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KRVSHCMV REAGE ANTE NEGATIVA - PARA CÚPULA: ACUSAÇÃO
MOSCOU, 23 (UPI - DIARIO DO

#ARANÁ) — .0. primeiro mlnlitro
(^lyia Kruihchev acusou o presl-

1 Jenle dn E,,ac'0» Unidos, John f

Kennedy de op&r-ie > reallza-ls

da uma confsrenela de cúpula am
l,5j0 com o problema do dttar-

cimento, porque não tem, dl»g, rj
«ropós»0 d» firmar um acordo.

A acu»«*ão esto contld» numa

rnen»»B«m «nv^d» P°" Kruihehsv a

Kennad/ a ao primeiro mlnlitro
I britânico, Harold Maémlllen, depois'

ic -,tej repeliram sua Iniciativa de
fali*»" om Gonebra, uma conferen.

'cia da cúpula com a partlclps-to d»
! -8 chefes de Estado.

Informou-se que o primeira mi-
nlstro soviético disse em sue mt,i.
tagetn que 

"estou sumamente «fa*.
tado por sua atitude negativa com

t respeito «V minha proposição. Isto
I demonstra que Kennedy não etli
l,dl-po»to a negociar um acordo re-

(Altivo 

ao desarmamento" acrescer».

to- '
. A agência oficia! de noticias

, **"ASS" disse quo Krushchev em
tua mensagem aos estadistas c:\-
dentais, "confiava em qué não a»
tratasse da sue úllimn palavra"
com respeito a realização ds um»

j-»uni8o do cúpula.

OCIDENTAIS RESPONDERÃO
' WASHINGTON, 23 (Por Ste-

wart Hensley, da UPI - DIARIO
DO PARANA) — O presidente
John F. Kennedy e o primeiro mL
nlstro britânico Harold Macmillan
fe apresentavam hoje a dizer ao

v rpmnslmlirlrdrbeoio
"orimelro ministro soviético Nlklla
Krushchev que nenhuma propaganda
obrigaria a realização de uma cón.
ferêncla de cúpula quando se Inau-

gurarem ea conversações sobre da-
sarmamento, marcadas para o més
Vindouro.

Em Londres e nesta capital cons-,
D di boa fonte que os dois jo.
vernantes ocidentais contestarão 3-
manhã ou depois a nota — não
Isenta de certa truculência — ¦ «jue
receberam quinta-feira.;. > 

"j-

Em sua longa mensagem
2.500 palawas — Krushchev reno.
vou sua Iniciativa para uma reunião
de cúpula em março -próximo ¦*'

pôs em dúvida a alneeridsde i , de
Kennedy em prosseguir nos planos
da conferência de deeermamento,

quando, segundo as Informações «te
Imprensa, os Estados- Unidos.»
"preparam para reiniciar proves nu.
cleares na atmosfera".

, As informações sublinharam <r*ue
es governos britânico • tnorr^-e-rnes*.
rícano receitaram a nova raigtnen
tussa de uma reunião de cúpula «

que se manterão firmes em seu

plano de conversações de doser-
mamento entre as 18 nações, que
começará em Genebra a "14 de
março, em nível ministerial, com
uma possível reunião de chefes «ie
Istado mais tarde, se for eons-t-

guido algum avanço que o econse-
lhe"
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Sob a aclamação de seus
iompatriotas, Glenn foi
condecorado por Kennedy

f A nr*. .pssia««fnsl rs*\ /l sr-il 4**^r(,^*íii An . nr*rl3. 3«rjr>e« D nn.

ACOMPANHANDO DA TERRA
CABO-CAHAVEHAL— Verdadeiro cérebro «letra nico funcionou aqúi> durante .o-vôo. ao.: redor Ha,
Terra do cosmonauta norte-americano. As informa çSo* procedente, de Jôda» as esiaeõe» foram eom-

pilada., registradas e comparada.. Oi técnicos acompanharam o v6o e.pacial por meio "do mapa que
.anrttt na parede * onde íoi xo-rUirado todo o movimento da cápsula com o-homem do •«paço,

(Foto USIS).

CABO CANAVERAL, 23 (UPI
DIARIO DO PARANÁ) — Ou-
tronauta John H. Glenn Jifiior,
norte-americano, ' 'terminou' ho|ei

' sensacional e típica -Viagem de «tia
e volta que inaugurou: os vôos *iu-
manos dos Estados Unidos nar. órbüa
terrestre.

A viagem de ida c volta ;aü>bu
73 horaií o meia", ató -seu término

-'completo quando Glenn chegou
num automóvel, acompanhado do
presidente John KeVinedy a plati-
forma de lançamento número 44,

f marcada pelo fogo dõ foguete, is
llh e 17m da manhã.

O astronauta viajou em foguete
i com .cápsula espacial, navio, aviáo
;e finalmente num automóvel con-
r varslvél num 

' destile até oponto
E de partida. ' Depois Glenn fez a
:. curta viagem até ao centro dè pro-
. I vas,' em companhia do . presidente •

Glenn saiu do Cabo-em seu vsí-
culo espacial às nove horas e 4/

-' minutos da manhã de--terça-feira, o.
'percorreu os primeiros 130 mil

quilômetros de sua histórica viagem
' em-quatro horas e 56, minutos- .

Depois um destfoyer o recolheu
no Oceano Atlântico, e depois o

transferiu ao porta-aviões Ran-
dolph. Deste Glenn foi à Ilha Gran-
de Turk das Bahamas, onde passou.
as 48 horas seguintes Informando
e relatando aos cientistas e médf-
cos sôbre tf viagem.

Finalmente, esta manhã voou a
Base Patrlclt da Fârça Aérea, reu-
nlu-se com sua família, e foi alvo
de uma calorosa recepção em tua
passagem de automóvel para o
centro de provas de Cabo Canave-
ral.

CABO CANAVERAL, 23 (Por
Charles W. Corddry, da UPI. —
DIARIO DO PARANA) — O astro,
nauta John H. Glenn, o Lindbergh
tia era do1 espa;o, regressou hoje
á sua pítria para receber as acla-
mações de seus compatriotas e da
seu presidente.

O • presidente John F. Kennedy
colocou ' uma condecoração no pei-
to do . mesmo e o vice-presidente
Lyndon B. Johnson disse que
Glenn é "um dos grandes plonei-.

• ros de todos os tempos", e os
grandes do país misturaram-se com
a multidão" vociferante • de 100. mil
estadunidenses, semente para ver c
amplo • sorriso do astronauta.
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NA ESCUTA
NIGÉRIA — Esta é uma da.
multa, estações de escuta dos
EUA, espalhada, pelo mundo,
com a iinalidade de acompanhar
o. astronautas norte-americanos
em .ua órbita ao redor da Terra,
como aconteceu com John Glenn
Jr. E.ta, está situada.na Nigéria
• realizou com êxito sua missão.

(Foto USIS).

Atuação cio chanceler em Punta dei Este

FOI aPRESENTADA NU CÂMARA
MOCAO DE CENSURA A DANTAS

JK confirma
conferências
nos E. Unidos
RIO, 23 (Meridional) -,cVr

««-nador Juscelino Kubits-
íhek, em entrevisTa coieuve
à imprensa, confirmou que
fará uma série de conferen-
cias em 15 cidades dos Es-
tados Unidos, a partir de 5
de março próximo. Disse o
ex-presidente que abordará
assuntos relativos à Aliança
para o Progresso, Brasília e
desenvolvimento econômico
do Brasil. Frisou que é gran-
de o interesse de tornar o
Brasil conhecido pels opinião
pública norte-americana.

BRASIUA, 23 (Meridional) <"¦"•- ¦ DKM9ILIM, í-í vi»«eriai«-nai)

ONU acusa Tshombé por ypzZTt^,
violação 3o acôrâo
de armistício: Katanga

mflrtw^xiitXíXy.WÊÊ&'- -' wm-

LE0P0LDV1LLE, 23 (Por Wil-
Uan Anderson. da UPI — DIA-
RIO DO PARANA) — As Nasões
Unidas declararam que o presi-
dente Moise Tshombé, da Provln-
cia de Katanga. violou o ,ac6rdo
de cessação das hostilidades;
anunciaram ainda que imediata,
mente enviaram tropas para re-
conquistar Kongolo, atualmente
«ob controle do gendarmes de Ka-
tanga. Robert Garyne. chefe do

grupo civil das Nações Unidas,
escreveu a Tshombé que espera

que as Nações Unidas sejam au.
torizadas a se dirigirem a K«>n-

gqlo sem mais demora; espera
contar com a cóoperaçSo das au-
toridades de Katanga.

O porta.voz das Nações Unidas,

Dik Lemkhul anunciou que os ka-
tangueses violaram'o acordo de
cessação das histilidades quando
seus gendarmes ocuparam Kon-

golo a 17 do corrente e acrescen.
tou que gendarmes armados, rea-

pareceram em Cookville, «dando
novas mostras de atividade mili-
tar»,

Lelimkhul revelou que Tshombé
declarou na semana passada a um

perito das Nações Unidas que «era

defesa dos mais altos interesses
de Katanga, será impossível -fcei.
•tar o acordo de Kitona». Trata-
se do documento pelo qual Ts.
hombé aceitou cessar com a se-

paração de Katanga e se compro,
meteu a entregar a província à

jurisdição do governo central.

carioca, encaminhou '. à Mesa
da Câmara, ao término da
sessão vespertina de hoje,
moção de censura ao chan-
celer San Thiago Dantas, por
motivo de sua atuação fren
te à delegação brasileira na
Conferência de Punta dei

Este.

