
camponês «foi upaniis para
mostrar a ole como funciono-
o método das Llgos, Isto é,
de Invnsiio de terras alheios a
fôrc«>, o Podre Montoauma
concedeu uma entrevista ex-
clusiva ao DIÁRIO DO PA-
RANA\ ondn analiso os ultl-
mos acontecimentos ocorrido*
no Norte do Paraná.

O coordenador do Frente
Agraria paranoense em Lrondrl-
na e secretário do Bispado adi-
antou que «democracia tem
dessas lncogruínclas».

O QUE DISSK
H' a seguinte o declaração

do Padre Montezuma, na sua
integra: .,

«O Congresso dos Trabalha-
dores Rurais do Paraná foi um
colce, coronhada, o recuo de
pólvora pela Culatra nos olhos
dos comunistas... Apregoa-
ram pelo Brasil aforo um Con-
gresso de Trabalhadores Ru-
rals, numa região onde tinham
4.000 sindicalizados, convidan-
do ob mais altas autoridades a
vedet/ss da publicidade comu-
nlsta brasileira, no hora atual...

E o que foi que Maringá viu
na noite de sábado, dia 12 de
agosto? Numa sala de 3 portas
de ferro, onde não cabiam sen-
todos 600 pessoas, reuniram, se
uns 250 Inocentes úteis, trnzi-
dos e hospedados gratuitamen-
te pelo mesmo dinheiro qua es-
tá levando deputados, promoto-
res, chefetes e estudantes &
Cubo e & Rússia... Fui avisa-
do, multas vezes, do que nao
substimaBse o perigo da ínfll-
tração comunlsto no Norte do
Paraná... E fiquei edm raivo
de ver o alarde da imprensa
vermelha dar destaque a uma
reunião com 300 pessoas, entre
as quais oito estudantes de Lon-
drlna, dois de Cambe, um de
Rolãndia, outro de Arapongas
e uns 30 de Maringá, devida-
mente etiquetados... como con-
gressistas... Fazendo a pro-
vo dos nove, depois das dedu-
ções e subtrações de jornalis-
tos, fotógrafos, estudantes co-
muffados de comunistas, ino

ia

!
__________ _. . 
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Viva momentos de agradável devaneio!
Todas as noites, a Loja CIMO-Exposição
permanece feèricamente iluminada,
havendo também, LOCAL PRÓPRIO
PARA ESTACIONAMENTO
Honre-nos com a sua visita!

MOVEIS CIMO
Exposição

A SUA ATRAÇÃO TURÍSTICA!
Av. São José. 770 • Cajuru

, pobres homens viu
dos de diversas cidades, alguns
deles sem «abor direito porque,chegamos á conclusão do quenão iiavlu lá don tro, com cons-
ciência comunista nem 200 pcà-soas... Um embuste, uma íur-
«a para a qual não uurla Jus-to gastar o dinheiro da Na-
çfto com um representante do
presidente da República, nemmesmo a passagem de ônibus
ou condução própria de mero
observadores... « um Jornalde Curitiba falava no sucessode 1.000 camponeses, presen-tes e vibrando.., e... mesmo
que fossem mil, ainda seria umembuste.,.

Numa sõ capela, de Londrl-
na existem 1.200 sindicalizados
da FAP,..

O povo viu com os própriosolhos a amplitude mirim do mo-vimento, c, como todo homem
de bem, revoltou-ee com o des-toque, com o prestigio que se
queria dar ao. Congresso, trar-zendo para lá um repreaentan-
te do Chefe do Nação... O
presidente Janlo Quadros nun-ca teria mandado um represen-
tante ac soubesse realmente o
que aconteceu. Não valio & pe-no nem mesmo uma reação
popular... Eu mesmo pedi oo
meu bispo n ao de Maringá po-ra voltar para Londrina, poi»,nfto havia utilidade em obser.
var um movimento de uma
minoria tfto decepcionante...».

«Duranto a primeira sessão
solene, falou o deputado Ju-
lifto e o Josué de Castro com o
psltacismo comunista e as fra-
ses «revolucionárias» que Já sa-bem o ranço de clichê... O
primeiro pregando uma «refor-
ma agrária» com o derrama-
mento de sangue, com a revo.
luçfto dos camponeses... A no-va lei do rádio prevê crime na
pregação de doutrinas subver-
sivas...

Os estudantes quiseram apar-
tear, insistiram, pediram, que-riam um debate, mas a guar.da comunista nâo permitia. Ex-
pulsaram um Jovem que ousouarcar a voz. Não quiseram o dia-logo. Discursavam para ser ou-vidos. Com a expulsão do Jo-vem estudante, começou a rea-
ção do8 colegas. Uma passea-ta, no dia seguinte...

Em Londrina, Julíão quis dia-
logar: «Meus adversários que-rem sufocar a razão pela vlo-
lência.. .i>, reclamou oo jornal«saco de mentiras» de Curitiba,
já esquecido do que os seus ca-
matadas de Maringá não ho-
viam permitido o diálogo... Re-
cebeu, em Londrina, a lição».

«No dia seguinte, 13 de agos-
to, uma menina de um mês de
Idade, a FAP, depois de uma
convocação nas três únicas Dlo-
ceses onde ela começa a se in-
filtrar, carreou para Maringá,
um, dois, três e até 10 cami-
nhões, ônibus, com camponeses
sindicalizados, membros da no-
vel associação rural de mais de
81 municípios.

Milhares de camponeses des-
filaram pelas ruas da cidade,
em frente ao palanque oficial,
onde se encontravam todos os
secretários do atual governo do
Estado, o exmo. sr. chefe do
policia, os exmos. srs. bispos
de Maringá, Londrina e Cam-
po Mourão, representante do
exmo sr. arcebispo d6 Curiti-
ba e o .vigário capitular de Ja-
carézinho, bem como deputados
e multas outras figuras repre.
sentativas, prefeitos de cidades
vizinhas, etc.

No melo da multidão, estava
o dep. Nestor Duarte, que, fa-
lando com o exmo. sr. bispo
de Londrina, antes de subir ao
palanque, ofereceu-se para ler
a mensagem do presidente da
República «também» no lança-
mento da Frente Agrária...
esse encontro não foi no Ae-
roporto...

Pessoa credenciada afirmou
aos blBpos de Londrina e Ma-
rlngá que o dep. Nestor Duar-
te viera de Brasilia com a In-
cumbêncla de pedir a orienta-
ção do governo do Estado sõ-bre sua missão da represen-
tante... O governo, através de
todo os membros de sua comi-
tiva especial, foi unânime em
afirmar seu repúdio ao. Con-
gresso, para o qual o governodo Estado não quis, peremptò-riamente, mandar representan-
te. E fez bem, para não gastarvela com defunto ruim*...

O sr. Nestor Duarte insistia,
no meio da multidão, em ler
a mensagem: «Os fins são os
mesmos...», dizia êle. «Mas os
métodos são diferentes...», re-
darguiu o sr. bispo de Londri-
na. «Não convidamos o presi-dente da República. Não pornão querer convidar, mas pa-ra convidá-lo apenas quandotivéssemos algo de concreto a
oferecer à sua abalizada apre-
ciação. O sr. veio para a Fren-
te Agrária Paranaense ou parao Congresso dos Comunistas?— Se veio para o dos Co-
munistas, leia a mensagem no
congresso dos comunistas...».

Perdido no meio • da multl-
d&o, o sr. Nestor Duarte teve
a oportunidade de ver que va-
leria à pena ter ele vindo co-
mo representante para um mo-

vimento da maoiga oplnlto po-
pular, congregando 81 munlcl-
pios, nfto apenas com um repre-
«entanto de cada, mas com da-zonas, centenas de lideres,
camponeses e pessoas uirlgen-
tes do movimento. AU estava
«. expressão da vontude popu-lar a nao na camarilha da mal-
fadada sala 4.800 do Avenida
Brasil... AU estava o endos-
so do governo do Paraná e do
povo... • náo nu minoria de-
cepclonante do «Orande Movi-
mento Sindicalista do Porá-
ná...»,

E o «saco du mentiras» da
imprensa vermelha da Curitiba
afirmando o estrondo da um
congresso qua durou apenas dia
e melo».
PASSEATA DE PROTESTO

«Uns 3C0 estudantes da Ma-
ringá, empunhando cartazes, fo-
ram ao local do congresso, pro-testar contra a falta de demo-
crucia, contra a proibição de
falar, de dialogar que lhes fora
feito no dia anterior. Veio a
policia, velo o exército com
balonela calada, veio o corpo
de bombeiros, as rádios desce-
ram á arena, fazendo ampla
cobertura do acontecimento a
sondando a opinião pública quesimpatizava com a manifesta-
ção.

O coronel Haroldo Cordel-
ro, exemplo magnífico de pru-déncia e rigor, convidava os Jo-vens o ir para casa, pois, aque-
Ia reunião insignificante não
comportava um protesto. No co-
tejo com o desfile da FAP, o
Congresso dos Comunistas era
uma goto dágua, mostrando ao
povo que no Norte do Paraná
nfto há lugar para a Ideologia
(Concl. na «.a pag". do 2ja cad.}

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
Rede de Viação Paraná - Santa Catarina

EDITAL
ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE

TREM DE SUBÚRBIO
Levamos ao conhecimento do público em goratque, a partir do dia 21 do corrente mês, entrará

em vigor novo horário do trem de subúrbio de pre-fixo S-l, que trafega de segunda-feira a sába-lo,de Curitiba a Roça Nova.

Trem 8,1
Estação —_

Chega | Farte

Curitiba 18,10
Pinhais 18,30 18,3?
Desvio 8ào Roque 18,54 18,55
Piraqiiara 19,02 19,05
Roça Nova 19,20

Curitiba, 17 de agoBto de 1961
Eng» Alaôr Barbosa Borba
Chefe do Dep» dos Transportes

Visto:
Eng» Gastão Augusto Knechtel
Diretor Assistente de Operações
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TODA RODADA
DIÁRIO DO PARANÁ

Conclusão <'n T.a png. do 2.o caí
do o numoro ilols pnrn n nolto do

unhado, no moirào gramado'. As-
ilni, o Flu x UU «er.'i domingo o
o do sábado. Botafogo n Sao
Cristóvão, teria quo sor hoje.
Acontece quo tanto o Botafogo
como o Silo Crlstovüo joRnrnm
qiiiiila.fcirn. e, atuando hoje. nào
6e completaria o prazo da lei.

| VASCO TENTOU
ADIAlt

1 O Vasco dn Gnmn, nn previsão
dc fracasso do arrecadação —

porque seu jòuo será cm Telxel.
rn do Castro, contra um ndvcr-
tiíirlo mal colociulo e prátlcnmen-
te condenado — tentou adiar
seu jòuo com o Mndurclra para
a noite do terça ou quarta.felra.
tondo Antônio Calçnrio tomado
as primeiras providencias. Mns
núo conseguiu localizar nem Eli,
nem Adriano Rodrigues o muito
menos qualquer dirigente. do
Madurclra. Dal ter desistido do
assunto. A propósito, ouvimos
mais tarde Eli. que julgou pre.
ferivcl- do ponto de vista técni-
co, jogar amanhã mesmo, pois
cm caso de adiamento a peleja
teria de ser em General Scve.
riano. cujo mamado, muito ralo
e duro. sacrifica os jogadores.
Além rio mais, conforme frisou

o técnico vnscalno- jogando ama.
nha. o Vasco tora uma semana
Inteira pnra recompor sua equl.
po i' restabelecer o treinamento
normal, quo não foi possível até
agora, com a realização tio jo-
gos durante a semana.

BOTAFOGO TAMBÉM
Também o Botnfogo tentou

nrilar o seu Jogo com o São Crls-
tovão. para o que jA contava
com a aquiescência do seu adver.
síirlo. Mns. quando du reunião
dos dirigentes dn clubes. Emílio
Ilcukllnl, pelo nlvi.m-i.ro c nlml-
ranto Lauro Freitas, pelo grêmio
alvo. foram Informados pulo pre-
sldente Antônio do Passo que
tal adiamento não seria possível,
pois viria contrariar decisSo ílr.
inadit pela Assembléia Gorai, que
aumente admite um adiamento
por motivo relevante.

Assim, os seis jogos serão illspu-
tados amanhã, do acordo com a
seguinte programação:
Fia x Flu, no Muracnnã; llota-

fogo x São Cristóvão, em São Ja.
niuirlo; Portuguesa x América,
cm General Scvcrlano; Madurei-
ra x Vasco da Gama. cm Telxel.
ra dc Castro: Canto do Rio x
Bangii. na Gávea, e Bonsucesso
x Olaria, em Moça Bonita.

USINA TERMELÉTRICA DE FIGUEIRA S.A.

UTELFA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Usando das atribuições do artigo 16, parágra-

fo VI, dos Estatutos Sociais, convoco os Senhores
Acionistas da USINA TERMELÉTRICA DE FI-
GUEIRA S/A — «UTELFA» para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de
agosto de 1961, às 15 horas, na sede social, à rua
Monsenhor Celso n.o 154 — 9.o andar, para tratar
da seguinte Ordem do Dia:

1) Apreciar pedido de renúncia de Diretores;
2) Eleição e posse de novos Diretores.