A moção
50 assinaturas,
mais, portanto,

è apoiada r>or
com uma a
do mínimo

Falta de gravidade não
constitui obstáculo^ nas
viagens espaciais: Glenn

* -i íj« TO niitlncrrn-
CABO CANAVERAL, rZ3 (Por

i Charles E. Taylor. da UPJ . —

DIARIO DO PARANA) - O as-

tronauta John H. Glenn afirmou
hoje que seu vôo.de 81 mil mt*
lhas através do espaço> o^ conver-
teu em -suscetível» à falta de

gravidade.

A falta Me gravidade ou «gravi-

dade rzero» é um aspecto ineludt-
vel num vôo espacial. Quando
Glenn foi colocado em órbita na
terça-feira passada e quando sua
cápsula foi bruscamente freada
» descer através da atmosfera,

TV Paraná
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Programação
Para Hoje

17h — Rodlnha da Alegria
I8h — Tevelandla
19M5m — Tele-Turfe
19h35m — C>ne,Vari,t,ír"r.114
20h — Tel«M«otlclas Traníparana
20hl0m — Eventual
20h30m — Carnaval Canal-**nh30nv — Show Tltanu.
Mh30m — Dlarlo do Paraná na
TV.

seu'peso normal de 72 quilog»;
mas aumentou para uns 1.200

quilos. .,

Porém, durante a maior parte
de seu vôo de quatro horas e 56

minutos, tinha- a impressão de

qua não pesava praticamente na.

da Hoje, em sua conferência de

imprensa, disse aos jornalistas
que «essa foi uma" experiência su-

mamente agradável».

A incógnita acerca da reação que
causaria a falta de gravidade
constituiu um dos problemas prin-
cipais da. exploração espacial. A

experiência de Glenn demonstra
agora que, isso não constitui um

obstáculo, pelo menos no que
concerne a viagens curtas.

Glenn afirmou que «a falta do

gravidade não causou absoluta-

mente nenhum mal estar». Sor.

rindo acrescentou: «Alguém me

disse que eu sou «suscetível» i

falta de gravidade. Ê possíve»

que tenha razão».

«EFEITO GLENN»

CABO CANAVERAL, 23 (Por C.

E Taylor, da UPI - DIARIO DO

PARANA) — Os cientistas deram

o nome.de «efeito Glenn»-. is
: 

partículas luminosas voadoras,

parecidas com fafscas. que tatu

to intrigaram o aeronauta John

H Glenn durante sua recente

. viagem ao espaço, e ^f3^
do astrônomo tem uma idéia bas-

tante aceitável do que pode cau.

sá-las.

Glenn e sua cápsula podem ter

estado viajando como dentro do

um cometa criado pelo homem,

completo com rabo de fogo e ta-

do, dizem os peritos..

exigido pelo regimento. »»« .H

Imposto
rural causa
«rebelião»
BRASÍLIA, 23 (Meridional) —

«A rebelião dos prefeitos e.ve-
readores contra a transferência
do imposto territorial rural pa
ra a União, cresce, à medida em
que os dias passam, e a prova
do que afirmo são as concentra-
ções que serão realizadas em
Caruaru e Salvador, para pro.
testar contra essa medida, ¦ que
trará prejuízos incalculáveis, aos
milhares de municípios brasilei
ros» — declarou o deputado Aniz
Badra, do PDC de :São Paulo,
ao desembarcar nesta Capital,
procedente de seu Estado,-a fim
de promover a concentração- de
prefeitos para debater a mate.
ria-

Resposta de Kennedy a
Krüslictev será entregue
hoje: Reunião de cúpula

t>itu dpapu TT.r-vnmÁ ->3 à niihlir.idpflp. até aue seja euPALM BEACH, FLÓRIDA, 23
(UPI — DIARIO DO PARANA)

— O presidente John Kennedy
aprovou a resposta formal da no.
va enérgica demanda do primei-
ro ministro soviético Nikita Kru.
shchev de uma conferência de
cúpula entre os chefes de Esta-
do de 18 nações para o desarma,
mento.

A mensagem será enviada a Mos-
cou amanhã pela manhã, segundo
se soube esta noite.

A resposta' de Kennedy, que se
acredita seja a rejeição da segun-
da- proposta de Krushchev. afir.
mando que inicialmente será ne-
cessário afiançar os planos mais
modestos, será transmitida à em-
baixada dos Estados Unidos em
Moscou pelos meios de comunica,
ção de costume, e não será dada

à publicidade até que seja an-
tregue ao Kremlim.

COMENTÁRIO .
MOSCOU, 23 (Por Robart J.

Korengold. da UPI — DIARIO DO
PARANA) — O jornal soviético
Izvestia diz hoje que os Estados
Unidos repeliram a nova exor-
tação que fez o primeiro minis.
tro Nikita Krushchev em favor d»
uma «conferência de cúpula», an-
tes que a presidente John Ken-
nedy tivesse a oportunidade de
estudá.la detidamente.
TASS. a agência oficial soviéti-

ca de noticias, dá à publicidade
um resumo da carta de Krushchev
e diz que Kennedy não quer par-
ticipar de uma «super.conferên-
cia» em Genebra no próximo mês
porque êle «não está pronto para
negociar um acordo sôbre o pro-
blema do desarmamento»..

Havana quer saber sobre
sanções comerciais que
V-«. 'nr-i . -— -, -" ¦'...•.'¦«'. l' HOTAN imporiaãçru
.. OTAWA, 23 (UPI — DIARIO DO •-,
PARANA)—O-primeiro ministro

„do' Canadá. John Diefenbakcr, !
confirmou hoje que o embaixador
George Kidd; e os representantes -
de outros países da Aliança do
Tratado dór Atlântico Norte :
(OTAN),-foram-chamados acon--' sültas.-' pelas autoridades cubanas'
em Havana.
Diéfchbaker disse à Câmara dos 

'

èlepais
Comuns que não é prática costu.

¦'meira.dar a conhecer publicamen."te,a 
natureza dessas conversa-

ções. .

?'"'. vlnformou-se que os represen.
tantes foram chamados para dis-

: cütir. o apelo feito pelos Estados
Unidos para qüe. as nações da
OTAN imponham sanções comer-
ciais a Cuba.
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VrSITA pE EX-SOBERANO
RIO — Para uma visita de cordialidade, estudos o colaboração técnica, chagou ao
Leopoldo da Bélgica. A foio registra o momento dè sou desembarque, vendo-se er.

bo uquel do ilorcs, (Foto Moridional)
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--—  dè seu desèmbar<-tie,' vendo-se om -primeiro plano
s princesa Lilian, agraciada com um bo  -¦'- "—" ,r *' --"=--"

PENTEADOS-FANTASIA
DETHOIT,. Michigan — Ganha,
dora.' de um concurso de beleza
e alta moda (fantasias) exibem
seus. penteados, neste flagrante.
Da esquerda para a direita, ve-
mos Gi-élia Scigliano, 4.a coloca,
da; Pat Wade, 3.a: Joyce Hod.
ges, vicecampoã; e Alne Sulliyan
a ganhadora, com seu penteado
PRIMAVERA ."• EM ATENAS,

(Foto UPI).

Casamento
une famílias
tradicionais

, Healisou-*e, ontem, no solar da
família David Carneiro, a ceximõ-
nia civil do enlace matrimonial dei
sr. Affonso: Celso de Ouro Preto
com a sonhorita Marilia Beatris
Lacerda Carneiro. Os jovens noi-
vos são descendentes de íradicio.
nais e aristocráticas famílias, cujos
nomes estão ligados à própria Hiu.
16riá do pais. O sr. Affonso Celso
è filho da serohora. Carlos Celso de
Ouro Preto • a senhorita Marilia
Beatriz "é filha do casal David
(Marilia Lacerda) Carneiro. A ce-
-rimõnia religiosa será realisada.
hoje, as 18h30m. na capela do Pa.
lacio Iguaçu. r , fá,

¦ O acontecimento «ocial .vinha
sendo aguardado pela sociedade
brasileira, pelo epie reprejenta a.
união da. duas tradicionais fami-
lia». Entre dezenas de convidados,
de diversas cidades do pais.esiá o
diplomata Gilberto Chatea-ibriand,
filho do embaixador. jAssU 

Cha-
tee-ibriand. O .diplomata chegou
ontem -a Curitíba. a fim de parti,
clpax—como um dos convidados
de honra da. duas fa-nilia» —,A°

casamento de Affo-iso e MariBa.
Pela relevên-cia . do accmieci.

mento, publicaremos, nas préxi-
mas ediçõ... fla-n»nlei e noü-d*»
«lâ) «BlBesV

Cuba pede reunião
do C. de Segurança
para acusar EUA

NAÇÕES UNIDAS, 23 (UPI - OIA- .Estados Unidos, Adiai E. 9te\mnsen,
RIO DO PARANÁ) — Cuba solicitou quo preside esse organismo durante to-

hoje uma reunião urgente, do. Conselho vereiro-
de Segurança das Nações Unidas, para
tratar do uso "ilegal" pelos Estados U-
nidos das agrupações regionais para a-
plicar sanções econômicas ao regime de
Fidel Castro.