Curitiba, 17 de agosto de 1961
Eng? Leão Schuluian
Diretor Presidente

SERVOPA S.A.
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente edital de convocação, são convi-

dados os Senhores Acionistas da SERVOPA S/A.
— Comércio de Automóveis, para a Assembléia Ge-
ral Extraordinária a reaiizar-se no dia 26 de agos-
to em curso, às 10 horas a fim de deliberarem com
relação a Firma VOUPAR LTDA.

Curitiba, 16 de Agosto de 1961
Ervinò Carlos Gustavo Meyer

Diretor Técnico

Congresso...
Conoluajio dn 7.n pag. do l.o cad
elnonnmento complexo.
JPAIlTICrPANTKH K
ounsoR

O rotiRKiwo aerA )>rrnliII<lo pMn ar.
JnnH Muda Cabelo «Tampo» « wern
tarlttdo polo nr. Vnltcr Bonfim Pon
te»,

N<> campo tia medicina nuclear .io
»|..»n iwllnntnr a prMOnca «Io ar. Hár
tx-rt Wltír, Ollcfq ila BCÍO ii» Mo-
clirlnn cio JVpnrlftini"tit" d« IM«quUa«
.ia Atrnncla Intornaolonnl do Bnonfi»
Aloail.'». <|IK? fatnril i""l>r.> «Oi Tm.
liallit.» lia Airínrla Internacional .ln
Knnrgl" Atoml™ no Campo dns ApU
caçoei Medlens lio» ftadlolaotopo»», «¦
a do nr. Solomon Sllver, na* fnlara
ilo emprosb dn lo<l<> radioativo «o trn
lamento <l» hlpertlreoldlamo, com l.a.
«(> na oxperltncla eni 8 mil enjoa.

Ri>r»o raallxadoa 12 curso», tolira
radlodldrnoatlcoi radlologln rtílR vlaa
l.lllares: nullolocla <lo rorncllo; nn-
iTlnrardloirr.ifln «oletlvài radiologia
rto Mmfnuo; radiologia do delsndo,
nullnlniila do câncer BBatrlcoi radio.
toR-ln do oranto; rmilnWria iln« turno-
roa <lo colo; rndloIoRl» d" pitlniltó
O tiir,li:i'ii.N"; QlomflTltÒfl <l" bronco.
ffraflftj milidlofrla. om otwtftrlcla «
radloloRli» ilo aparelho illgeattTO nn
criança: c fttndá um curso sobre ra.
(llotr-mpln. ootnpi^oèridendo a supor-
voltajrem v> tólecobnltiiffm a telecobnL.
totòrüplaj o, na parto do medicina
nuclear um curso sobro provas fun-
rJonain coht tadlblaotopoa,
1REN0.10

Srfio dlap**nfiado8 flo assinar n pon-
to os medícos.radloIoffIstaa o olnir
piAf..i Qin tremi, pert*noonto ao sorvi
ro público fodera!, <> orp.lori aiitar-
ço públíco federalp orgAnjt aiitnr.
qulops é paraostatals n»" compare-
cerem ao Consrrvisso. A dtspenau
abrangera também o poriodo do via.
eom.

Oe funcionários de Silo fnulo. pn-
ra olitur n dispensa, devorto illrltrlr.
sp diretamente a> seerfnarlft* a que
pcrt-tjnom, nidtanto o preep'*í,lm**"to
t!f» formulários espaciais.

RECLAMADAS...
Conclusão da T.a p»g. do l.o cad

serio afa-stados. O proprietário
quo concordar com o pagamento
do foro, receberá CertiiWu de afo
ramento que podará ser inscrita
no Registro do Imóveis.

ESTUPEFAÇÃO
A noticia das pretensões da

União catiHou surpresa e mesmo
estupefação entre n.s autoridades
municipais. O secretario dos Ne
g"ócÍoa Jurídicos informou que a
matéria será estudada imediata,
mente, devendo a pasta pronun-
cior.se nos próximos dias No
tocante ao Canipo de Marte, fri
sou que ainda recentemente foi
formadn comissão, com rçprésn
tantos da pre.sklênciai da Repíi-
blica e da Municipalidade pau-
lista, para a solução amigável
do caso.

O mesmo clima de surpresa
registra-so no gabinete do pre.
feito.

0 PROBLEMA...
f CURITIBA, DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 1.961

(Concl, da 3.R. pag, do lo cad.)
lo n&o teria mais porões, nem cortlcos.

Desejo relembrar, mais uma voz, quo dosdo
Tolomoti, polo scculon n fora, foi preciso ongon.
drar um oploiclo para enda planeta, eni suas bo-
luçõos parelnlH, IncomplotaB, portanto fitllius. Vc-
Jo depois Keplor, A seguir, Newton. E hh lois du
gravltaçflo unlverBul resolveram completa o liar-
inoniciimento Iodos oh problemas do sistema so-
lar. com seus planeta» e respectivos satélites.

Vamos ncnbnr com os eplclclos aplicados nos
latifúndios ruilils o nos torronos urbanos. Newto-
nlanamonte, uma solução ünlcn, universal, por.

«SENHORA»
Não Tema o Cfincer. Faça

Exames Periódicos. No Centro
Parana«nse de Pesquisas Medi-
cas » Senhora Será Atendidn
com Satisfação a «m De»pe»a
dt sua Parte-

Rua Lourenço Pinto. 6Í —
Curitiba.

CONTINUA O ESPETACULAR SUCESSO ALCANÇADO PELO

CIRCO
RINGLINS BARNUN
Picadeiros Pano.rârnicos - 90 ARTISTAS - 10 PALHAÇOS

TÁXI MALUCO - TRAPESISTAS VOADORES
- POMBAS AMESTRADAS

HOJE 3 SESSÕES às 14h30m - 17h - 20h30m
ARMADO AO LADO DO PASSEIO PÚBLICO

.Para maior comodidade do público as bilheterias estarão
abertas diariamente desde às 10 horas.

AMANHÃ Sessão Única às 20h30m

feita e definitiva: a tributação da terra, na ro»
ça o na eldade, primeiro para dnr um pedaço da
cli&o a quem queira produzir gêneros ou casas|
depois, para dar no povo, através do tributo, i
mio ofotivamente do povo i. Nfto cm glebas, qiM
nfto podem toenr a todos, mns cm policia, Justiça,
educação, snúds o mais serviços, obras e molho»
romentos quo justifiquem a oxlstflncla do Ksta»
do com seus ônus o sobrecargas.

A mocidndo iiniversltilrin, ainda nfto crlstall-
znda em preconceitos o oriuiilns, poderá sor o so-
lo adequado a boa sementolra. Querarft ser?

Aqui cslil, a sons olhos, a interrogação.

I

PADRE MONTEZUMA .. .
N

conclusão da G.a pg. do 2.0 cad
comunista, nem multo menos
para ns idéias do deputado nor-
destino, nue nqul s<3 vem pura
pregar sua revolução. Os es-
tudnntcs Insistiram, velo a
mangueira do Corpo Uo Bombci-
ros, liouve cassetete, pedrutlus
e outros sinuis de protestos,
certamente reprováveis, de par-
to 11 parte. Razão por que o co-
ronel Haruliiu, elegantemente,
pediu ao bispo do Maringá man-
dasse para o local o pe Andró
e o pc. Montezuma a fim do
acalmar os ânimos e dispersar
<>x alunos, como de fato acon-
teceu, com a chegada dos dois
padres.

Na passeata, o quo esteve
errado íoraiu as pedradas ati-
radas por elementos quo certa-
mente náo obedeciam ao co-
mando dos estudantes, pois, a
intenção deles era apenas o pro-
testo contra 11 falta de.demo-
cracia tradicional entro comu-
nistas, por ocasião da primeira
noitada revolucionária.

No dia seguinte, o Congresso
foi suspenso. A noite, 1.5U0 es-
tudantes fizeram o enterro sim-
bólico do deputado Julião. As
duas rádios fazendo a cobertu-
ra no locai da munifestação. As
20,30 todos os estudantes se
dispersaram, enquanto que, de.
pois das nove, um grupo des-
conhecido e, segundo informa-
ções das próprias rádios, talvez
de fora e não estudantes, pro-
curava o deputado Julião pelos
três hotéis da cidade, chegando
mesmo a quebrar vidros o mó-
veia.

Errado completamente o ges-
to. Os estudantes nfto foram
responsabilizados por isto. nem
pela policia nem pelas rádios,
que, com desenvoltura de gran-
do capital davam ampla cober-
tura de vários postos de repor-
tagem volante em todos os pon-
tos du cidade.

O Congresso foi suspenso.
Não houve a reunião da noite
de segunda-feira. Tiveram co.
nhecimento do que o deputado
havia viajado.

E assim foi que terminou
o grandioso congresso dos co-
munistas em Maringá. Fizeram
ainda uma, reunião na manhã
de 15 de agosto, durante a qual
não sei se houve outras de-
monstrações, pois, já me encon-
trava cm Londrina, para onde
ia se transferir a agitação de
Maringá».

INCOERÊNCIA UA
«DEMOCRACIA»

«Alguns estudantes do direi-
to, digo alguns, pois conheço e
sou amigo e até fui professor
de oratória e retórica de gran-
de maioria deles e conheço suas
opiniões, alguns estudantes da
Faculdade de Direito convida-
ram Julião para falar na Fa-
culdade. Para levar àquele re-

Falam
(Concl. da 3.a pág. do 2,o cad.»
partamento do Difusão" Cultu
ral de «O Cruzeiro» afirmou
ainda: — Aa alta» finalidade»
perseguidas pelo Concurso ae-
rão plenamento atingidas, levan
do o nome artistico-cultural do
Brasil a todos os recantos do
mundo. E se somente aa vitó-
rias conquistadas com ingente»
sacrifícios é que sabem a gI6
ria, desde já podem considerar.
se gloriosa a Cultura o as Ar
tes nacionais — finalizou a rea
lizadora de promoções como
Concurso Universitário O Cru
zeiro do Literatura, Concurs0 Ha
chett-Laroussc, Concurso dc Lite
ratura Infanti] e outros mais
que projetaram o seu nomo além
dai fronteiras do país.

Y
rlol

Diariamente às 8:00 horas

CONVAIR
Para

SAO PAULO
RIO DE JANEIRO

Vôe sempre com a tradicional cortesia

^"##t
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mo

cinto de Justiça u do Direito
as suas idéias revolucionárias.
Todos sabem, todos conhecem
que o homem á comunista ml-
liliinte. Ninguém sabe e que as
llgns camponosus são maiores
nas páginas dos jornais do quo
no local em quo o deputudo
manda o insufla os pobres nor.
destinos a faz-r justiça com
as mãos, invadindo engenhos,
incendiando ciiiiuvinis. Isto é
do dominio público, O presi-
dente da República quo ó um
homem de ampla visão dos
atuais problemas do Brasil, foi
rigoroso com os greves de Re-
rife ondo eles so infiltraram, re-
primiti com navios de guerra,
destroiets e milhares do solda-
dos transportados cm ponte
aérea, o movimento do protes-
to dos estudantes que queriam
que Célia Guevara falasse...
E o presidente nào podo ser
acusado de antiquado, reacio-
nário ou fanático religioso. O
presidente interevlò, quanto me
consta, também na questão da
invasão de terras por parte dos
camponeses do nordeste. E ago-
ra, um juiz de Direito de Lon-
drina, leva em seu carro lun
deputado comunista para a Fa-
culdade.

Os estudantes de Londrina,
que, em outra ocasião nem te-
riam dado pela presença do
parlamentar no salão de confe-
léncius do Hugo Simas, desta
vez entretanto, queriam apenas
dur uma lição de democracia
ao deputado da revolução pelo
.sangue e ao homem da fome:
eles negaram a palavra em Ma-
ringá, não aceitaram o deba-
te, nüo quiseram dialogar lá,
na frente dos humildes cam-
l>oueses-c de outras pessoas que
emprestavam seu ' 

prestígio à
reunião deles, e agora queriam
democracia em Londrina. Or-
ganizaiaiu, iwpontuneamente,
outro enterro. Trouxeram o de-
úuito fresco de Maringá...>.

CONFLITO
<Com cartazes, dísticos e com

cliòro, levaram o caixão do de-
fiuito para a frente da Facul-
dade, onde não havia, segundo
ma informaram, mais do queuns trinta estudantes, quandomuito. Porque, não sei. O lon-
drinense, aliás, tem tanto o quefazer, vive tanto para o tra-
balho que até nem dá muito
cartaz á conferências. E, no
caso, até faz bem...

Chegando em frente A Fa-
culdade, depositaram o caixão.
Chegou o juiz de Direito, sr.
Aldo Fernandes, levando o re-
volucionário comunista para o
recinto sagrado da Faculdude,
no mesmo local, onde, dias an-
tes, o DARP, da Faculdade
de Filosofia convidaria um de-
mocrata convicto para uma
conferência que agradou plena-mente.