O representante de Cuba, embaixador
Mario Garcia Inchausteguí, solicitou
uma reunião""imediata" do Conselho,
em carta que dirigiu ao embaixador dos

Ignora-se o que decidirá o Conselho

pare se reunir ou quando poderia fa-
zê-lo, para tratar das novas acusações
cubanas-

Entende-se que Stevenson - reali*"*
consultas com outros membros .do gra-
po de orrie nações que- Integram o

' 
conselho;
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TancredoNeves adoslndicam
Sego Rumo a

Tancredo faz a Entrega
dos Planos da «Aliança»
ao Embaixador Gordon

:Associ
uir Para o bem Comum
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Devota-se Governo à Defesa do Reoime!
Ab uõmcmomçOe- determinadas polo aniversário da vi,. I

vória de Monte Castelo, além do jmtriôtleo significado quo |
revestiram, ensejaram pronunciamentos de indiscutível opor j
tunldade e que, pela importância da sua autoria, deverão y
repercutir em todo o pais e até além fronteiras. No almOço
que se seguiu ao Imponente desfila e que reuniu, ent tôrnó |
do presidente Joào Oouiurt e do primeiro-ministro Tanere. I
do Neves, setenta ofidiais.generals, cem coronéis comandan. g
tes de unidades e corpos de tropa e demais oficial» da j

| Guarnieâe do Betado da Guanabara, ficou patente a firme |
% decisão do governo da República de defender as institui- 1
§ ções e de nfto permitir qtie inlmieios declarados do regi. I

!me 

atentem contra a unlfto da família brasileira e intentem g
falsear o pan.americnnismo para lcvarjtos a aventuras que 1

a consciência nacional repele.
Referindo-se ô. tomada de Monto Castelo, o presidento J

JoftO Goulart observou que «aquele feito memorável, além I
| do ihscrever em nossa história mais uma afirmação da bra- |
I vura e do patriotismo do nosso pôVó, caraet-rt__, pflnel- j
| palmente, a fidelidade inalterável do Brasil k causa das na_ |
1 ções democráticas, amantes da liberdade e da pai».
y Depois de Punta dei Este, essas palavras do Chefe do 1
I Executivo adquirem uma significação especial porque nos |
_ apresentam o Brasil atento aos seus deverei e rcsponsabili- '¦'¦
| dâdes, liberto (tas Ihflüêneitts malsãs que provêm de regiOes 1

Vitimas dc um detirid extremista que ameaça a segurança |
| do nosso hemisfério o a de todo o Ocidente democrático. a
íi Não menos expressivas foram as declarações do minis. 1
f| tro Segadas Viana. iNão foi em vão — declarou em dado |
| momento o titular da pasta da Guerra' — que alguns mi. |
S lhares de nossos patrícios deram o seu sangue ou a sua vi- 1
¦_ da em defesa de tão elevado ideal. A imensa maioria do po- |
fe vo brasileiro continua a proclamar os SeUS feitos e, IfiSpU j
í rada nos nossos sentimentos, hão medirá, sacrifícios flo com» 1
| bate a doutrinas exóticas, da direita ou da esquerda, mas I
§ iguais na escravissaqâo do homem ao Estado, na impian. j
S tação do terrdr e na perda de tõdaS as liberdades Indivi- .
I duais. Os regimes de força nâo trazem em si o milagre g
| do progresso repentino ou a solução de todos os males do 1
Í povo». |
g os fatos mostram que nem mesmo a 4_ngó praeo «a. I
| se milagre se opera pois não significa progresso dotar uma S
I população de armas o privá-la ao mesmo tempo de alimen, i
I tos é daquelas comodidades que o trabalho, a ciência e i
I técnica proporcionam. I
_ Encerrando a sua vibrante saudação, o ministro Sega. fi
| das Viana disse que a presença do presidente JbâO Goulart §
| e do primeiro-ministro Tancredo Neves representava «uma |
| reafirmação de fé no regima democrático». |
fi Quando figuras de relevo das que se reuniram no quar. |
1 tel do Regimento Sampaio manifestam, com tanta claresa |
J e entusiasmo, os seus sentimentos democráticos, a presêlV j
I vação do regime pedo-s. considerar firmemente asSêgu. 1
i rada porque tudo o que se disse vale como abria a<}Verten- S
| cia a todos os inimigos do Brasil. jl,... ..' .','"'|
•*-_.ll_miill.l!llR'i;s>i:._.,_!!'i;;l!:!IS!.S:_ll!í^

RIO, (Meridional) — O p inletro
ministro T;.iicrt*do NeVoí 'az efl»
Iroya, no gabinete do mini .73 dn
Fazenda, ao embaixador lli. ;v_l
Gordoh, de uth volume de 500 oá>" 
gírias contendo os projetos de e-
morgônclá do GovSrno do 'Ííí.vil
que .1qu.li dart. finontumu-fM ao
programa 

"Aliança 
para o .'rdyms-

bo" do presidente Kennedy,
Ao falar na iolsnidade t quo

estiveram pf-tfentes d m-nlslro
Walter Morckè Salles e funciona-
rios brnsilelroí o norte-americanos,
o sr. Tf.nrr.itt. Neves, aludindo .
iniciativa rio pretldente .dfti EU^
classificou-a cemo a pro|eçá->' "de

um nobre tnovlmento brasileiro
iniciado po*o presidente Juí;*í ino
Kubit.chek na OpefíçSo Pàn.Amei
rlcane".

— Estou ccMc dg qüe. a apli .3-
¦ção da Allinca para o P-j-jresso
— prosseguiu o prlmolro mln-stiu
Tancredd Nevfli ¦*— consolidará os 'a*
ços de amiiide que unem os doift
grandes p-ifses americano». ao
mesmo tempo .em. tjue crlaré ua
nova mentalidede na América/ tr-ans-
formarttló 6 »i n<Ameflcífi it-hJ *tn
um initrurnon - -fellvo dn dasen.
volvimento úcohâmicj e so.!-l dos
povos latrvj-tfnéricírtit*. Os fltü-
|eto. ora HH-liYtlnhadoi f MliMêfl.
uma eloquri e afirmorão i.òs pfn«
póillos dos no-sos governos de

* continuarem ter>pfé ü«Uói na lu*á
pelo progrs i .*fl morai e mtiterl.'
de nosso Co > .lente a na lute, que
nos é conum, pelos 'd? ns demo-
críticos dos ro*sos povo.

FAIA HNCOlN GORDCM
Ao reculi.-r u ddturtlS Vaç5o o

embaiítador düi EL/A, 4ihhor '.in-
còlrt Gordon proid-ict-iu es ie-
guintes palavfps:

— Sinto-ma satisfeito e»n receber
e relatório da Cãmlssió Ml-ilsrãrúl
tôbte projet*»! para consideração
da Aliança rf-ra o Prdtjressc. Esfe*
projetos acres, entam-so «.os iá e-
provados e cm execução Ao que
entendemos *ín -processo esta npre-
lenléüãO é a r'Imçlro Das o ria de.
lenv-lvlments* dd um co*-*;u**ila dê
medldai de ctrlo prazo, seç/uhJo
estipula o rlwio 2 da Carta de
Punia dei (:*•« De acô uo cam a

Carta, aquclui medidas . definem'sa
ti ajudar a 41-*-(ração do t'ii*-jnvoi.'
vimento, atj^iOendo a ilg _mus ris-
cessidades c« onômlcas e .ò:í.i's
mais iirurm.**-*'*! c Inm-.s <:h O un.
damênto^ pJ:*í &~ prap_i.i;3i-. .de
programas nacionais de desenvolvi-
mento a longo prazo, amplos 4
bem co*:ebÍdos"i

Tanto nas fases de curto prazo
quanto nas de longo prazo da A*
liança para o Progresso faz-se na»
cossárlo conduzir os recursos -ntor-
nos e externos para aplicação con*
junta às necessidades de prijrida.
de mais alta, Juslamente coni OI
mellioramentos institucionais * ¦*«-
formas *ociais, para uma dlsHbu--
çao jutta o ampla dos benf-'rcloi
do progresso democrátioc".

E concluiu o embaixador Un.
,coln Gordon:

Os projetos específicos -ãque-
rerão avaliação pelas instituições
internacionais ou pelo Gov-í-rn-. ,
dos Estados/Unidos da América, cot
mo 6 natural, do ponto de v!s'a
da prioridade das medidas de au.
lo-ajuda e das diretrizes correlatas,
segundo determina a Caf-ta tle _*un-
ta dei Este, assim como dns condi-
ÇÕes de preparação técnica è dia»
p:_ii'l. ílldrdf» dos montantes o . t.oos
de recurbos externos»'

Esperamos coirt empenho traba-
lhar em estreito contato as au.orU
dades competentes brasileiras rio
aperfeiçoamento deste programa e
converter em realidade, no mai3
breve lómpõ, ôí pr6|élas WálS 'Uf.

gentes, mediante a aplicação con
junta dos recursos brasileiros o as-
trangeiros.

Quando visitei o presidente Keri.;
nedy, há duas semanas, ná Casa
èrânca, êle reafirmou Seu Qfàntib
interesse pessoal em asserjUrár^ nOl
praias mais curtos, as realizações
da Aliança para o Progresso.