Até aí não se notara nenhum
movimento de desordem. Mani-
festação democrática. Enterros
simbólicos podem ser feitos, até
em frente à Casa Branca, Em
Washington os -spró-cubanos»
fazem manifestações. Só não é
possível isto, além da porta do
Brandenburgo, em Berlim, on-
de, atualmente, 400.000 solda-
dos russos, com metralhadoras,
com arame farpado, fios de ai-
ta tensão e torres com holo-
fotes, impedem jTsalda dos ori-
entais da República alemã co-
munista... E' engraçadq: co-
mo é que se põe cerca num
paraíso 1... Mas... os nossos
«democratas», os nossos «na-
cionalistas», não querem en-
xergar...

Vem um rapaz da Faculdade
de Direito e falta com o res.
peito ao corpo do defunto frcsI
co. vindo de Maringá. Faltou
com o respeito, deu,um punta.
pé no caixão. «Profanou» (...)
a democracia dos estudan.
tes. Quem é que tendo um
pouco deste sangue brasileiro,
quente, borbulhante. que v\i
agüentar isto ? — Um dos ma.
nifestantes «encostou» um pau
na cabeça do estudante de dl.

-reito... que perdeu a Unha ver-
tical... Do lado de dentro um
outro cidadão da cidade, que
agora nega, o deve negar mes.
mo, até a moral permite isto,
.sacou de um revolver e deu dois
tiros.... Pronto. Af veio a res..
po'sta dos estudantes, que atira-
ram. pedtxs no tal cidadão que
não conheço pessoalmente. As
pedras rfío batiam nele. talvez,
batiam infelizmente, num recin.
to sagrado, propriedade pública
bem comum. Dizem os estudan-
tes que nüo queriam quebrar
os vidros, quebraram uns 20, pe.
quenos. irritados com a atitudo
dos dois senhores. Também íol
só...

Em síntese: estava errado, no
Congresso, os comunistas ne.
gar a palnvía aos rapazeri. quo
lá foram apenas para debater.
Estava certo* que os estudantes
de Maringá protestassem contra
a presença na cidade de um ho-
mem que vinha de longe, sem
conhecer a problemática com.
plicadissima do café e da terra-
roxa, pensando que o Bra-
sil é um só Nordeste. Esteve
errado o quebra-quebra nos ho-
téis do Maringá por elementos
desconhecidos.

Esteve errado, um juiz de Di.
reito levar em seu carro um agi-
tador comunista. Juiz que se
bandeia na política-, perde a
autoridade. Juiz 6 fiel de ba.
lança. Podo ser comunista, por
dentro, por fora não. Por en-
quanto pelo menos...

Esteve certa a manifestação
dos alunos, no caso do mesmo
Julião d« Maringá, querer do.

bater em Londrina. Lá não
quis... aqui não dclxnrum. Es.
teve errado o eatudunlo bater,
e chutar r.o caixão d" revolu-
clonário que morreu para todo
o norto d<> Paraná. Estcvo «r.
i'"dijif)lmo, horrivelmento erra-
d", um senhor do rosponsnblll.
dado o de rcputaçfto corrclls.
alma o ilibada cm Londrina ati-
rar sobre, p/.ra baixo ou para
cima. em frente oon jovons...
Estovo errado dá parto tios es.
tudantes, revidar com pedradas
que, acredito, nfto visavam, na-
quolo. hora de ânimos acalo.
rodos, apenas a pessoa do pis.
toleiro...

Esteve errado, convidarem
alguns alunas dn Faculdade um
revolucionário para pregar nu-
ma rcglá" ond« já existe um
movimento, vigoroso. rCVOluclo.
nário, realista, mas dentro <ilas
normas .•stritnmonle crista."'?-
como quer o presidente o afir-
mou cm sua mensagem.

Está certo que os alunos da
Faculdade agora protestem con.
tra a depredação... Mas, 6
preciso fazer distinções, é pre.
ciso enquadrar n« coisas na inol
dura do um conjunto do clr-
cunstanclas: não estava previa,
ta « depredação, que aliás, é
facll de $er indenizada pelos 350
estudantes que lá estavam, pois
o prejuízo é insignificante, di-
ante do prejuízo maior de se
querer trair a democracia, nes.
Un contòihporizaQ&o, nesta in.
congruência, nesta incoerência,
nesta duplicidade de conduta,
neste mimetismo ideológico; nes-
ta neutralidade perigosa. p«is,
homem «neutro» 6 uma anomalia
das mais degradantes... trair
á democracia fazendo dela uma
palavra elástica... Neste coso.
o presidente da República, com
sua recente regulamentação do
rádio " dos concursos., de beleza,
cometo uma arbitrariedade, nfto
estamos numu democracia...'.'

Democracia com responsabili-
dade, sim democracia com coe.
rencia. sim.

Mas. uma coisa Maringá es.
deveu na llovu fase da hiato-
ria agrária do Paraná: Mm-in.
gá foi um «divortium aquaruni»
multo oportuno; estamos ano-
lando quem está conosco ou con.
tra nós. Estamos fazendo a lis
ta negra, dos homens neutros,
estamos, com um martelo, son.
dando as vig*3 carcomidas, so-
bre as quais não vamos con.
fiar. Estamos arrancando as
maa&Aras. Estamoa abrindo os
campos. Preferimos ficar com
a má ioria esmagadora Ue ..
8O.O0O camponeses sindicaliza-
dos. dentro cm br- va na região
de Londrina. Preferimos ficar
oom o povo, a ficar com uma
minoria que agora está «irri.
tada» porque vê a coisa preta
para o lado deles, sente a ter.
ra faltar debaixo dos pés... e,
com diz a filosofia popular:«Não se atiram pedras em ar-
vores que não dão frutos».

Um jornal de Curitiba afir.
ma tudo ao contrário: é o de-
sespei-o de comunistas «católi.
cos» que sentem e lamentam, es.
tejam os bispos do Norte do
Paraná, de São Paulo e do Bra-
sil, arrancando, uma a uma, to-
das ag suas bandeiras. Viram a
amostra grátis da Frente Agra-
ria, sabem que vão perder a pa.rada no Paraná. Os bispos dc.
fenderam a Reforma Agrária,
a legislação trabalhista para o
homem do campo, a justiça nos
contratos coletivos, os preços dos
cereais e a política do café den.
tro da verdade agrária a sin-
dicalização dos camponeses, etc.
etc. e o rapazinho, cuje nome
do batismo católico é «Cala-
bar»... fica irritado. Lamenta,
mos muito, mas que sQ há de
fazer. O remédio é dar a cada
curitibano ou paranaeinse. um
tipo novo de íeldspat» de Islán.
dia a fim de poder ler o jor.naj... tudo invertido...

A Frente Agrária Paranaen-
so está mais na vanguarda, das
reivindicações agrárias do que03 comunistas, pois cia jú co-
meça. no imodiatismo de sua
ação a provocar os resultados,
Estamos satisfeitos. Mais eles
verão dentro de mflito poucotempo.

Se o sr. Julião voltar a JL*>n.
drina. será talvez bem recebido
Dialogaremos: o que os estu.
dantes quiseram foi ape-uas mos
trar para ele como funciona
o método das Ligas: invade*i
as terras alheias. à força.
Eles invadiram 0 campo onde
iria ecoar sua palavra 3ubven.
siva... achou ruim. mas o cul-
pado foi ele: democracia tem
dessas incongruências...

Manuel dos
Santos Brilha
nos ÉE.UU.
LOS ANGELES. 19 (TJPT, _ 0nadador brasileiro Manuel dos

Santos conseguiu hoje o melhor
tempo dos sete finalistas da prova dos 100 metros livres, ao co-
brir a distância em 55 segundos
e 5|I0, durante o campeonato denatação dos Estados Unidos, quese disputa na piscina olímpica doColiseu de Los Angeles.
Santos venceu em sua série masum nadador nortc.americano

Igualou seu tempo, en, outril é
ria*
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FABULOSO
Eato 6 um flagrnnlo do Impressionante e arrojado nArnnrn
ciiiillllirlsmii em animo horizontal, do circo armado a.. 1...1

rnssclo 1'úbllco. wl° *•

Estreou com Absoluto Sucesso
o «Círcus Ringllns Bani»

Com uma platéia entusiasma,
da- o quo não resgatou aplau.
sos aos números do picadelro,
estreou o Internacionalmente fa-
moso cClrçus Rlngíins Barnun»,
montado cm Curitiba, "o lado
do Passeio Público, confirmou
do assim aua (ama de .sor um
do.s maiores circos da America
do Sul. irmão do maior circ>
norte-americano; '1° mesmo no.
me.

Apresentando números Iné.
ditos para o curitibano. sua
estrela foi coroada dc suces.
so, com suas localidades com-
pleLàmánta lotadas constituía.
<lo-se em espetáculo dos espe.
tículos com 1U01 sensações ma_
ravllhosas.

Diversos foram os números,
delirantemente aplaudidos pel»
enornio público que ali córapa-
receit para ver e recordar nu.
meros o novidade» nos meios cir
Censos. Apresentando mais do
100 artistas desfilando na novi-
dade dos Picadeiros Fanoránú.
cos, com diversas atrações ain-
da inéditas para o curitibano
o <Cireus Runglins Barnun» con-
firmou sua fama de ser consi-
derado o maior Cire0 das Ame.
ricas e um doB melhores exis-
tentes no mundo.

Do agrado geral o delirante-
mente aplaudidos podemos desta,
car a.s atrações. com0 sejam:
«Taxi Maluco», •< Pombas Ames-
tradas-, «Percbos Luminosas;/;
•.Troupe de Cães Amostrados»;
-Troupe do Trapezietas Voado,
res». 'Troupe de Palhaços»
»Equllibrismo lio Arame Verti-
cal e Arame Horizontal*, além'
do desfile em cores deslumbran.
tos de 18 «girls» na magia do
picadeir0 panorâmico.

A fim de que o grande nume-
ro de crianças existentes em

Curitiba possa ussistlr este rjram
dloso espetáculo, 0 empresai.i0
Ivo Jainson marcou para no,
jimã matlnée A8 14h30m. Vesneral ás 17h30m. além da Sessão
noturna às '20h30in. 

NiV> deixem
portanto de assistir o Circus
Ringüns Barnun, que apresenta
um espetáculo luxuoso Inédito,
do fortíssimas emoções, ait0
suspenso c multo humorlsm».
Para maior comodida<ie do púlblico as bilheterias estão fun.
clonando durante todo o diâ
a partir das 10 horas da manlia.

Japão: Terremoto
Causou a Morte
de Várias Pessoas

TÓQUIO 19 (UPI — DIArilO 1)0
PARANÁ) — Cinco pessoas rt.
sultaram mortas e 20 feridas, du-
rame o tremor de terra, que co.
moveu numerosas zonas da ilha
Honshii c Shikoku; segundo noti-
cias extra-oficiais, chegadas a es-
ta Capital, um trabalhador mor.
reu instantaneamente quando loi
alcançado por pedras que cairam
do dique, em construção de Hon
su Central; outras duas pessoas
morerram em Iguais circunstán-
cias, na zona costeira do Japão
Setentrional.

Dois estudantes que escalavam
uma montanha, foram mortos.
também alcançados por pedras,
que caiam dos alpes japoneses.

O tremor causou danos em II-
nhas ferroviárias e de comunica.
çOes.

VENDE-SE
Uma Radiola Standard-Electric — Alta Fidelidade
Um grupo estofado — 3 peças
Uma Batedeira elétrica — Americana
Um Aspirador de pó — <Arnoi>
Uma Enceradeira elétrica
Um quarto do casal, imbuia
Um fogão elétrico «Confiança» — 3 bocas
Um Refrigerador «General Electric» 10,5 pês.

Preços de ocasião por motivo de mudança.
Ver e tratar à Rua Visconde do Rio Branco, n« 1.553 (es-

quina Comendador Araújo).

ISSA DE 30.o DIA
Esposo, Genro e Filhos da saudosa

Alcyoneé Simões Beltrão
convidam seus parentes e amigos para assistirem
à Missa de 30 dias de seu falecimento que será ce-
lebrada dia 23 do corrente às 8,00 horas na Cate-
dral Metropolitana.

Por mais este ato de fé cristã, agradecem.

íkT<.

MISSA DE 30.o DIA
Elysio Simões e Família, convidam seus pa-rentes e amigos para assistirem à Missa de 30 diasdo falecimento de sua saudosa

Alcyoneé Simões Beltrão
que será celebrada dia 23 do corrente às 8,00 ho-ras na Catedral Metropolitana.

J^or mais este ato de fé cristã, agradecem."¦¦¦ —-^...

f" IH

MISSA DE 7.o DIA
"Hora. Vm^FK., ^ e senhora- A»laIdo L Beckert S uia
Roberto SSrl1E1?,*A?»S»ttert Beckert, José FiHz-la « »*»*»¦
"hora e SfcaSS 

Almoida e Família João Canet Neto .-•*¦
^ram condow^i a"° Bette^a «padecem a todos qu» •**£
mortal^» «» t*-"' 

•&**** **>** a acompanharam os r«loS

r?rmae- 
*°8». avó e bisavó.

p Eíiza Zanicotti Beckert
no d
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~"r, *p 
£."" ,7. 

°
«."'l'' l..„,„.  llli.m «.,.,.,, l.i"* 'luloliss — D. Pun* — Lato
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ÍSSflSSaasaP tomnino. São Mi é Auuereárii»
ra esu noite no XIII Camp»». K*m <•"• <-:'*I'|l«l fluminense. Un.

A »qul|i
rá este, noite no XIII Campe"
nato Brasileiro de lliiuiiunt,. F°
mlnlno. qua ««ta. s»ndo realiza.
d« na cidade do Niterói. A« pa-ranuenaeg cfttarA» enfrentando
na oportunfi-dado s» paulistas,
que «tto eonaldtrodaH com" as

mui» fertu» candidatas ao tltu-
lo mrixtmo do .-rat.di.il feminino
nacional.

a r. ,. " *ul nus on»
gam da Capitei fluminense, t»n-to o tõcnlco Campineiro, de 81'uulo. oom.. «Cabeção», do F«JronA n«o t«m prol*i0mwi par* t.escala de „„„,. ,qujpWi AíuHim s»ndo formnrn o Paranácomi Agia», V.,1,1,, Ingborg
L*ury e Juruecy. Enquanto \».so as pmiilsi.iK formaria c,mMarl» Helena. II„iBnUllm r>e,cy#ZilA e Anésiii. '

»"'..'.„i.- ne..-
.itlblllladcs d" vltfiriii

, r,.i(inii.iiil'uii".i nlfu
P"1 

"iriiwlll*. 
•¦•• "*"*• »""'""«-

P ' 
IS trutu-».- do um JOilUd

"'Icrnlv 'l'ie «abs *lr"r " '"'"
r I,. iiinn corrida, truiwfur.
K,, ., i ni NiAxIino.
M''" .)

y„r iu« yi'*- OreseOnclo,
-hi-lm, inoiitarii; Moju. Miei

** \fif<- B»a|*( Juvefitlna, a'io' 
ivrlcla, Favorito mi.-smo,

i Moju- .m"
l*jU*?la fiUiO*

VllO rrti-lA
i4 airiançni>i

, „ iimiitt *n*

•Ia maio «ou
tt-ri)fti'lo quo
Sa i»1 «con-

é de türir im

juiel Tlji v-.li-i prepsirsllssiino,
que pode debanear a

,unii. Ou ix-lo mctlis
ar .*. dupla, nu» «cria a «It».

i ponclii v'¦*,, trabalhando b.un
„l,. chegar colocada na pio-

, jos <noVO«». E' poule alta
líl.

i ülnotchk», mcsino «in pírm
itorle !>''.i« sranliar, pois c.
.polranco rio et.» linha». Mim
, drrégulurlilfide» 6 o proble-

iflo'. Ilir.i podo irunhur do com-
t.lr/, Jota Silvestre, refor-

jii «.Cm n iiiipn-síSo di. uu..- a
afidlnhai 11. 6 um« dus for-

¦ filina so n&o «aciltlr», prin*
¦lartnt»» ào ppyar uma ralo
¦jtt i " provdvol ganhadora.
'Volta muito talada a (.gua

quo ;ii:-i"'U i(laputHiuJOt co-
ide fOituiuü, :.!,,iin:- «denafíojfi
u Interior.

Luiz Hotlrigueií cãprt-i'Irsltlnho, a Xarapa'd uueiii
i o úitli/Tj pár«o.

.\uiioii.'âo

Iiiillen.:i'.'B doa i.raaon llllerltoa r.ara n •il.a roüal/io, .üa ¦?(i|fi,4i•
IIAUIO ((il.li.lllKi

UJ"lmr — Clnna — rrcnrta.lu
V.. Fulfas _ u,ii,|M,.Kr .. o, «Mt»>JinloiiS» --. i>. D-()ur.i -- Kluií.jAri;uii -- Mllil _ j, Mi.drlilJ. Sllvçítró — (1. Him - Brosllr,líorlvol —. Knlilln.. — Ij.iilor
x.. ítil — Clrxiuá KeHInelll
Brlea - D. J.'riiti^liic., - Kitrinl.rMmilxKrnnl — DlOndUU -- NyadoX.nurli.lio — Boato — O. Glrl

IIADIll ÒUAtnÁCsl
liojú — Mancha — DJolmr
lOanduoar — K. FuKaz _ B. Herald
Balnniu — Joalliolro — D. Ptv»ArfxWrt — Autora -- Arnonlv
O. dirl — L-iii-liih,. — B.*.itn
<:. Tllm - l>tn.ii»tn _ .1. silvestre
Norlval — K,iiIia — iíerolil»
r.. ítoi — n. Hxpre»» — ciruque
Montfh, ¦- Ti. Fronclfcr, — Extruder
Slf.nti-Si-inl -- a. Keeper — Nyade
«•AriAs.t KsronTivo
Mojll — DJolmr -- Manchú
Jjotill r — T*. li-iiir.-ir. -- B. Herald
Artrua — Collnní — Nllú
t«uHnho — Xalún — O. Glrl
K-tnilli-la — .T. Sllvestrj - O. Him
.Vorlvol — anltn.l..r — *.'..|lnn
J,. Bel — Clraqud — Mlimrett»
Montch. I>. Krun..l-,c., ~ T.irzan
Montcura. — G. Kcopar — Nymlo
Balónêa — Joolher. — Ltató
connnio no I'Ai:ana
Mojfl — Manchú — Djohar
üandaeer — 15, Fui-ai — o. Master
D. Pepe — ,rnnlhcdr.i — I,lat0
Argus - Collann — Nlhl
Idiurlnho •- G. niii — xniun
Estadista — J. Hllv.atrc- - Broglio
-Vorivid — Felina — Saltador
1.. Sei -- Clraqud — Murtliielil
Montii.-llw.ii — Kxtruder — D. Frnne.
Mont^Kiaal — Ny-idr; — u. K.i.-pcr

TV 1'ABANA — CA>Ar,.n
itoju — Manclid — DJolmr

GP «Duque de Caxias»
Domingo em Uvaranas

Tf. 111 li lllí, ,t (1* II t i-V. Ii.-lf'. *1 1 I I .. .1.. . nltntrirniH Infonnutlvo pnra
íiúunlio <jM 20 de agosto ütj

ifirro — 1.400 mctnis — T4
Hl.*'» — :i.0U0 — 1.00(1

il/í:d Draksar  4—68
Uncol  e—52
D.usa âo Sol  2Jr-Ü9

ITtnorlo  6—51)
Cíod Whisky  1— M

llotíró Guapo H—fi3
IlUIncalã  1—Ml

1'ino — l;J00 metro»
ii-ooo — 'i.ono — 1.000

jlllio 
IlUrga *»#»..

:ir.lTi],-Tit„ ,.'l^í)àn?za #;-,
'Unda |."lc,r "',IMíoran 
Ir. 00 Madrid

IWot.e '"
poritiha

— T3

. 6—52
. «—64

. a—52

-1 Hcrinunita
2—2 Círao
II—3 Cuiabá ..' Znt-rn
4—ô Honyulnhu

C Floriinha

Cu 1'íirpu _ l.."j(Kj inctriit, —
CrJ 14.000 — 3.000 — 1.100

1—1 HarloOt 
2—2 idullp Morri»

:; JÜuicova ....
3—I Cutit... 

EstarriptJha
4—H Guacliubd

Ganotior 

Irfiiulaecr —. i£. í*u»;»t — O. Míatcr ;
Balou»» — D. Pepe — Llato
Ari:u« — Doncl» — Nllft

O. (Jlrl — I.utiiiiiiio *- UoAto
3. Sliceatrc — O. Him — Motocar
Ní.rlial - Sodor — ircllna
Clraqua — I-. Il0l - MlnnrMo
Mnnteh«!lc(,n — Ettriiil»r A. Moco jMnntr^raal _ Xiuupa — G, Kcepnr I
t I.TIMA HO!»*. ]
Mancha — HnjOi — Djohar j
Ijindm-er — K. Togar. — B. llcral.l >
T). Pep,} — Joolt^irn _ I,|»to '
Ari;ii« — Autora — Collaní ]
Laurlnho — fl. Glrl — Bsnto 1
.1. Silvestre — Kntadlat» —• Motocar JN'orlval — Síodi.r — K. Good
L. n.d - Clraquí — Mlnaiette
Montahfl. Kxtrii.lcr — D. Franelíco
Montéitraal — (I. Keeper — Blondrrtini-NA »o i-aha.va
Djohar — Mr.l.i — Prendada
Ijindneer — E. Fmrax — B. Herald
Bnlonís — D Fep.. - Jnnlliclro
Aritnn — J. Madrid — NIKi
Laurinho — Bento — <J. Glrl
J. Sllv. O. Him — Ketadirta-
Norlval — Hod.-ir — 15 Good
1.. Uri Mlnorctt.i — ClraquO
Montnh. Kxtru(l»T — Tftrzan
Montosr», — Nyada — O. Keejijr

O TrilFISTA KKMArfAI.
Djohar — Mojrt — Minchd
Lnndawr — B. Herald _ B. rufíx
Jinlnnfi. — Joalhelrn — Llato
Armin — Nllú — Gollaní
Laurlnho — Xalun — O. GlrlKstaillrftft — 3. Sllvciitrj — G. HimNorlval — Xalun — Felina
L. Ttcl — Clraqua — Mlnsrette
Montch — Tai-xan — D. Francisco
Montegra- Nyad« — Blondl.il»

BADIO TINGIU
DJohur — Pr.ndada — Mojfj
Landáoor — B- Fu-raz — O. MaatcrBalonè» — D, Pcp.: — RlmSo
Argus — NHn — Collané
Laurlnho — G. Glrl _ Xalun
J. flllveatre — Batadiata — G. HimNorivnl — F-iIrlIrii! - B. Oood
L. IW1 — Mliiarott.) — Clraquê
Montch. — Kxirnd^r — D. Frnnc.
Monteeraal — Nyade — O. Keeper

O KSTADO DO rARAN*
Manchú — Mojú — Djohar •

S_ô>'Landseer — E. Fui-ax — B. HeraldD. PePo — Jonlhciro — Listo
Arcais — Aniora — Collané
Laurlnho _ G, Glrl — Boato
J. Silvestre — Estadista' — Motocar jNorlrai — Sodor — K. Cood
L. Bel — Clrnquè — Mliinrctt.
Montchl. — Extnider — D. Frane
Monte-rraal — G. Keeper — Blondlo j

-66
.. 1-i)
. 4—66
. 3—.W
. 2— bij

ra

4— 58
.—ia
ií-r.G

iSfl

7—M
1—WJ
2—53
D—tA

Itiii-., 
_

U.000 - 1.200 metros
3.000 — 1.001

_ T3

'¦,"' 4-ííHl dc Ia Noche  3—62
Ç"1»"  6-62
«Hon 3_5a
JfMulor .,..."""""" s B2
Mlba '.'.'.'. 1-52Ntto _ 1.100 mctriiV — Tj"m> _ s,0(10 _ lm
*m (le pagameritó para o
A 

~ lil-'terciite ii0 més

Í.1 
c")!,'ionia

•wnlnsoi

'hnn -1,200 metro,¦' - 7.800 - 4.50ÜrjM. - ,T-!)i
Z. C Cavalheiro ..

r„fh>i- N. Br,*i|o's ....
gj» U Nlckel ..."f- «J Ferreira
CÍdA' N-
üllsi, w*

H.n 1'áreo — 1.400 motr.m -* Th
<-T» '.'0.000 — S.0ÜO •¦ Í.0UII
Orandn i^ríüiilo aJ>i!Tu,. de L.'a\iit<*i*

l—l Dama Batrttnbtt . ,,,. .. iV—eG
2—2 Dama üo Cairo  •)•— 53
3—3 Garoto do Ouro a—o5•1 Tristão fl—Rt5
4—5 Sol de .Molo  SB

6 Pancho Freddj*  1—fi

7.0 1'áreu — 1.300 metrx. — T3

com montaria.

12.000 — 3.000 — J..U00

3 amo Metro «-r-6 lt°J' 
~AUnc}<" ~ B- ^osê

¦= Oehtlo f,3 ?' Plp' _ Balonea - Llato•> •-••••••••• '-M AruRiia - j. Madrid - AutoraXalun -Laurin h0 - G. OlrlJ. Sllv. — -Bstadlata — Brlt. FuryJNonval - -ífereld» — K. GoodL Rei - Minarette - Júrenflni .Taran - Montehel. _ D. Franaclaco iMontegraal - S. PererO _ G. Kcepor

—tí Antuérpia
7 Arauna-Vlva 3—D3

¦t—tiS
3—5S
1—58
5—51
7—1)2

 a—w
Nunca  66

Portela
Softrr

SHrib

"»r*. -

1-auo metroa

(T
í*«ii

4.50Ü
-10)

'0uJ,;:"r- N. Santo» ....