ÉSta fase corrente de aplicação
prática exigirá "trabalho 

árduo por
parte de todos os interessados, pa-
ra mobilização, .dos recursos e ,or-
gíiniroçüo de su* aplicação eficaz.
Sabemos que os recursos humanes
e materiais, disponíveis podem. ai.
cançar êxito neSso grande emprô.
se de progresso com a liberdade".

Telefônica de Natal Será
Encampada: Nova Empresa do
Estado Está Vendendo Açcrefs

•-"MmiiMiiT.M. nras!fi!i:!'fi'rraMiiíE:si,rs-|M^^

Foi Falar com Júpiter j
THEOPHILO DE ANDRADE

Cònta-n__ Luclíino de samôsâtu
què Qü&hdt. Méfllho, o seu hefdl,
ultrapassou a Lua e as estrelas,
chegando ao Olimpo. Júpiter qua-
ne o aterrorlíoti, pronunciando
um vtífsò da Odisséia, de Home-
ro:

iQttétn ás tu e onde te' encon.1 tmttl o t«d pátria e o* teui pais?*
O mesmo poderia ter acontecido

ao coronel Glenn. Apenas, não é
He uma figura de ficção, mas um
coronel de verdade, do carne é
osso, Com o peito cheio de conde,
corãíõfis, casado com uma mulher
loVèm qué jâ lhe deu dois filhos.
Mas, se houvesse chegado ao tro-
no de Júpiter, o ò filho de Cro-
nos lhe houvesse posto a pergtm. .
ta homérlca. teria podido respon.
der: «Sou um humilde soldado dc
uma grande pátria, que CdUCft oe
leus filhos no amor da liberdade
e no culto da ciência e das artes.
Conseguimos realhar, âll, o rei-
nado da igualdade de todos os
homens perante a lei, que é ln-
terpretada por juizes livres, per.
mitindo, destarte, o máximo do
expansão à personalidade huma.
na. Desenvolvemo-lo. tanto que,
já hoje, podemos concorrer cófh
os deuses do Olimpo. F, aqui cs-
tou para faaer.lhea uma visita.
Trabalhamos para nasegurar a
nossa própria liberdade e ajudar
on outros povos amigos a se li.
bertorem don tiranas, do Estado
policial c da burocracia prepoten-
te,'porque temos como ide^nl su-
premo a livTe iniciativa, qua nos
permite realizar grandes coisas
para a Humanidade. Agimos à vi-*.
to de todos e sob a critica de to.
dos. Este meu vôo foi preparado,
em seus mfnimOé detalhes, Com o
conhecimento antecipado do mun-
io inteiro i Somente uma coisa te-

¦ miamos: as forças da Natureza,
comandados por ti, 6 Júpiter,
Tlfre de adiar «ove vestes a minha
partida pftfa Ró efetufUn em con.
dições de .egurança. Consegui-
moa. pdo trabalho e pela estudo,
equiparnr-nos aos deuses, para os
4Qais não há distância, nem Es.
pftço proibido. Mas niió vim dê.
Afiliar os arenitos, nem o Destt-
tSO, nem a ti, pai dos imortais.
Vim trâ_êf-te uma mensagem de
aliança. A galera, de forma um
pôucò Mlriósn, com que desafiei
O infinito, têm o nome de *Afnl.
.j»de». Amizade para com os deu.
«és e atniznde pita com os ho-
Mêns».

1! Júpiter ficaria comovido, co-
M8 ficou Cota o vôo dé Meftipo.
A êsse mandou Júpiter que Mêr..
_úrio o reeondu-isse ao Ce-ârül.
to. Ao coronel OletHi, mandaria
depositar nas águas do Atlântico,
onde o esperavam os cientistas
qUe o ajudaram a realizar a gf*n«
¦J6 proeza.
Mas Ólêfin n8o necessitaria mais

Ia ajuda do rei do Olimpo. Agra-
áè-e_l_. B para mostrar que o
__i%__.___isnK_

ses, puxaria as alavancas de sua |
nave, e desceria à Terra — como i
realmente, desceu —- com as suas |
próprias forças, na viagem mais í
fantástica que 0 homem já rea. {
lizou, de vez que transpôs os II- |
mites da Terra para bater às por- I
tas do Infinito. §
Rlõ — O coronel John oienn, |

em seu passeio pólos espaços si. {
derais, levou a cabo a. proeza SU. j_j
prema que um mortal poderia I
jamais realizar como viajante: |
transpôs os limites da ferra e de 1
sua atmosfera, indo perlüstrar as f
regises infinitas, até aqui veda- ]
das ao barro Humano,

O homem surgiu sabre a terra |
viajando, de vale em vale, de I
aerra em serra, de rio em rio, na |
sua luta pela subsistência. Mes- §
mo depois que se fixou ati solo, 1
quando Inventou a agricultura, S
ainda continuou a viajar, pafa fi
faSêr trocas. Criando o comércio. |
Para tanto, construiu as estradas, 1
inventou a roda e atirou a qui- S
lha dos embarcações aos rios e S
aôs mares.
Assim atravessou milênios. Mas 1

olhava, constantemente, com ln. S
veja, para os pássaros que cor- I
tavam o a_ui das céus. Criou-ai
lenda de Ícaro, a que deu um 1
símbolo de derrota, pelo castigo 1
imposto àquele que, Cota asas de S
cera tentara aproximar-se do Sol, |Este sonho o perseguiu pelas 1
idades. Até que um dia, Coube ao J
padre Lourenço de Gusmão ele. §
var-Bo noa espaços, carregado por 1
um Instrumento mais leve que o i
ar. Dois Séculos mais tarde, Sáh- I
tos Dumont elevou.se, em outro japarelho, este mais pesado que !
O ar. decolando 6 aterrissando 1
pelas próprias forças, coma fassem 1
os pássaros. Ampliou-se, destarte, í
indefinidamente, a possibilidade 1
de viajar, do homem, a velocida- 1
des tintes nunca sequer sonha- 1das. I

Permaneceu, contudo, sempre â
presa & Terra ou a a.rho._e__. da 1
Terra, que 6 um elemento da pró. I
pria Terra. A sua imaginação, 1
todavia, era audaz e ardente. Ain-1
da em tempos remotos, tando
eriado a mitologia, com deuses
qüe ifid-aVa.lt em paramos inttcen-
sfvels, sonhou em devaàtar tárt- i
bém as regiões divinas; e visitar
â tua, O Sói e as estrelas.

Coube a Luciano de Samosata,
o maior escritor de flcçáo da an-
tlguldade, imaginar a primeira
viagem interplanetária. A ptnúl.
tima, da sua série de «Histórias
Verdadeiras» é uma excurs3o «Os
astros e h nmr.itln dos deuses. Dá-
nos êle uma idéia da estrutura |
do Universo, muito superior a s
que veio a dominar em toda a |Idade Média, pois fugia do geo. |Centrlsitio Consagrado na Bíblia. I
Luciano diz-nos que a Terra é I
^extremamente pequena» em re. 1
lação aos astros. E fala-nos da |
Cortt, 0« 4.» pig, do 2.0 cad. <§
E!^ííB_!fBíffiíI!iaí^^

NATAL, 23 (Meridional) - AluU
zio Alves anunciou ontem à Ini-
prensa que vai encampar o serviço
telefônico ds cidade de Natal que
era concessão da Companhia for,;*i
a Luz. Uma comissão de técnlcts
errulhlda de comum In-lfdo pei*)
çjcvêmo e pt-Io companhia está és.
tuOfhcJo a» bnaes da pn-:nmprtção.

Notai, que é um.i ctd-Je de 101
mil Habitantes, possui apjMas 1.9.10
te'e'ones. Segundo >S > lorios «IO
çicvSrno Alulzlo Alves, lheo mil
ncfós telefones serio instalados ne
capital do Estado por uma compl.
nhle de economia mista já criada,
a COTÊNA (Cdirlpanhla Telefônica
de Natal).

A Companhia PArça e 'Lui do
Nordeste, subsidiária da Light and
Power, |á concordou com a medi-
da anunciada pelo govêrnad->r nor.
te-rlograndonse e está colaborando
com a comissão de técnicos qua

avalia atualmehf. o seu ativo e
passivo. De acordo com os levai--*
lamentos feitos será paga * |ull*
iiidí-nlrnçno pelos bens da i**fn*JS«
hhla. .... ...^

A nova companhia telelôirs li
criada pelo govSmo estadual está
vendeh^o 3§Jiís eo povo cü<pi grah*
de rect-p^vidôde. Será aulofin*.*.-
clável e prjlende resolver o pr-i.
biema dé telefones da capital tio
Rio Grande do Norte até 1->6S fim
do governo Alulzlo Alves, Irtslí.
landa cinco mil novos aparnlliat.
Ainda este anc 500 eperelhol se.
rão Instalados a.a partir do próid.
mo ano, Nam receberá mil tovos
telefones por ano. Os novos ap».
felhos cuslirao cem mil ciuieltos
aos asslnahlet . A Companhia Te-
lefénlca de Neial vai faeer tam-
bém instalações na. interior ds fis-
tado ligando Ca principais cidades t
capital do Esihdo.

Interesses Políticos
Podem Prender Jânio
um Dia na Guanabara

ftlO, 23 (Meridional) — Elemên.
tos dd MPJCj cohtlnüam em cies.
cenlo atividade para organizai a
recepção ao ex-presidente Jartiô
Quadros, antecipando, nesta ai-
tura, a certeza de que compacta
massa popular irá ao cais no pró.
ximo dia 8 de março por oca.
sião da chegada do navio Ruys.
que conduz o presidento renun-
ciante.
Pelos cálculos dos próeores ja-

nistas, o ex-presidente da Repii.
bllca chegará k tarde, ficando,
até o outro dia, na Guanabara
para a concretização do diversos
contatos políticos programados
com iarga^ antecedência, embar-
cando, então, ho dia seguinte pa-
ra ser homenageado na cidade de
Santos.

Be acordo com informações se.
guras, trabalhadores, intelectuais
e estudantes, que predominam
entre es organlsadores da recep.
(ÜO ao ex-prcsldonte da Réptil. II-
ea, desenvolverão todos es esfor.
{os tio sentido de que, no Rio de
Janeiro, duranle a ehegadâ o Sf.
Janlo Quadros profira, em praça
pública, as primeiras palavras
ue saudação ao povo brasileiro mo
memento de sua volta ao pais e
das preliminares do seu feliigres»
ío na atividade política.
Nesta altura, de acordo com «o-

ticias eorrerttes, ji se podo as*
Severar que tanta d aovêrno fe.
deral eomo o Bsecutivo tia oue.
«abara enviarão representantes a
chegada da ek-presldènte da tte-
pública, sendo possível que uma
corporação .musicai, do povo ce.
rioca, aBrlIhaate, tom dobrados e
marchas cívieas, rs solenidades re.
íerentes â recepção ao sr. Jânio
Qdadros. Espunlíliic-inicntc gru-
j>flS de favelados dlrigetites de es-
colas de samba, assumiram a com.
promlsso de comparecer para, em *
música» especialmente feitas, tri.
butar homenagens ao político vi- i

torioso nas eleições passadas do
3 do outubto.
Podemos acentuar que, além de

deputados o senadores, é)t-Mlnis.
tros de Estado e elementos parti,
eipantes dn administração do sr.
Jiinio Quadros nesta altura cun-
firmaram ao MPJQ que, incorpo.
rados, irão receber o presidente
renunciante. Alguns deles se in-
tegrarao, depois a caravanas qüe,
dos vários BStados e de automó.
veis, rumarão para SantoB. de vez
que os assessores mais .estreita,
mente ligados ao ex.presldetito
da República garantem qtie Bõo
Paulo vai parar, objetivando a de-
monstração de solidariedade lnco.
mum ao senhor Janlo quadros,

Confirmada
.a umncaçao
Tribuna-JB

ttio, m (tteriAi«mat) — aflwtluln. da' fitsOo da *l*JJb*ilio
da tnipR-lii-ft* aoin o *.fói-haldo B**asll» foi confirmado üntent ho {•aldeio duatnabaro,'tiiide
o governador Carlos Lacerda
feutilu nütlííos (nnclonArios ilnrntlftrian n otlclttes da «Trintitia»
para íntocmajos eôbte a traiisa.
oAo,

NSo foram divulgados *l*>la
íttps do come se fe» a fusBo*
tuas lnformou.se, n» Ciinn/itiara
qtie a er. Nascimento Sritn Al.retor Ao. «JortiRl dó i-t-aslli
comprou rqBi* a& «Tniiunn»,
emt*orti tnnMtehrto_so 0 sr. Car
los 1-atwr-lã como áclotilsla ptlntlpal.

Segundo Hlíoffltaqnee. du*n
to a reutuâa* de otitetn tto àuit
nabara, rjue. durou unm hora e-mela, o ar. Cnrlos Lacerda dia
se quo náe se trata de venda
de Um Jornal a outro, cnmo se
notl<'lo« « principio c sim 4a
fuafto de dda» émprísas.

BBLO HO-UZONT-fl (MerldldL
nal) — o prcmlor Tancredo Nu.
Ves declarou que os Dlorloa As.
aocimlus distinguindo cada ano
ns porsonu.lld_.des que mais so
deslucnm nas atividades quo fa-
ssem o progresso do pai», cst.flo
dando, mala que um prímio A
atiinçiu» individual) a lnúlcagBio do
rumo a seguir e dn meta a con-
quistar para o bom cofiium,

O sr. Tanci-cdo Nevou £ea esta
declnruçAo ao dlsatiren- quando
recebeu (lo ar. Jotto Calmon, ,|i_
i-etor geral doa l.lnrlon Assudlit.
cios, diirnnlo um banquete no Au.
tomovel Clube, os títulos de «uor»
aonalliIndo ljni-.lleini do iiiiíi** o
«.eumpetto dtt domocraoiiu,

O MNCtmBO
Agradecendo os títulos reco-

bidos, o primeiro ininlstro Tan.
credo Neves pronunciou o seguiu,
te discurso:

«Meu eiu'0 João Calmon, mili
digno represehtanto de nosso gian
de e sempre presente Assis Chiu
teatibrland, Qxoclentls^imo ae*
nhor vice-governador, ministro
Clovis Salgado, lfixcelenllasimo
sr. dr. Amlnthaa de fiarros, mili
digno prefeito de Belo Morizon_
te. Senhor presidente dn. Assem,
bléia Legislativa, deputado Cfts- 

'

tro Pinto, General Carlos Lula
Guedes. Meu pro. adlsslnio Geral-
do Teixeira dtt Cobtn. t-ignas per-
sonalldndeii do Ano».

íParo. ftgredccer, multo «cru
sibiiizaiio. os honrosos títulos que
me foram concedidos pelos Dia.
rios Associados, cujo valor acaba
de ser engrandecido pela bonda.
de de seu ilustre representante
àr. loflo Calmon, e pela palavra*
e generosa do di*. Bias Fortes,
suponho que deVa fozc-lo pro-
curando mostrar o verdadeiro sen
tido desta linda festa, em que se
reúnem os maiores expoentes cio
trabalho, da cultura e da capa.
Cidade criadora de Minas Gerais.
Na realidade, a Vitoriosa iniedu
tiva dos Diários .Associados qne*
fazem o progresso do Estado e
do pais tuala do que um prêmio
6 um estimulo à. atuação indlvl,
dual. que poderia tradliisir o fruto
da vaidade, tem, sem dúvida, um
aentldo mais nobre que ê o de
Indicar o rumo a seguir e urna
meta a cnnqtilâtal* pafa o bem

comum. Talvez seja esta a cons-
tante menos esquecida, nesta po-
derosa cadeia de rádios, jornais
revistas e televisão, otija atua»
tjâo tanta influência exerce na
_Vida nacional, o que se explica'facilmente 

olio.ndo se tem em vis
ta que anima permanentemente
o gênio de seu extraordinário ca.
pitão. que ê o embaiJcttdor Assis
Chateaubriand:**.

• CAMPANHA DOS
KA8S001A->OS_

•'Realmente, através dos mala
variados expedientes que a Inte»
JlgSncia :e> t^paéidadê de seus de--
dioados colaboradores aperfet*
íokm, descobrem ou ilie npresen.
tam, encontra-se-seguro na lon.
ga Mataria, doa «Dlarit*, Associa-
dós. essa di.fttri-. segura e bene-
márita. Campanhas publicitárias
qtte flaeram -.poça, hoje *:le mui.
tos infellgtnente esquecido**, tais
eõfflo a fltttíipanha pela aviftqà*.,
outra pela cuiocaciio aas obrlg.t.
çOes de guerra, ou a destinada o
combater o analfabetismo, ou
aquela para o desenvolvimento de
nosstte artes, ou a que visava ao
cultivo díis eafês, ou a. que pug.nttva pela mecanização e rneto-
nallaaçâo da lavoura, e até mea-
mo o eBbordoamento por veze.
impledóao dos liomeif! públiei*assim como a veneração ou de_.
taque sistemáticos de _iguns viiíi
tos, sobretudo mia horas de stm
maloi* vlelssltude, toda a fálna,
enfim, da vigetosa imprensa, mui
taa veaea caluniada 6 íneompre.
endlda, revela anui e ali, nesta ou
naquela éBnea, quando muitos ndo
tém rumo m-rn ideais nem orlen*
taçao, unm ir,splraçào de ordem
superior, ditada pelo grande che-
fo, caboclo et,m e valente, lnean»
sftvel falador e articulista inesgo.
tável, certamente o maior jorna»
líSttt sUl^a-nc.rtt.ano de todfla 08
tempos. Kntristece-nos a todos
nS.o tfe-lo aqui«presente,, nesto

momento, tão certos estamos de
quê, Se viesse, nos diria, de en.
volta com muita alegria e viva.
cidade, alguns desaforos e mui»
taa verdades, com a sinceridade e
a coragem que lhe deram k auto-
ridade e o> ronome que justamen,
te alcançou neste pais e no es.
trangelro*.