S-dS*'A- Couto ••
*"n?„ Fugaí' »- Moura¦•IimS "' A- Ma'e ....
|5fia^B*^ "

""u N. Scvcrlno ..

1 
™,~. -8TO nictrfia

«hr> °° ~ l-W

9-87
8—63
2—83
7—83
1—55
3—83
S—BS
6—BB
4—83

1—1 .Toln ailvcatro. J. Vltorlno 3—54" Got Him, H. 'Aklyoahl .. 7—83
2—2 Motocar, 3. M. Lima .. 2—87" .Min» Bank C, Cavalheiro 6—61
3— 3 Batadlütn, H. Ix,ho .... 6—63
4—1 Brogli.*, K. Ferreira .. -4—58' 8 üritish Fiu-y. K. Saiiiiinlo 1—81

,'.o Páreo -- 1.3UU metroa
40.000 — 10.000 — fi.000 - 8.000

15.35 hr». - (T—R*
1—1 Norlval, N. Portela .. 7—57

2 Falrllne A. Maooakl .... 8—85
2—3 ffivcry Good. A. Castilho 3—87

" Felina, R SÀlnpftio .... 4—66
3-—4 Sodor J. Vltoriun  1—55

B Nundlaquara. N. Santos 2—85
4^—6 Nereida, C. Cavalheiro 6—85

Saltador VC. Nunca .. R—87
Dolmar, í). Ferreiro .. 0—55

s.n PAreo — 1 40U metros
30.0W — 7.500 — 4.500 —
1615 hrs. - 1T—13)

N.

I.250

i!"-Jia, I
P.'

9—88
7-58
2—57

8—86
8—80
3—85
4—57

"• 3. Bllva
Sl>"tos ...,

-„>c Oya 
Kj',,8»1».  1-57
f1'! Tln 1; Um* >••• «-«0
|H«ir?; f • 

^valhéiro¦ *>'oíl ; Mf,vo»i.i ..
H ;° N- Stintc ..

*"' Sampaio ..

IS ¦60° - 7.500

iJVj,' fatitna ....
,tóS. Loho

lm... J. M. uma

fe.

^- *-avf,íí,'0"|rò
"¦ Portela

¦»• Castilho 1—sl
. 4— DS

e—50
3—54
2—54
5—50
7—BB
8—M

N' Santos

I?.- IrTft,],'800 .*»•»«•

ferf'^ 
••" 6q~5?

> n* N. R-,vorl„"*'*iyoshl
kS

¦1—57
2—55
1-E7

K •Tou,'SO, ""'•'P»
V ^ ,J~ 4-500 I

-16)

1—1 Lindo nei, N. Portela 12—57
" Blíontlno, 3. S. Bllva 3—BB

Salvador. I. No.o-uclra .. 0—80
2—8 Minarette J. M. Lima 4—58

NoRUaltc, O. Moura .. 18—85
Blanc, A Mala  2—53

8 Juventlna, C, Covnlhelro 18—54
3—7 Kartlnelll, N. Santo» .. 10—88

" Iron Duke H. Altlyoahl 7—58
8 Poli, A. Sonrca 14—80" Laayandm. A. Couto .. 6—83

4—0 British Express. Moura 1—B9
- " Galaad. A. Castilho .... 11—87

10 Colltrny J. Santo»  8—88
11 Clroqufi, P. Sousa .... 0—58

o.,. .... ."(it. metro»
30.000 — 7.500 — 4.80Ò — 3.260
tO.jO hra - IT—11)

1—1 Wontchellcon, O. Moura 8—66
2 Pon Francisco, P. Bouna 8—50

2—8 Bxtruder. S. Lobo .... 6—53
" Acro Moco, C. Cavaljiolro 2—88

3—j Brluza, B. Sampaio .... ."I-^l
" Maracan», A. Ferreira.. 9—62

5 Marajó, G. Santos  1—88
4—« Tnrean, K. Ferreira .. 4—51

7 Llng-ote N. Portela .. 10—58
8- Damu do Sul, A. Boarea 7—63

lO.o Pareô — 1.800 metro»
30.000 — 7.500 - 4.800
17,30 hra. — (T—15)

1—1 Montetfranl, N. Portei» 7—88
•» Glll de Madrid. Moura 8—58

2—2 Goal Ke-.*por, E. Sampaio 4—85
Torcndor, fí. Severlno 6—50

8—4 Blnndista W. Nunes .. 6—51
5 Worsley, N. Sontoa .. 2—50
0 Nyade, J, Vitorlno .... 9—48

7 g. Fcrevê, B. Ferreira 1—50
" Xarapa, L, Kodrlguao 10—52

' " Perícia C. Cavalheiro .1—54

CONCURSO: PALPITES
Classificação dos or-rãos lnscHtos npós a realização da 42 areunlfio.

l.o Gazeta do Povo .. 121 ponto»2.0 TV Paraná Carnal 6 .. 114
. 2.0 «Diário do Paraná* .. 1143.0 itedio T'ngul ,. 112

4.o O Estado do Paraná .. 111
5.0 Tribuna do Paraná .. lo9
fi.o Ultima Hora 109
6.0 Radio Cultura .... 108
7.o o Ttirfista Semanal .. 107
8.0 Radi0 Guayraori .... 104
9.0 Radio Colombo .... 101

lO.o Paraná Esportlv0 .... 98
lO.o Radio Marumby .... 98
lO.o TV Paran. Canal 12 .. 98
ll.o* Radio Ctiritlbana .... 85
12.o Correio do Paraná .. 80
13.0 R. C. Paranaense - ,. 68
14.0 R, B. Paranaenso .. 67

Classlficag&o do tunn0 de ago»-
to
l.o O TiirfMo Hemannl .. 18
2,o Radio Tlng-ul  16
2.o Radio Colombo .... lfl
2.o Radio Marumby .... 16
2,o TV Paran. Canal 12 .. 16
2,o.Radio Cultura .... J6 '
3.0 Tribuna do Paraná .. 16
3.0 Gazeta do Povo 15 •
3.0 Paraná Esportivo .... 15 '
4.0 O Estado dò Paraná .. 14 1
4,o Ultima Hora ...... 14 >
4.0 Radio Guayraca .... 14 '
ftp Radio Curltibana .... 1S '
6.0 Correio do Paraná .. 30 '
7.0 «Diário do Paraná» .. 6 '
7.0 TV Paraná Canal 6 .. .8.1
7.o R E. Paranaense ..

.8.0.Ti. C. Paranaense ..

PENSE NA SUA FA.
MUJA ANTES DE CO.
METER DMA IMPRD.

DÊNCIA.
CAMPANHA DO LION?

CETTBE BATOL

Bnqntti*

Instalado na Noite de Sexta
Feira o Brasileiro Feminino
em Niterói: Tabela Pronta

Niterói, 19 — (Meridional) — Foi instalado,
sexta.fieia à noite, tendo como local o Clube de Re-
gatas Icaiaí, o Congresso Brasileiro de Barquete FeJrainino. Os trabalhos contaram com a direção do sr.Alberto Curi e general Antônio Barcelos, vice.presi-
dente da CBB, figurando como delegados os srs. JoséJúlio Cavalcanti de Carvalho (Guanabara). Leônidas
Cardoso de Menezes (Bahia), Nilson Neves de Olivei-ra (Rio Grande do Sul), De Matos (Estado do Rio)"Rubens Marchand (Paraná) e José Francisco de Sa-'les (Minas Gerais).
Conhecida a Tabela

Apóa a apresentação de credenciais e das inseri-
ções das «estrelas», foi dada a conhecer a seguinte"tabela de jogos:

Hoje, 20 horas — Guanabara x Rio Grande do Sul *
21,30 horas — São Paulo x Paraná.

Segunda-feira, 20 horas — Guanabara x Bahia*21,30 horas — Sào Paulo x Estado do Rio.
Dia 22, 20 horas — Rio Grande do Sul x Paraná*21,30 horas — São Paulo x Bahia.
Dia 23, 20 horaB — Guanabara x Paraná- 21 30horaa —. Rio Grande do Sul x Estado do Rio 

' '

0?ian24>, 20 horas — Paraná x Bahia; 21,30 horaa— Sao Paulo x Rio Grande do Sul.
oi orPí.a 25, 20 horaa ~ Guanabara x Estado do Rio*/1,3o hora» — Rio Grande do Sul x Bahia.

Dia 26,19 horas — Paraná x Estado do Rio ¦ 20 30horas — Guanabara x São Paulo. '

CHAMADA DE JOGOS PARA
ESTA MANHA NAS QUADRAS
DO COUNTRY CLUBE: TÊNIS

«.A7.ETA 1>0 1'OVO
Mojd — Djohar — Prendar!». 5
LaiulMer — E. Fugaz — O Manter J$Balonês _ D. P^p„ _ p. O'0uro ÇArglu — Autora ~ N*I!Q O
Laurlnho — O, Olrl — Boat.-. SJ. SIIv«!.tro — a. mm ~ BstafllsÜ ¥iNorlval — Bodôr — ralrlln» O
L. Krt _ Clraquí — Mlnnrr-tteMontohrlin. -^*.*.!xtnid(.r  BrisaMontara. - c. Kaaper - Elondluta
katiio cr;i.Tt'TiA
Mojil ~ Mnnrhil — rjj.-.har
Landieor - ra. 

'riyá •_ 0. M4sttr jd. r.pe — Baiones — LlatoArfus — Autora — Nilú
a. Glrl — Laurinho _ XalunJ. Sllrcatre - G. Illm _ MotocarNorlval - R. Goorf - SodorL. nm r- Clraquí - Mlnar*ttrtD Prançlsco - f^truder - M-intelicl. -
MontBBrant - C. Kpeper - Blon.llstu I

A Foderaç&o Pai*anaens« deTénls, através de «cu Departa-
mento Técnico programou maisalguns jogos para oBta manhã
em seqüência ao Campeonato
Paranaense, que vom sendo pro-mcrt-ido pela entidade do espor-
te bronco araucariano, As par-tldt* serão jogadas n=s canebn»
do Graciosa Country Clube, sen.
do a prime ra contenda iniciada"
às nove horas,

CHAMADA
Eis a chamada gr6ral de jogoa

pura hoje:

Quadra n. 3 — às 9h: 3. AKincheski x L. A. P. Alven
Vencedor de j. A. KInches.

kt-I/. A. P. Alve* x vencedor
de O. Duboe-D. Scharappe.

A »eg-uir — Sônia p. Alven-
L. R. Krausi x vencedor deZell-R. MlieUer e Kátia.J. A.
Kliicheski.
- A seguir — Kátia P. OIlv*l
ra-J. A. Idnchesltl x Zelia Fer-
rriraj. Moreno Sobrinho

Quadra n. 4 — k» 9h: jòsô Moreno Sobrinho x vencedor de L.R- Krausc.Cosme Gomm.

Clássico dos Ferroviários a
Atração da Segunda Rodada:
Nivaldo não Dirigirá Equipe

*ntfA 1-..^.. ji-. _ _JEm Ponta Grooaa será jogadonata tarde, o preli0 qUB maloriiitere»»e v«m despertando en-tro o publico esportivo. Operario e KorrivIArlo do|a doa cai,dldato» mal» sérios ao titulo máximo do íeturno, «atarão frentoa frente. Urna derrota, principalmento para o Ferroviário nerá
o Inicio de uma melancólica des
pedida pojs 0 terreno a ner re-
cuperado será bem maior

ROBERTO OU
CANDINHO

Na equipe do Operário ,a duvlda é a lateral esquerda. Rober
to ou Candinho no posto. Nasdemais po<ig5e« continuarão OB

do empate conmesmos valores dn
tra o Primavera

VOLTA
ADILSON

O Ferroviário vai contar com
a volta de Adilson. Nena estará em ação, comandando a ofen
«iva juntamente com Fernando
Auguylo. Teteu ficará na regra
3

NIVALDO FICA*
Nio acompanhará a delegação

do colorado, „ técnico Nivaldo.
Nfto quer encontro com o sr.
Edmundo GiootH. Haroldo SU
va, o popular Tico, acra o orien
tudor da equipe. A delegação
«oguirá eHta manhã om automo
vela especial».

RUBRO-NEGROS EM LUTA
ESTA TAilDE DECIDINDO
A LIDERANÇA DO TURNO
Dois rubro-negros estarão empe.

nhados hoje. para decidir lide.
rança dó certame. O Seleto, queteve atuação fraca no primeiroturno, conseguiu duas vitórias
«oguldas no. returno o já aparo-
ce com possibilidade» de êxito.
Sua equipe está reforçada e po-dera surpreender ao favoritismo
do rubro negro da Capital.

FILHO DE CAJU NO -,
JOGO

. Com a. Impossibilidade provável
de Jog»r Valdomiro, o público da
cidade, especialmente a torcida
ntleíicana. está vivendo a expe.
tativa de assistir no meta do clul
be, ao arquelro Celso, filho dc Ca-
ju, a Majestade do Arco. Mui-
tos acham inclusive, quo Celso
atuando uma vez, nunca mais
deixará o posto.