«Consola-nos a certeza de que
o seu espirito lúcido e sua vlgo-
roStt vontade continuam emptv
nliando o bastão vigoroso quo le
vantou há. muitos anos, desde a
sua pequenina Paraíba, de que Os
seufc seguidores téfii sabido sus.
tentar oom galhardia e perma.
nente Veheraçâo pelas suas 1(-
çòe& e pelo seu exemple, Umas e
outras nos Impõem o dever de
vislumbrar, também aqui, o aeu,.
tido da grande* obra de Assis
Chateaubriand, que desdenha os
elogios fáceis, que se aborrece
eom_ aa palavras falsas e sabe en.
centrar em cada episódio, de to,
de o dia, 1 significado'-profundo
doe homens a dos fatos, em prol
da grandeza, do pais. Podemos,
assim,'perfeitamente eheontrar a
jufltlíleât.i.0 desses titules cem
que hoje somos aquinhoados, por-
que se referem aos títulos de per»
sonalldttde brasileira do ano e
campeà da demotiraeta, eatou em
que nâe errarei ee disser que a
aua flenaessao, náo visou a eti*.
grandeeer o homem, senão a dss.
taear o trabalho que lhe cumpria
reallaar no momento hlst-rtoe em
que o destino me escolheu*.
FUNÇÃO bo MiNtsTno

íflfetivamenté, como todes sa.
bem e tem aldo adiantado, mtil»
tas veüeB, menos do que o esfor.»
ço de um indivíduo tornado lnslR.
nifieante, diante da tempestade
que se formou e se anunciava
tormentosa, a nessa atuaçtto na.
dckhials slgniflea do quê uma een
jiiotiçao ae esforços de muito», em
delicada conjuntura da vida na.
cional Nfto tem sido outra a fun-
çfte do primeiro ministro, nestes
mn-ea miolals de nova refime par

lantcntarista bttlWlelro, graças ft
oonfiançtt do Parlamento Nacio*
nal o do preelaro presidente Jofto
Goulart».

«Sômento assim tem sido possl.
vel enfrontnr, e podo _ dlzer.aè,
som Jactancia, de vencer o que
em muitos momentos pareceu uma
catástrofe ¦ que abalou profunda,
monte u vida braallolra o chegou
a por em risco a sobrevivência
da democracia no Brasil. Multo»
dos que criticam, parece nao d&o
conta disso, ot) fingem ignorar
Isso que á o ftindnmental, ou pa«
reco que já se vÉlo esquecendo
disso, que ainda h_ pouco meses
tonto receavam e até procuravam
ajudar a vencer pelos meios a seu
rtlcnnoe. Mas o certo, o lnoaultâ»
vel e Inesquecível, é que o par*
lamentarismo, com o atual Ge.
vêrno, se instalou entre nós, een.
forme fraso que ja se tornou até
popular, nn «rlata de uma onda
de ngllaçâo, cujo desenlace nln«
guém previu com segurança, ft
muitos desesperou e a outros lais.
tos eStA cada dia surpreendendo
mai-ti*.
NftVO W-GIME

«Realmente, tratava.se, como
até hoje em alguns setores ainda
ae trata, de amainar ádlos, dl.
Vorgenelas entre poderosas cor*
rentes militares, política e de opU
nltto pública. Tratava.se, eomo
ainda se trata diversas ve_es, de
convencer os derrotados a n&o prâ
tlcrar ntes de desespero, Tratava,
se, como ainda hoje se cuida aqu'
o ali, de conter OS Vitoriosos noa
céus excessos ou entusiasmos na-
turals, nascidos, da* disputas. Tra
lava.sa sobretudo, numa palavra
de tornar realidade à Vida admi.
nlstrativa, normal, através de um
hôvo regime parlamentarista em
que O Gabinete, segundo já dis.
Boram, é peça essencial dtt má»
quina administrativa. Dificulda^.
des sem conta e sem medidas ho.
viam de se apresentar: Como to.
dos os dias se apresentam, desde
os grandes problemas nacionais,
hA mttltos anos propostos, a exigi-
rem à exata formulação _ corre,
ta solução, até as pequeninas quês
toes de campanário, em que e de.
do de uma política, personalista,
arraigada em hábitos centenários,
Insistem cm colocar nas mAos e
alcance das aucorldados supério.
res da República. Habituados ao
regime presidencialista e ao cul»
to do personalismo, desenvolvido
até ao fanatismo em multas oca*
slOes, dificilmente se poderia ei.
perar que o povo, devpronto, tt»
veSSe a compreensão dtt exâtft
missão do regime de Gabinete,* Ela
que, na verdade como têm dea»
tacado os juristas que dô proble,.
ma se ocupam, há mais de um sê.
culo, o parlamentarismo nkda
mais é na sua essência, do que
uma tácnlea, mais ou menos fé*
liz da resdizag&o da* Democraoltt.
Como tal, também salientam,vi.L^
rios publicistas, participa de !_-.'
gislativo, de que é a exprfejs&o.
e do lSxeeutlVo, que ô o órgÉio
para a administração da coisa pú-
bllca».

EDUCAM PELO EXEMPLO
«isto, que e elementar em DL

relto Público, não tenhamos dú.
vida, nao entra muito fàcllmeri-
te na cabeça de muitos bem ln.
tencionados, e também serve de
pretexto para manobras, mais eu
menos hábeis, de quantos têm oa
seus interesses contrariados, ou
vise a objetivos extremistas que
nao podem proclamar francamen-
te, porque sabem que oa repudia»
ria a indoíe do poVo brasileiro.
De resto, ê preciso dizer, uma
vez çor todas, que nfio se trata,
no momehto atua), somente de en.
contrar uma fórmula de governo
tanto mais quanto não é a fórtnu-
Ia que fal. o Bom governo. O queé necessário, sim, é que cada um
e todos se compenetram de que,adotada a forma de governo so.
nretudo qütthdo esta é flexível e
adaptável às contingências, como
o parlamentarismo, haverá de praticá-la de boa fé, com entusiasmo
e perseverança, come técnica queé inegavelmente possível para a'
realtèaçâo do bem comum. De_
balde se proourarfto estabelecer
dilemas devoradoras, entre comu.
nlsmo è Capitalismo, entre paria-mentarlsmo e presidencialismo,
mesmo porque o povo se cansa
facilmente dos acenos dogrmati.
cos, o que quer mesmo ê a reaji-
zaçfte de bem-estar e a promoçãodo progresso da Naç&o. Nao tem
sido outra a preacupaçAe dominan
te do Gabinete a que tenho ft hon.
ra de presidir, ao mesmo tempo
que procura1 desincumblr-se das
pesadas tarefas de ordem admL
nistratlvas, pautahdo suas deci-
soes numa tttdesviável linha de
probidade e dignidade, áté aqui
jamais sequer postas em dúvida,
procurando manter o ritmo do de.
senvolvimento ecanemiee e indus.
trial dô pais, O que o gabinetefem reallaande é, assim, até e§Nto pente, uma ebra educativa, fita.
veremos de educar pelo exemple,
porque êSte convence multo me»
(hor do que a meru argumenta^
çao».

«í_mbor& lato nes exija pael.
ênela e tolerância e nes custem
incompi-eeiisoes, sacrifícios _ can»
seiras, essa ,. a nossa tai-efn, via
da quetl estaremos preparando, de
forma conveniente, ti solução doa
nesses problemas que realmente
sao graves e angustiantes. Nfto e
este certamente, o memento ada.
qtiâdô para exposição de tais pre-
blemas, aos quais, ainda nesta
fot-mesa Capital, nes tames r<_.
ferido mais de uma vez, dando cor.
ta. ao povo de que todos es esfor*.
çes possíveis, dentre das pesslbllL
dades atuais,, estfto sendo feitos,
sem alarde nem etlmlsmo Injüa.
tlíicavets, mas uem critério e jui»
tlflcada confiança, quer para eòn).
ter a alta do custo de vida, quer
para. sanear as nossas finanças,
quo* para estimular a produção
agrícola a industrial, quer para
Incrementar o intercâmbio comer,
ciai nacional e com'o estrangeiro.
Bem o qual o pais nfio poderá pro
r,n-<iir nem seu povo ter a fetici-
flnae que merece. Nesta noite, o

r._!'_. nt *1 1 >•-.. uo %.<* Cf d.
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(Copyright dos Diários Associados Vla Meridional)

Desde que me entendo, ano passado eu escrevia aqui t/aiartigo Intitulado "Agete,nunca o Governo havia, até ho
j Je, deixado de pagar os juros do

suas apólices e obrlgaçfles «té 81
de Janeiro, Justamos em meado*
tis fevereiro e nada... Também

I o pagamento do íunclonilisnw
Í sempre se iniciava no próprio
\ mês em cursei agora esse Inicio

{'foi adiado para o mês subse*
j quente,., No nsneo do Brasil
! pagam-se os crusclros correspon*
! dentes aos doüars comprados;
! mas o pagamento desses dellars
! a seus donos no exterior fica
! para quando fôr...
\ Kstamo» sem üoverno eu oo

me disse e eminente Senador
Meei de SA, o doverno estA em
estado de •letargia", que o inm
blliia mesmo dlsnte de ieu»,
mais. prementes problemas, Le-
iargta de açío, nete-se bfm
Parque dinâmica vocal nio fal-
t* ÜA em 17 de novembro do

Loqul'"). Presidente, Chefe d*Governo, Ministros fartam-M dt
nos denunciar a extrema (r*vl-dade dc nossa sttuaçto. Mas
fica nisso.