WILSON ESTREIA
N« esquadro da Capital, a no.

vidade já confirmada será a proJsença de Wilson na ponta direi-
ta. O ex-defensor dú Juventtis

, está em boa forma e ganhou o
direito de uma chance no quadroSituUr, muito embora fora do sua
posição, que é a de médio de
apoio.
NOVIDADES NO
SELETO
Na equipe de Paranaguá, duas

sao as novidades par» os metro,
politano». Primeiro a presençade Dorival, ex-pontelro juventl-no e segundo a de Gonz-ilito. pa.raguaio que vera sendo a .'«nua.
cão dos encontros do returno.
decidindo logos para « clube de

Hélio Alves., -

Três Pelejas
Completam a
3.a Jornada
Três serão as pelajas eample-

mentares da terceira rodada. To-
das elas sendo travadas no In.
terior, aparecendo em ajâo um
dos lideres do .certome, Guarani,
que vai enfrentar lá em Irati a
equipe do Irati, em confronto dos
mais difíceis, o Guarani, com
duas vitórias, vai tentar a ter-
celra para embalar definitiva-
mente em busca de boa campa-
nha neste returno.
PARANAGUÁ
No litoral, a equipe do Rio Bran.

co vai receber o sempre perigo,
so Primavera. O quadro de Car-
los Eiyslo está preparado, mas o
tricolor, confirmou contra o Ope-
perárlo, a boa raso que está vl„
vendo. Sorá um jogo de difícil
desenrolar, tanto para um como
para outro.

CASTRO
Finalmente, na peleja mais íra-

ca da rodada, jogarSo em Castro
Coramuru o Água Verde. O alvl
celeste tem nessa peleja, a chan-
ce de se firmar o. partir poro
uma repetição de sm; feito na
tniporada passada. O Carsmuru.
fora do certame por antecipação,
cresce em sua casa e poderá sur*

. preender.

Palestra Encontrou o
Caminho da Vitória:
Justo Marcador de Ontem

Com méritos Inegável», o Pulistra abat»u ontem *' equipe
do Brltuiila por l x O. gol con
quietado por Ato», aos 23 mlmito» da «t«pa inicial, depol*>i« receber um bom pau»» dc Pa'lua. A equipo pulestrina foi do
minada aponas no§ primeiros mlnulos. Mepol» pautou a comandar a partida, Com Daltro pontlficando com iimaatuaçAo serena
o tranqullir.odora na mela c«neha e c«m Isso levando «eus- com
panholroj para a frente. Boas
oportunidade» foram perdidas,
prlnclpalntent» por Nardo « Sá
*«« ultimo, preparava marivl
lho»ament« a» joiçridn» e perdjana ccmplementaçRo. Nnrdo atra• palhou multo o perdeu jfols íeilo».

MT5TA-CANCHA
O FORTE

Mal» foi o m«!o de c»mpo o
fort» do Palestro. Prlncipnlmen
t» Padun nlnda c"rr'u e pôde(lar apoio a Daltro. Depoi* to
fic»u o ex-rlobranqtilsfa e a
produção caiu um pouco. M«»
a lluhB de quatro «ap;tielros garantlu o resto » m«am-> com em
penho do Britãnia, nns vinte ml
nuto» Iniciais da faw» final, o
onze «amernldinn suportou * vol
lou a dominar, para então teca
avante» perderem grandes opor
tunldade».

MUITO
EMBOLADO

O ataque do Brltanla, multo
embolado, foj facilmente domi
nado. perdeu o alvt-rubro chan
e* de empitar, n0 seu período

Nove Processos
na Reunião de
Amanhã do TJD
Processo n.o 136/61 — Jogo C.

A. Paranavai x Nacional A. C.
Denúncia contra o atleta Anle-
ro Bombassaro, do Nacional A.
C, por Infração do art. 187. do
C.B.F.

Processo no 174/61 — Comunl-
cação do Departamento Técnico
da Federação. Denuncias confra
a A. A. Portuguesa -. e Grêmio
Euportivo e Recreativo Apucora.
nense, por Infração do art. 208,
do C.B.F.
Processo n.o 175/61 — Comucn.

São do Departamento Técnico da
Federação. Dcnúnclaa contra a
A.A. Portuguesa o Mandaguarl
S. C.V por infração do art. 208,
daquele diploma -legal e,
Parecer da Auditoria.
Processo n.o 176/61 — Ofício do

Londrina de Futebol e Regatas.
Denuncio contra o atleta Ublrn-

jara Beclc Zetcrmonn, daquele
clube, por infração do art. 269,
dn C.B-F.
Processo n.o 177/61 — Ofício do

E. C. Água Verde. Denúncia
contra o atleta Américo Longo
do mesmo clube, por infração do
art. 269, do C.B.F.
Processo n.o 178/61 — Jogo

Britãnia S- C. x Rio Branco S,
C. Denuncia contra o atleta Jalr-
ton Teles Santana, do Rio Bran.
co S. C, por infração do art.
254. também do C.B.F.

Processo n.o 170/61 — Jogo C.
E.R. Operário x Guarani S. C.
(Nurte Velho). Denúncia roser.
vada.
Processo n.o 180/61 — Jogo C.

A. Ferroviário x Faieiitra Itália.
Denúncia contra o atleta Daltro
Gabriel da Gracia. rio Palestra
Itália, por infração do art. 264,
do C.B.F.
Denúncia contra o atleta Jalr

M. Gonçalves, do Palestra Itá-
lia. por infração por art. 254,
daquele diploma legal citado.
Processo n.o 181/61 — Jogo A.

A. Araucária x Santa Marlana
F. C. (Norte Velho). Denúncia
contra os atletas Nelson Macba-
do e Roberto Elias Borges, do
Santa Mariana S. C, por infra,
ção do art. 257, do C.B.F.

d» domínio, porque «eu utnquo
Jiim«l*i exibiu Augusto, que p«gou bola» rtp"niu lançado p»lualto pm-a mia área, 3"m m»lorc»
complicações;

DETALHES
Jogou o Pnlcetra com Auiimto

Cíuburdo, Foniuneli e Murilo;
Dlnho e Daltro; Didlco, Padua
SA, Nnrdo o Ato»; o BHtflnlH
rim Batida, Krnn, Luís e Clzi
cn; Inuldson « Nlvallo; Isâbcll

A ii < o m a li 1 I i s in a

no, Tarzun, Pej0> Simone « Maca. Jul» Tufi I«f«r. prellmlna»PslMlra 2 x 1 e renda de D.6CH»
(.luselron,

«LOCO 1x0
T'irul>ém o Bloco v.>nc«u o por«¦"iiagi-m idêntica, ao Ollmpt

co. lxO com gol do Mario aos
44 minuto» d0 primeiro Umpe,
O préiio fo) efetuado em Lopre
fcs Frcgn, »ob aa ordens de Or
lando JJtlval

2.o flallye do Rádio íoi
Iniciado Ontem: Chegada
Hoje Defronte ao Pacaembu

Cnr, «. •.•(«.(.!. j_ **—tA. _«_ _Sob o patrocínio do Ccntau.
ro Moto Clube, Lubrificante»

Bardhoj e ftódio I'an.Amcr.cann,
está »e realizando cm Sao Pau-
lo a prova automobilística do
2.0 Rallya do Radio, dividida
em duas etapas; a primeira do
8»o Paulo n Campos do Jor.
díln e a segunda de Campou do
Jordão a São Paulo.

A largada em São Paulo foi
dada na praça Charle» Mil-
ler, defronto ao estádio pau.
Io Machado, às TliSOm d^ on.
tem sábado, 19 dc ngõsto,

A c.ina disputa automoblllatí.
cn aão £dmlt!dos 00 veículos,
sondo o número de pensoaa porveiculo no mínimo dc duos e no

máximo de quatro. Podem par-ticipar carros doa eatcgtn-ias do
Turismo. Gran-Turismo, Sport e
Peruas até trô* bancos, n&o sen
do admitidos veículos tipo *Je.
ep-> com trnçfio nas quatro ro.

da». Não /• permitida o dos.
carga, Hvr», o chassi e carroce,
riu, devem ser da me*mn mar-
ca e ano de fabricação, sem
«ofrer qualquer modlflcaçSo, com
•xceçâo do banco dianteiro. E'

proibido o uno de compressor,
sondo que oa tirroa de Turls-
mo e Peruas que ae apresen.

tem com modificações, pass-*-

flI Cl 1 j m

a edegoria de Graa-rfto para
Turismo.

Nao 6 permitido inacrlçõe» Jocosa» nr'B veiculo», sendo Uvre a
propaganda, com exceção doa
produtos concorrentes; ao patro.ditador da prova. O número da
inscrição deve ser da altura
mínima d» 35 centímetros, sen-
do obrigatório .-, colocação naa
portas. Na frenti a placa do
rullyc, fornecida pela cumlssilo
organizadora,

Os concorrentes deverão pa-rar cm todos os postos do con-
tròle, existentes n« percurso,facilmente identificáveis, deven.
do todos os .veículos serem equi.
pados com rúdlo receptor, a
fim do quu todas oa instruções
no desenrolar d" prova, seJVn
observadas pelos particlpan-tes.

Essa prov», ó a segunfa
quu conta pontos para o Cam.
peonato PaulisU do Rallyes,
sendo vencedora a dupla que tt.
ver menor número do pontos
Pordidos, em todas as etapas.

Oa prêmios icrão considera,
dos por dupla quo serão os tro-
íéus <Bardhal>. prêmios em áÚ
nholro ao« primeiros colocados,
e, medalhas aluzlvoa a todos os
concorrentes.

Prova de Resistência na
Estrada de Ponta Grossa:
i.a e 2.a Categoria em Ação
A TPederflPíVn Pni-nnm.m., ,ln /"l|«1- #-ll..l.._ tJ^_i _ • .mA Federação Paranaeniío de

Ciclismo, através de seu Dcpar.
tamento Técnico, progTamou
para a manha dc hoje a rcall.
üação da primeira priva do
Campeonalo Paranaense de Ro-
slatêncla A referida competi,
çfto terá como palco a utito
estrada Curltlba-Pontu. Grossa,
dovendo o percurso totalizar oi-
tenta, quilômetros.

QUEM PARTICIPARA'
As inscrições para a prova

de.iia manhã Já foram tncer.
radas na última reunião da FPC
e segundo Boletim Oficial dis
trlbuldo pela entidade matsr
do ciclismo pnmnaenso a rela.
Ção dos concorrentes ú a se-
guinte:

Associação Atlética Alvorada.
Cície Club Monark de Curitiba,

Cicle Clube Ideal e Associação
Prosdoclmo.

DETALHES
Eis os principais detalhe» pa.

ra a prova dc resistência a aer
rcalidada esta manhã.

Local: Auto Estrada Curitl.
ba-Ponta Orosra;

Horário; 8h (concentração
inicial);

Local da Partida: Avenida
Vicente Machado, esquina com
Francisco Rocha;

Distância: 80 quilômetros;
Arbitro Geral: Alfredo Bor.

din;
Cronometrlsta: Oscar Boddy;
Juizes de percurso: João Nu.

nes da Silveira e Elon Gar-
cia;

Representante da FPC; Wai.
áemar Zardo,

TODA RODADA CMIOCA
FICOU PARA A TARDE
DE HOJE: LEI DO C.N.D.
RIO. 19 (M) — A primeira con-

seqüência do decreto, que obri-
gou os clubes a guardarem um
espaço de setenta e duas horas
entre um jogo e outro já se fêz
sentir, ontem quando a Federa,
ção Carioca, em reunião com os
represçntnntcs dos clubes, foi
obrigada a agrupar os seis jogos

da rodada no domingo. Como te
sabe. de acordo com o regula,
mento — e tomando pôr base a
classificação de cada agremiação
para a classificação numérica dos
jogos — o jogo número um deve
ser realizado, obrigatoriamente,

no domingo, no Maracanã, fieat,-
tConcl, na 6.a pág. do 2,o cad,.)

FUTEBOL PELA
COLOMBO

ouça hoje nos 1.010 quilociclos
ATLÉTICO X SELETO

narração de SYLVIO RONALD
comentários de VINÍCIUS COEHO
reportagens de AÍRTON CORDEIRO

e
• NEWTON DALLABONA

completas informações do país e cio mundo com
GILBERTO FONTOURA e MARCOS BERNARDI
Tarumã com LUÍS RENATO RIBAS

Sllip, -. ¦
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AMMULTILADO DEVIDO A ENj

KABEAS CORPUS
O Juiz Hamilton Swain atenderá ob

pedidos urgentes de «habcas-corpus» nos
dias o horas em que não houver expedien-
to normal no Foro da Capital, durante a
semana que termina a 26 do agosto.