Acredito que quando o tr
Tancredo ,Neves foi chamado aà
Governo, algum malvado adver-

sarlo terá aproveitado um mo-
mento de distração para aplicar-
lhe uma Injeção paralisaderâ dei
centros de comando • .exceto o
que comanda a garganta. Dt
mesma perversidade devem téí
sido vitimas vários outros Mt-
nistros, Inclusive o de Kníendt.

NSo foram ledos. Alguns eomo
os Ministres de Trabalho, d*
Energia, da Viação e do Sxteriar
não foram evidentemente atingi-
dos de paralisia; antes pelo can»
trarlo; o primeiro aumentando
Cone. na 4-a píg. dó l.o c»d.

¦¦¦¦:-*¦

iDesincpmpatibi lização
RIO, 21 — Ê provável que es.

ta aemana o PSD resolva se cum
pra a Con_titul(t_0 ou so arranja
um melo de mais uma vez des.
winiprIJft,

Essa história, dc roflOeit" abso.
luto á Lei. Magna, allâs, era co.
mum antlsnmente, rnaf. dnstlô
que foi rasgada a primeira Cons
titulciSo- da nepnbllca, em 1B30,
as coisas nesse particular tema
fatn outro rumo. A ohscrv&nclí
rio Estatuto Fundamentnl é rela
tiva. Toda a política financeira
do Governa, por exemplo, ê tal
tu. â revelia do (.origreseo, ntr_
VGs de instruedés d» SUMOO,
fluo valem t-Ofnn pu iooscfn lf.l£,
Iti-lusive porquo vigoram em to.

do o pai». Do ftiestiir) passo, o
Governo (.tfilte o que quef e
quanto quer, sem a mínima flo,
tlsfaç-o ao L. gislativo. O pro
fessor Janlo Quadros criou va
rias embaixadas permanentes,
em dlvorsoj pn (ses. Sétn ouvir o
CJoflg.CíSo.

O dn óub m? trata, agora, fi. do
saber ae nn «_lnii.tn.fl qüa f©r_
mam 0 Gabinete podem cândida
tarjjo, uns K restelcHo e outros
à elelcllo para a (.Amara,' sem
precl.ar delxsr o cargo,

A bom dlíêf, 6 Um assunto
que flSo devia sequer suscitar
qualquer dúvida, tío clara é a
(.onstituicáo a respeito. Dlspae
o art. 139, eom efeito que os .
ministros, paia sn tornarem c.e

\ friveiBi terAo de deixar o Govèr
: no três meies antes do pleito

AU RIGHT
Isso 6 claro como água no t*3t.
to, porém os interessados esta»
fl, aspira de que 6s hermeneu.
tá. «crni gratla» oe San Thi»
gn Dantas, ttflseulirftm • como eMr
deSSa.

A salda 6 sd unm: mvognt •
dispositivo constitucional. Sem
isso, todos os que forem candi
datos terfie que deixar ns -pe»
tas. fi um sacrifício, dovemos
rcconlieínr, tnog nio -Il outV»
J. ito. Mfto fosse assim, e o» ml
nistros ficariam em «Ituncdo
vardadotramente privilegiada. ,T*
imaginaram, por píemplo, o iM
nistro da VlacSo, sm pleno «nc
flclo, tratando 6e se reeleger,
fl «ma «opa. o Departament*
de Obras contra 8 .cas e o de íla
tradas' de Rodagem sfiíInhOs da
riam conta do recado,

Como disse o senador Sérgio
Marinho, similarmente Com os
efeitos do poder eConflmleo no
rosiiltAdo das pleMes, o poder
dos cargos públicos em tal sén
tido tem a mesma foroa. * o
Instrumento por etoetencla part
a übt-íncAo de resultados eleito
rais favoráveis, áp tal forma Ir
reslstlvel que, para a conquista
dos cargos, se consome, se esfto
t» quase que toda a átivldad»
partidária.

Tudo isso significa quo os ml
nisüt>s candidatos têm mesmo
que renunciar, sfiftl âp#la<!<o
nem . agravo, * um imperativo
constitucional, moral e da deCea
Cia. i

O Tempo é o Melhor Juiz
| Acabamos de ler, através de

ampla divulgncão dada pelos jôr.
nais desta Capital, judlclosas con-
sideraçíias feitas pelo Ilustre go.
vernador do __tndo de Sâo Pau-
lo, prof, Caries Alberto de Car.
talho Pinto, sflbre os fatos eco-
nômicos que o levaram ao Rio,
para uma troca necessária de en.

tendimentos com o prosldonte
Joio Goulart, e que- precisavam
ser urgentemente atendidos, a
fim de evitar, ou pelo menos, mi-
«orar o agravament» da crise só.

clo-econAmlea, com que ora se
defronta a Naçfio.
Poi, inegAvelmcnte cottolse e ob.
jetlvo, a chefe do Governo pau-
lista, no colocar o problema do
agricultor patriele em termos
adequados à realidade nacional,
quando informou que «o momen.
to estava a exigir medidas pron-
tas e eficazes, principalmente, no
sentido de efetiva garantia de
preso» mínimos Justos A agrlcui.
tura, porque,, sem ela, Inglstlu
S. Excia., todos os ,favores ao
agricultor sefào ineHeaaes * to-
das as reformas agrárias falha,
râo nos seus propósitos».

| Ao encimar a epígrafe — »0
tempo é o melhor juli» •--. como
introdução ao que tínhamos êmmente discorrer no desdobrar do
nosso raciocínio, s respeito doassunto em tela, o finemos obje-
tivando mestrar que, realmente,
nesse brocarde se continha uma
grande verdade,
O tempo passa mas os fatos fi-
cam.registrados hos anais da vi
da terrena. |J, preclsamehte po.
assim acontecer é que se pode fa-
«er • Histórls. Na atualidade,

S "uMô. 
1,a!S m{ * HtMBUtUa

I aos pôsteres, tais os recursos de
| que dispomos especialmente, a
| 

Imprensa e o livre. íi ngo sofre
| 

mos o risco dà deturpasíe flo"
| Pensamento nem « Mttjio de
| 

fantásticas fabulaeees, cerne no
| passado, em que tudo se proces
| sava através as tradlgie oral
1 Dal, podermos, voltar a vista ps-
p fa o passado e, ne que éle n._
1 ^?".' 

,6?uíd4 " "eeufflente*. es_

guro entre ss idéias estão iêm
bradas e a indiferença flo SêU iio"
lhimento.
Exatamente «m 1MB __ « 3á «
se v5o catorze anos - ocupando

§ es dl»« tormentosos e os fatiei

1 It5f' ,__í'&m<", «PW«dldo queI S.»«StC_.1llt_2,<? »M«âMd fe a dV
1 . ».I Wlênt. «"«batidos ewa

* MihM„ 
° de uma «"Peflêneia= EmmXF!** * ™>

ARMANDO DE ALCÂNTARA
glndo decidida átençêo e recla-
mando, providencias, de modo a
que o fomento à sua produçSo.pu*
desse tornar.se uma realidade*.

S, a fim de alcançar essa me.
ta, de capital importância para
o progresso e tranqüilidade so-
clo-polltiea do pais, indicávamos
as medidas Indispensáveis e l«a-
rtlávels, a serem adotadas pelos
nossos governantes «autoridades
monetárias, mas, atê agora, la-
mêntàvelmente, apenas em estado
Incipiente. Vejamo-las:

«Ao registrar os números prin-
elpai* que indlesm a sltufacau
presente e a tendência i est _n«.
São das fainas agrícolas, fenò.
menos preocupantes que cont.
nuem Influindo na instabilidade
das condlcSes econòmiCo-flnan-
celras nacionais, não nos parece
Impertinente insistir na tleces.
sidade de um planejamento que
vise proporcionar elementos bá-
slcos de amparo e incentivo aof
lavradores patrícios».

Dentre as providências conslde.
radas lmpostergàveis. aditavamos:
«A organhsaíSô da crédito rural;
a mecanização da lavoura; a ins-Vj
talação de silos, frigoríficos e ar-
mazens eom Imunlsadoresi « as-
slstencia técnlcai a construçBo 6a
estradas de rodagem e melhofi»
das existentes; o combate 4»
pragas; a produção de adubos; A
GAttANTIA DE PHBÇOS MfNI.
MOS POft MH10 DIS FINAMCtA-
MENTOS ADEQUADOS •«- «SO me-
didas indispensáveis que cabe ao
Poder Público tomar a seu cargo,
Como acontece em todos os psfr*
ses organizados. . possuidores d«
utrin agricultura adiantada 8 pre..
pera». |

Seré perfeltampnte Compréénsl'
vel, a qunhtós nos lêem, o desta*
_u_ dado âs justas reerimluaoncí

do operoso governador pftuüstl.
no comece deste trabalho, pel*
sihtonlaaeão entre elas e as a*>
vertêneias, há muito, por nós f»l_
tn'« aos' responsáveis pela cols»
pública, Mesmo porque, em vs>
dade. Cbmo reSífclteufl. Exclí.f
«O povo já está cansado de 1«»
que nâô se cumprem,' oil cujo se«»
tido sOdlal è desvirtuado no 1»"
terôsse do algUfts privilegiados ¦
Não basta, assim, o preço mínim*
na lei, «0 decreto OU «âs instrU.
ções admlftJstfâtlVâS, P.eeisa_nOI
tê-lo efetivo, geheraliíádo e »_
pldo no -atendimento das necé»*
sldades do flôSÍS agricultor d*»
sarmado». '

Que o nobre govornante íesW
Piratininga, afêlte SO tMbalM •
sempre pronto para servir è ««»*
sa da Pátria Brasileira, nâo des*
canse na esperança de uma s1**
Pies promessa, más se dis. em«
a colocar, num des pratas a* m.
lança, a sua autoridade o Pt*»*
tíglo, valores ponderáveis na gra*
v/. n>i,\ti, ..í  „.... nWo -jfMtíÔ *

S bom.eslar _ol_lE_r0i_e!_1"'0 °° ve «OnJUBtUrâ que oía af»a« •
ã «e», tio ióen+iZsT-JTirâB-a,**v- nosso povo, pois Só assiM. W™i «iSJrssa«3S& sr trçado °oWetivo por ête
'^^•^^^mammms^satmmammtímmJSLm^^
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rONVENÇÃO - Será ms«ala«J» hoje, a convenção regional
LW «¦• UDN na Câmara MunlcipLI da Curiti-
ba. Os diriflentés do partido reuniram-se ont*m, 1 noite, a fim
je acertar os ultimoi detalhes para o conclave, para o qual se
eSpera o compareclmento dc cerca de 250 convencioneis. Tem-
se como eerfa a homoloqacRo, durante este encontro, do no-
me do sr. Adolpho de Oliveira Franco como candidato .* Se-
naloria.