Endereço: Alameda Dona Isabel, 852,
fone 4-7430. - - _—— mWÊmiiÊmmkiÊÊÊmÊiaa^ÊÊmÊmAawmA\maWHÊm,^m•—¦»¦«¦»—'>n i mmnmmm ¦ ' """

CURITIBA, DOMINGO, 20

DE AGOSTO DE 1.961

Famosos Bandidos Condenados Têm as Penas Diminuídas ou são Soltos
Pessoa é Espancada por Dupla
de Policiais na Praça Eufrasio
Correia: Ameaças a Repórteres
Na madrugada de ontem uniu

pessoa foi espancada por po-
li ciais em plena via pública e
conduzida após pnra local ig-
norario. A cena foi testemunha-
da pelos motoriatus ele táxi.
rom ponto na praça Eufrasio
Correia, Júlio Turim. Tuney
Rodrigues, Luiz Carlos e ou-
tro.

Segundo declararam os mo-
turistas, uma dupla ..Cosme c
Dnrmão», ao passai- em fren-
te da Estação Ferroviária, no-
tou um Indivíduo dormindo no
vfto de uma chis entradas. Os
policiais o acordaram e ciissc-
ram para Ir girando. O lneli-
viduo, entretanto, que nâo de-
via ter outro local para dor-
mil- nem dinheiro, recusoúrse
a obedecer, o que irritou a du-
pia policial.

ESPANCADO
Ao invés dc deter o indivi-

duo e conduzi-lo à Central de

Policia, por vadiagem, os po-
llcinis acharam melhor usar lo-
go o cassetete, na cabeça e nas
costas do desconhecido.

Após chegou a viatura de
prefixo 25 da Riiello Patrulha,
quo conduziu o desconhecido
paia local indeterminado, pois
nada loi registrado na Central
de Policia, bem como nfto cons-
la que o indivíduo tenha sido
medicado no Pronto ^ocorro
Municipal.

AMEAÇAS
Os repórteres ele vários jor-

nnis locais, que multam no se-
tor policial, vêm recebendo úl-
titnamento ameaças veladas por
parte de elementos da policia,
envolvidos nos últimos acon-
téclméhtos e inconformados pe-
la denúncia de suas arbitrarie-
dados c crimes. Os profissio-
trais dc imprensa cogitam so-
licitar providências ao Chefe
de Policia, caso se repitam as
ameaças.

No famoso cato d"* qun.lrilh<-l
ros elo noite, om que o ex-d*l«
pulo .le InveatigiçOei o Cnpm
rn*. -Sar.etruf.ta Maria Sobrinho
conseguiu dosmontoiar a eiunctn
lha que agia Mb o comando de
eSctc Dedo» «Carne S'ca» "
«Di.ib» Loiro», tendo apreoudldo
a maioria elo» componente» do
bando, os quais, após «orem sen
tonclados pelo» Julze» Criminal»
cie diversas Comarcas, foram re
colhidos a, penitenciária Cen-
tnd elo Estudo em Plrnc|iiar.i,
apurou a roportagõm, que pou
co» deles lá «<> encontram, devi
>io as rèvistSés criminais nos res
pectlvoa processos p>-la Câmara
Criminal do Tribunal dn Justl
c,a .lo Estado, tendo oi dosem-
gargadòré) determinado a Uher
elade ele alguns e o rebalxamen
to de penas de outros.

DENUNCIA
Entre os famigerados criminei

"Of, s'-gundo opiniiio daquele dr
legado «Sele D«los3> que foi re
centemçnte libertado, pretenda
editar um livro contando sua vi
das nas épocas em qüo esteve
em lll.erelaele e nas em que e>*
leve recolhido fls prisões. Estas-
ultimas, declarou serem as mais
Importantes, para que o povo ,c
nha conhecimento do tratamento
etlspensnelo pelas autoridades pn
llciais, ncis detentos. Entre essns
autoridades, estao os delegados

do Interior, oe delegados ela Ca
pitai, e a» diretorias dos E»tab«
iceinieiitoa Penais do Estado.
Declarou que or fatos eiuc irá
narrar, tprào «ramlo roporcux-
•fio e que ubalarão prafuiidenic*1
le a optulfio publica, n fim de
que os detentos sejam considera
do.s como iiiiiii.i.ni'..

OS OUTROS'
«Carne Seca» quo tinha sido
condenado a aproximadamente
100 anos de reclusão teve ma
|.'-na dlmltiuida parn 11 nnof.
cDiabo Loiro* com n mesma pe
na, tõvo a diminuição purn 11
anos. O nome de «Carne Seca»
ii Luiz Fernando» e o ele «Dia
l.o Lobo' Geraldo Fonseca de
Souza..
O» demais menihvoo dn quad. i
lha, ql'e foram seiiteneiwles ao
cumprimento de penas enormes
sendo diminuídas, são: Seitas-
tião de Souza Pereiro, vulc'>
¦ Zé Minhoca», pena de 4 «no»!
.lo«é Tiago Fcrnnndes «Zé Tia
go>, 5 ano»; Augusto Vizoin-,
. Angeliu», 5 nno»; Expedido Jo
sé de Oliveira «Caxambu». 7
anos; Joüo Rosa, «.-Anjinho*, 7
anos; Miguel Gomes Batista,
bastião OUil0 dc Oliveira «Bas
Vitorino do» Santos «Zezlnho»,
4 anos; Geraldo Jot-é do Pa"la
«Bocage»; 5 anos; Ernesto Ga
Ihnrdo de Queiroz, «Galhardo»

6 ano»; Bormcrdlno Uouçulvos
do» Santos D.nu., 5 ano»; 8o
bastião Olido ele Oljvel.n .¦ «Bii»
ttão Branco» 12 nnon; Ruynaluo
de Carvalho, iVclho Reynnldo»,
12 anos; ,feão cie Oliveira «Joíio
Cozinheiro», 7 rm"s; JoseS Alar
ci\o «Dlogo» 12 anos; Antônio
Vlccnliao «Antônio Velho» 3.1
anos; Bertollno Bispo doB San
los i:.»|io • 7 anos; Alvam Cor
rela, 3 a"oj n Joaquim Slquel
ia «Quinco» 1 ano,

MAIORIA

Kssa maioria foi julgada culpa
da por diversos crimes sendo
condenados n penas merecida»
o não, conformo tlnhnm «ido
condenados nntoriormonte.
Oh «.ItmftiK componente» q«« fo
tam arrolados como culpados,

Tradicional $3 sâ Paulista
Democratiza seu Capital

Cresce o Movimento de Popularização do Mercado de Ações
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No setor de agricultura, a THELA COMERCIAL S.A. vem prestando valiosa contribuição para a
mecanização da lavoura. Na foto, flagrante da entrega aos Diretores do D.K.M.A. de parte de

uma encomenda de 12 unidades CASE para a Agricultura.

O desenvolvimento econõmi-
co do Brasil exige que as em-
presas aumentem progressiva,
mente seu capital, para aten-
der à crescente expansão do.s
negócios e para obter custos
mais baixos, através de maior
produção.

Até há pouco, esses aumen.
tos de capital eram feitos den-
tro dos próprios grupos de con-
trólc das empresas, ficaneío os
lucros do empreendimento res-
tringidos, sempre, a um peque,
no número cie participantes.

De algum tempo para ca.
contudo. a3 grandes empresas
começaram a adotar um novo
sistema: permitir, em seus au-
mentos de capital, a participa,
ção da poupança privada, ad-
mitindo então centenas e as vê
%es milhares de acionistas no-
vos, que passam a auferir tam-
bém os lucros proporcionados
pelo negócio, na proporção do
número de ações que possuem.

Isso é o que se pode chamar
«Ie autêntica «democratização»
•Ias empresas. Considerando
que o «capital» das empresas
sólidas e bem administradas
produz sempre lucros altos,
passam a ser «capitalistas*, dc.
inocràticamcnte, todos os que
possuem ações. Na verdade, os
acionistas são pessoas que têm
dupla renda: a do próprio tra-
balho e mais aquela que decor.
re do capital aplicado em
ações, que produz lucros sòzi-
nho.

A Thela Se Democratiza
Agora foi a vez da THEtiA

COMERCIAL S.A., empresa
que há 23 anos vem fornecen-
do máquinas e implementos
agrícolas e máquinas e equipa-
mentos para terraplenagem e
construções pesadas, como re.
presentante de marcas famosos
internacionais, como CASE, LE
TORNEAU — WHESTING-
HOTJSE. KOEHRING, BAN-
TAM e GENERAL MOTORS.

Trata-se de uma tradicional
empresa paulista, fundada pe-
lo Dr. Theodoro Quartim Bar-
bosa e pelo Dr. Asdrubal Fran.
co de Lacerda, donde a sigla
The-La. A testa dos negócios
da Thela Comercial está. desde
a sua fundação, o Dr. Geraldo
Quartim Barbosa, hoje seu Pre.
sidente, o qual vem Imprimindo
um rumo seguro às atividades
da empresa, em franco desen-
yolviment»...

Os Quartim Barbosa são um
nome estreitamente ligado ao
progresso de São Paulo e do
Brasil, quer à frente de gran-
des empreendimentos privados,
quer em importantes setores cia
administração pública.

Aumentando, agora, seu ca-
pitai, ele Cr$ 150.000.000,00 pa.
rá Cr$ 250.000.000.00, decidiu
a THELA fazê-lo pela admis.
são cie novos acionistas, que
participarão dos lucros da so-
ciedade em absoluta igualda-
de de condições com os acionis-
tas antigos.

A decisão foi tomada na As.
sembléia Geral Extraordinária
realizada em 7.7.61 e revela
mais um grande passo das cias.
ses conservadoras paulistas, no
sentido da completa e efetiva
democratização das grandes
empresas, imperativo econômi-
co e social do nosso pais.
Características
Das Ações

As ações da THELA se ca-
racterizam por uma elevada
rentabilidade. Isto acentua a
importância — do fato doB no-
vos acionistas serem admitidos
com direitos iguais aos anti-
gos, no tocante à distribuição
de lucros. A alta rentabilidade
das ações de algumas das maio

res empresas brasileiras é pou.
co conhecida do grande públi.
co, que freqüentemente deixa
dc aplicar — suas economias
em ações que produzem gran-
eles lucros, para desviar seu ca-
pitai para negócios de espe-
cuiação a curto prazo. No en-
tnnto, os negócios especulati.
vos quase sempre envolvem
maior risco, e nenhuma contri.
buição trazem para o progres-
so do pais. A aquisição de
ações, ao contrário, promove o
crescimento das empresas e, lo-
go, proporciona mais emprê-
gos. maior produção, maior ri-
queza, custos mais baixos,
maiores e melhores oportunida.
eles para todos.

As ações da THELA estão
garantidas por um sólido pa.
tiimónio em imóveis. Basta
mencionar que, sendo o valor
nominal de Cr$ 5.000,00, o va-
Ior patrimonial efetivo de ca-
da ação era da ordem de Cr$
8.044,51, em 31,12.60. Hoje, cer
tamente. o' valor será ainda
maior. E o patrimônio das em-
presas se valoriza sempre, re-
fletindo.se favoravelmente sô.
bre o valor das ações. O preço
da venda ao público será de
Cr$ 6.000,00, por ação.

Segundo a Ata da Assem-
bléia Extraordinária de 7.7.61,

mus ciu«i nada foi confinando
pOranto a ni"l" alta Corte ele .!"»
llça de> EhIiuIo, não: Maria Bene
ellta Nogueira. «Dltinhà» ii1im>1
vi>la; Alnlr Alves de Oliveira,
•rAlalrelep} absolvi.".; Abdala
Siedcli, íTiircjuinl.o» absolvido;
Antônio Perez Rn|z *Porl» nb
solvldo; Álvaro Correia com ca
rcriolá do prova», absolvido; Ca
mllo Rodrigues «los Santo,.,
«Camelo» absolvido; Antônio
Henrique Soares, absolvido; B«
..edito dc Lima, ^DUlnhoj nb-
..olvido.
Pouco» elos componente-s do ban

do do «Carne Seca» e «Diabo
-Lülroj. se encontram recolhi-
tlon no presidio, sendo que, »
maioria, Já com o tempo do re
riusfto vencido; fo| libertada, ten
dn retomado às sim* chineles e
se ocupado de silos obrigações.

Prefeito de Livramento íoi
Assassinado Pelo Presidenii
do seu Partido: Não Achaiji

as ações emitidas serão de par
ticipação integral, .dando di-
reito a todos os lucro.; que a
empresa obtiver e asseguran-
do, ainda, uma garantia mini-
ma de 14,4% pagável de seis
em seis meses.

Empresa Especializada
Realizará O Aumento

O aumento de capital da
THELA será feito por intermé.
dio da SEGES S.A. -^ Organi.
zação de Empresas e Mobiliza-
ção de Capitais, de São Paulo,
companhia especializada no pia
nejamento c execuçáo da dis-
tribuição de ações. A-, Seges
tem realizado operações seme-
lliantes — com outras empr^-
sas de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Possuindo um grande
corpo de técnicos, a empresa
planifica e subscreve a emis.
são das ações novas, transfe.
rindo-as a seguir, para os to-
madores. Dadas as excepcio-
nais características das ações' da Thela. prevê-se sua rápida
absorção, por parle dos invés,
tidores de todo o pais.

A FIESP Recomenda.-
Oficialmente A
Democratização Das

- Empresas
Toma vulto em São Paulo o

movimento das classes cónser.
vadoras visando a populariza-
ção do mercado de ações no
Brasil, como instrumento de
progresso econômico e de evo«
luçáo social. Ainda agora a Fe-
deração das indústrias do És-
tado de São Paulo acabou de
divulgar os resultados de ' es.
tudos realizados por um grupo
de trabalho especialmente in-
cumbido de analisar o assunto.
As conclusões dos estudos mos-
traram ser urgente a adoção
cie medidas, por parte das au-
toridades competentes, no sen-
tido da maior difusão das van-
tagens que decorrem para o
pais da expansão do mercado
de ações. Recomendou também
a FIESP que as grandes in.
dústrias promovam a democra.
tizaçio de seu capital. Espera-
se, assim, que dentro em bre-
ve outras grandes emprjBsas
realizem operações 'semelhan-
tes 4 que THELA agora'em-
preende.

(Transcrito da «Folha de
Sao Paulo», edição de ..

• 10/8/61).

Morador dà Colônia Adelaide
Ingressa na Justiça a fim
de Anular Anulação de Ney
O lavrador João-Mendes' Mar

tins vendo-se expollado de su..»
terra»! no município de Gunra-
nlaçu. Comarca de Laranjeiras
Uo Sul, veio a Curitiba e conutt
luiu ndvogado ,a fim ele ingre»
sar com ação orillnária em Jui
Zq competente contra o ato elo

fioverno do EsT.ndo, que anulou
toda a medição e demarcaçã"
efetuada na Gleba 6-B, cia Colo
nia Adelnide.

A sentença governamental dn
tada de 10 de agosto e publica
da no Diário Oficial de 12 de
agosto, anulou a medição o de
marcação efetuada em toda a
Gleba 6-B, da Colocia Adelal
de, do município dr- Guaraninçu
em cuja Gleba o queixoso João
Martins e outros dizem-"*8. ,eS>
timos herdeiros e sucessores do
titular de domínio pleno, são os
proprietários. conforme consta

processo cie inventário lavrado
na Comare-a de Guarapuava «ob
numero 1.211.

AS TERRAS

As terras num total d» 950 »!

queires, situadas na antiga Co
lonla Militar de Chopin, os en
tecessores do expoliado consegui

ram que o Governo do Eetado
do Pam.ni, em data «lc 3 de ju
..lio d-e 1.886, lhes concedesse- o
titulo definitivo ele posso, con
f«rme consta do 'Livro ele Ti
lulos da Colônia Militar elo Ja
taí e Aldiam^ntos>, às folhas
42-verso o 43, sob n. 147 onde
alegam terem vivielo os mem-
l.ros da fnnãHlá ele Francisco Xa
vier dos Santos Paéhédo, o p.i-
melro proprietário.
Durante o primeiro período do

Governo de Moysés Lupion sem
que lh" fossem apresentados
quaisquer motivos, e.«»os terras
foram considfradas devolutas c
concedidas e tituladas a terceiros
Os herdeiros ejtpol lados, desde

aquela época, Iniciaram sua» rei
v.ndicaejões, junto ao Governo
não, conseguindo seus objetivos.

Moradia é
Consumida
Pelo Fogo

AMIGOS DA
CANINHA
EM "CANA"

Ontem passaram pela Cen-
trai de Policia os seguintes
amigos da caninha, por embria-

guez e desordens: Acelluo Go-
mes da Silva, Oswaldo dos San-
tos, Jurandir da Silva, Manoe-
lito Rodrigues, Irã de Almeida,
Casemiro Rodrigues' dos San-
tos, Dlrceu de Oliveira e ain-
da uma mulher de identidade
ingorada, que se encontrava na
praça 19 de Dezembro, com-
pletamente bêbada, impossibi-
litada de falar.

Uma cisa de madeira, sita 4 rua
t da Vila Feliz, no Capão Razo.
toi consumida pelas chamas, a
despeito da presença dos solda-
dos do fogo, cjue rumaram ao lo.
cal tão logo receberam o alar.
me. Os bombeiros nada pude-
ram fazer, por ser a casa de ma-
ileira velha e o fogo ter se pro.
pagado com rapidez à todas as
peças. A casa pertencia ao sr.
Antônio José Pinheiro, funciona-
rio do DER. Um perito da Poli-
zia. Técnica esteve no local, a
fim de colher elementos para es-
clareccr a origem do sinistro.
Será instaurado o competente in.
emérito pela Delegacia de Segu.
rança Pessoal.

Paixão quis
dar Machadada
na Sua Mulher

SANTANA 110 LIVRAMENTO,
19, (Meridional) — O ex.prefei-
to diste município, sr. Franclie-
co Revcrbel do Araújo Gois, ma-
lon a tiros, na tarde de ontem,
o atual chefe da comuna sr. Ca-
milo Alves Glslcr. sendo a tra.
gédla uma resultante de cliver-
gências políticas que vinham *c
arrastando há longo tempo entro
ambos.

A cidade se encontra como que
cm «-pé de guerra*. As ruas cs.
tão sendo patrulhadas por elo-
mentos da Brigada Militar, e a
consternação provocada pelo tra-
gleo evento, deixa o povo san-
tanense estupefato, num clima
que se diria dc porplcxa incre.
dulidacle.

O CRIME
Por volta das lflhSDm o sr. Ca.

milo Alves Gisler, prefeito san-
tanense. num jipe dirigido por
sou motorista, vinha dc Rivera
para Livramento. Tinha Ido à vi-
zinhn cidade comprar alguns fi.
ambres pois pretendia, hoje mos-
mo .viajar para Porto Alegre,
acompanhado pelo vereador Bre.
no Falcão. Mclor do PTB na Cá-
mara. Ao atingir o jipe a parte
fronteira ao Cinema Iilternacio.
nal junto ao marco da linha Di-
visória entre Brasil e Uruguai, n
ex.prefelto Pancho Gois, que di-
rigia uma camioneta de sua pro.
priedade e trafegava no mesmo
sentido, «-apertou» o veiculo em
que viajava o sr. Camilo Gisler.
Aproveltando-so da confusão es-
tabelecida. sacou de seu revólver
e disparou três tiros contra o de.
safeto.

A vitima foi atingida por dois
projéteis, sendo que um deles
fnnsfixou.lhe a região axilar di-
reita. atravessou o pulmão es-
querdo. perfurou duas vezes o
diafragma. seccionou a haorta e
alojou-se na região subescapular
esquerda. Tiro mortal.

«ESTOU FERIDO»
Segundo declarações do moto.

rista que dirigia o jipe do pre-
feito Camilo Gisler, este pronun-
ciou apenas duas palavras: «Fui

baleado!» Dlr.sc.ia que ncmbera quem «ro o autor do. ii,,.Imediatamente, «nquint, auex-prefeito Pancho fiois „cvo sem carro Livramento . í!
tro, tomando rumo desconhec
o sr. Camilo Gisler. „g0n,„
era transportado para „ -«,.
cal do SAMDTJ, onde dou ontjda ja sem vicia.

O cadáver, a seguir, foi p,a disposição das autoridade»
lidais, sendo a nceropsi, nrnelida pelos drs. Brcno Brasil,
Honcirio Arlechc Alves. U\„
to rol entregue à família ocaminhado para o salão nobre
Prefeitura Municipal. im(le f0|lado e hoje pela manhã lev
à sepultura.

ANTECEDENTES DO
CASO
O trágico acontecimento

suas raizes cm divergências
tlcas surgidas no seio ele. prü
partido a que pertenciam os
protagonistas, divergindo
que atingiu sua culminância n
série de publicações pela impj
sa local, com acusações rei
cas. e que geram grave crK.
bastidores elo trabalhlsmo e!a|
la cidade fronteiriça.

TERIA FUGIDO PARA 0
PARAGUAI
Entre as várias suposições

vantadas a respeito elo par
c|o sr. Pancho Gois, consta
cata é opinião quase generaL
da — a de que tenha f..nido|
ra Assunção (Paraguai
avião particular. As autori
policiais entretanto, ate- que
fique plenamente confira
prosseguem em suas elili;
no sentido de localiza Jo.

INTERPOL EM AÇÃO
A interpol entrou em açã

saber que o criminoso refus
se no Uruguai. As autori.
entraram imediatamente em
lato' com o policia inlnrn.i
de Montevidéu. Regislie-5
a Interpol tem feitn captun
criminosos brasileiors nas í
blicas platinas sem levar em
sideração a questão ela ext
ção.

Amigos do Alheio que Agiram
em Duas Casas Comerciais são
Denunciados Pela Promotoria!

CICLISTA
X PORTA DE
AUTOMÓVEL

Quando pilotava sua bicicle-
ta pela rua Barão do Rio
Branco, João Hélio Ramos da
Silva, não notou que a
porta do automóvel, placa
30-52, estacionado em frente
ao prédio 554, foi aberta pelo
dono do veículo, sr. Claiton Go-
mes do Amaral, que se en-
contrava em seu interior, O
rapaz bateu em cheio rece-
bendo leves ferimentos1. Mas ao
mesmo tempo n&o foi de todo
azarado, porque o sr. Claiton
é funcionário do . ambulatório
Atalaia (Cia de Seguros), sito
na mesma rua, onde o ciclia-
ta recebeu curativos e, em se-
guida, foi embora. A policia
ignora o endereço do rapas.

Maria das Neves, de 31 anos,
anda mal com seu marido, João
Paixão; que anda bebendo ex-
cessivamente, por motivos ig-
norados. O casal reside no bair-
ro Boa Vista, à rua Vicente
Sicerino. O fato é que João
Paixão, a despeito do sobre-
nome, constantemente maltrata
a mulher e os filhos.Na última
tarde tentou investir contra
Maria, empunhando um maclia-
do. Mas não conseguiu seu in-
tento. A Rádio Patrulha depois
chegou e levou o danado para
o xadrez. João Paixão tem 40
anos e, trabalha na Prefeitura.

Elmar Telles o Wilson Nas-
cimento da Silva que se en-
contram presos e recolhidos à
Prisão Provisória do Ahu, fo-
ram denunciados pela Justiça
Pública, como incursos nas san-
ções do artigo 155, do Código
Penal, perante o Juizo de Di-
reito da 5' Vara Criminal da
Capital.

No inquérito policial instau-
rado pela. Delegacia de Furtos
e Roubos, foram arrolados co-
mo os responsáveis pela auto-
ria do furto praticado nas ca-
sas comericais «Loja Centu-
rião» e «Lord Magazin»,. des-
ta cidade, em virtude de te-
rem sido presos e autuados em
flagrante delito, sendo encon-
trado em poder dos «gatos», o
produto roubado que foi ava-
liado em Críf 8.700,00.

DENUNCIADOS
Aquela peça policial, após ser

devidamente concluida, foi re-
metida a Juizo, onde o titular
da 5' Vawa, Criminal, de pos-
se dos autos, despachou ao
promotor público, para que ês-
te se pronunciasse a respeito
dos fatos apurados pela poli-
cia.

Env sua denuncia, o r1,
tor público qualificou os
diciados no art. 155, do
devolvendo, os autos ao
de Direito ,o qual. em seg
determinou que os réus
sem requisitados na prisai
de se encontram, e apres
dos naquele Juizo, a fim '

rem interrogados.

MARIDO BATEU
. NA MULHER E

FOI EM"CANA"
Severino Lobo Araújo

rador no bairro Capto *

buiá) anda em c»**3-""1"
tos com sua cara-rnetade.
vocados por dificuldade,
mestiças. Severino da,. •

vez espancou a mulher
ameaçou eom t»»*^
Hcia foi solicitada a «

jeito e mm4°*$£t
tiva: Severino f°* ie"

ódio atrás das grades, w

câo foi apreendido.

LOTERIA
FEDERAL

A THEO-A COMEKCIAIc 8.A. está. ligada aos grandes
maquinas e equipamento pesados. Na foto, o Diretor o
Sâo Paulo, recebendo da XHKLA COMEBCIAV S.A. as

planos de obras públicas, fornecendoEngenheiro» do D.E.R. do Estado de
chaves do 8 «Tonrnapnlla»,

Resultado da loteria fe.
deral do Brasil.

Extração em 19 de agos-
to de 1961.
l.o — 26.287 — 5 milhões
2.o — 37.401 — 1 milhão
3.o — 29.713 — 200 mn
4.0 — 30.347 — 100 mil
6.0 — 07.468 — 50 mil. í

«SENHORA»
Não Tema o Câncer. Faca

Examw Periódico», No Centro
Paranaense da Pesquisas Médl-
cas a Senhora Será Atendida
eom Satisfação • «em Despesa
de sua Parte-

Ru» Loiirenço Pinto. 84 —
Curitiba.
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IndeP«n'1™te». ofereceu «cocktail» a Imprensa, ^^Zçio ^J,

mulher e ttèl^ patoacos» é un,\*%**?• 
Fer»**>o Borato, Jo&o de Alencar "J, 
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