REGISTRO — Deverá «er registrada hoje, no Tribunal
Regional Eleitoral, a candidatura do or. A-

maury Silva como candidato ò Senatoria pelo PTB.

TRIBUTAÇÃO — O prefeito Iberê de Mattos declarou aoDP, ontem, que está preparando uma
resposta as classes produtoras «obre o aumento do Imposto de
Industria a Profissões. v

PONTO MORTO — A candidatura Léo de Almeida Ne-
Je DlrD ves* à Prefeitura, ainda está em e-

videncia no PTB. Proceres trabalhistas afirmaram, ontem, quea direção do partido aguarda 5 evolução dos acontecimentos
, dentro do PDC e UDN, para se manifestar .sobre

do general Iberê de Mattos.

AUDITOR

Cédula Única:
ao Senado

Cumpre Insistir Junto
Pela sua Imediata Adoção

a vjcessgo

__" Confirmada a notícia da nomeação do sr.Carlos Dondeo como auditor do Tribunal de
Contas, na vaga deixada pelo sr. Hélio Setti, que, aposen-
tado, teria sido indicado para as funções de agente de liga-
ção entre o Banco Nacional de Desenvolvimento econômico
e o Governo do Estado. O sr. Carlos Dondeo ocupava a asses-
soria jurídica da Chefatura de Polícia. .

JUDICIÁRIO — ° Corregedor Geral da Justiça, der,. An-
toriio Franco Ferreira da Costa, seguirá

no próximo dia 12 pata o Sudoeste do Estado, a fim de ve-
rificar «inloeo» a posição do Judiciário face à agitação que
se esboça na região.

QUORUM — Persiste a falta de «quorum» na Assembléia
legislativa, neste novo periodo extraordiná-

rio de sessões. Ontem compareceram apenas 16 deputados
ao Palácio Rio Branco

Embaixador da URSS:
Rússia Aplaudiu Posição
do Brasil em Punta dei Este

Somente na sessilo de anteontem, «pro.
nou a Assembléia o requerimento do depu-
tado Ladislau iMchowski, no sentido de ter
expresso ao Congresso Nacional um voto de
solidariedade à idéia da adoção da Cédula
Unicrt nas próximas' eleições. Embora mui-

¦ ío retardaria, por Jõrça da constante falta
de número em nosso Legislativo, essa ma-
nifestação. já agora de todos os deputados
paranaenses, será, assim, patenteada no Le-
glslativo federal onde o assunto vem sendo
atualmente tratado,

Com efeito, encontra-se. no momento, no
Sentido, o projeto da Câmara que manda
adotar para as eleições proporcionais a cha*
maiia Cédula Unlca (cédula oficial). Para
as majorilárian ela já a>tá em «ioáncia.
Acuvtace, porém, qite se o Senado vier a
aprovar o projeto nem lhe apor emendas*
poderá êle transformar-se em lei a tempo
de funcionar nas eleições de outubro. Caso
contrário, terá de voltar a Câmara para a
discussão das emenda» em questão, com a
conseqüente perda de tempo e a provável lm-
possibilidade da adoção da Cedida já noa
próximos pleitos federais e estaduais.

Eis porque, em nosso entender, pois que
somos inteiramente favoráveis a esse instru.
mento dc melhoria de nossa prática da de-
mocracia, a manifestação de nossa Assem-

r.IO, _.? [(Meridional) — «O
jiremler Nlklta Krusiiclíev dev.
r.i convidar o astronauta, nnierl.
cano; Jolm Glenn pnra visitar à
Rússia., no mes dn nuirçn vlndou.
ro, O .povodo meu pais está an. ".
¦"Ioso Para conhecer de perto n
herói entre o.« heróis do cos.
mos e- tendo corte&flj de (|ue ôsj
«p fatn contiriufirá. parn maior
entendimento nti'trê os Ki-upos
do Oriente e Ocidente; na con.
^pcueíío ,lr> bous objetivos co.
ruins: conquista tio e,spaco>\ Es. ¦
tas (tecInrnçfipR foram feitos h
nossa reportatrem polo fmbnixfi.
rlor da URSS. Hj-n TVrlir.rriit. '
chov" ao chegar no Tí.n, a fim do
«.-.sumir seu posto'

TOTJOM PRESENTE
TJm sim chòjríidA, estavam pre.

nentçs no Galpão o ministro con.. ,
sellieiro th emhnixadn russa, An.
drél Fonl: prlrrielvo secretario,
Anatoli Piltttpv, o ropresemtahtõ
do Itamarati. André" Mesquita,
os embaixadores tlv PoIOnia,
Clineoslovftquia] Paimilnià o Ilun. -
pria. A polfoia tambíím foi con.
voeada para garantir, n-^o se sa,
bo bem o quí«, quo acànóii cau.
sandò; 'certo mal estar ao prô.
prio diploninfji sõvMtiço' quo in.
datrou 'o motivo daquele ripara;;
to.

3tBNSAOIOr¦perguntado sObrc rp trazia ai.
(ruma'mérispífèm esperinl do prp.
ts-ií-t Ntkitn. Krushcliev para o
presidente João Goulart, o réçêni
cherado respondeu que «níio pos.
so atender a pata pergunta antes
de entrepar minhas rredencinis.
Xo entanto; posso parantir que
tratro ;á]giima eoica pnra op nrs.
.To/U Goulart o Tnneredo Neves,

rovviTK ht-sso
Ae novo enVb.iixndor foi in.

flanado nobre umn possível re.
percussão, em Moscou, da ren.
pista do Bra."'! no ronvlte qne
lhe formulou a "tfRfiS para. umn
conferência dê cúpula pnra. do.
hater o desarmam «nio. Foi estn
a sua resposta: «Nfín posso res.
ponder. pois saí "antes de'¦Mos,
cotfi». Adujilu. n. tiniu nutro nov.
Kuntn: íSomos polo desarma;
ment.n eomnloto, pelo cnritrfvje
das nrmns- nfrimiras o, nrinni.
pnlmento. pela. liqu.lflnçíín da
opressSo colonial. His porque,
«oinn dlplomntii. ni>Vo(Htn nüo o
reatamento 'fins ralações de tneu
país com o Tírosll foi o primo)!
i"o hns.so dado nõs«e seu tide,
cnirj viwt-nHj nr. fortiiifèlmentõ rln
Paz enlfri os povos-.
COMPARKCIMENTO
Disso ainda,, sobre esse .assun.

t°. n embaixador Teeheritehev:"
Sc os jjnises *que foram conviria.
dos comparecessem à reunião
luo propusemos o desarmamen-
to seria obtido na metade de
tempo que para isso*séria neces-
sário. não ' importa a oposicãr
tias forcas contrárias-?.
PUNTA DEL ESTE

A respeito rie Punta dei Este.
assim respondeu o embaixador
lusso: «O Estado russo compre.
endeu perfeitamente as razões
dc representante brasileiro na-
luela reunião e só temos porque
fjplaudi.lo na sua decisão, espe-
Çirlmente com . respeito v não
intervenção em Cubi. Ko. um
Wsto de diBnidade que somen-
t' nós, os comunistas, c.iinpre-
enfiemos. Aliás, por Talar em
Brasil, sabemos o que H-rr» sofri
(|n este povo para nheisar ao es.
tado de desenvolvimento, atual.
"òs também trilhamos can.mhos
difíceis, mas com calma, dedica;
•Mo e muito esforço. eonseRui-
¦nos atingir o n(vel de igunlda.
•je e até do supremacia iunto a
outros povos dominados pelos
|*nperialistas. O povo russo, por
isso envia uo povo brasileiro as
suas melhores congratulações, pe
1° caminho de independência"" t
'if coragem que- vem trilhando.-.
CREDENCIAIS

BRASTLIA, 23 (Meridional 1 —
O embaixador da União SovirHi
ca apresentará suas credenciais
'o presidente da República ria
Próxima segunda-feira, dia ZB.

Bra-
noite.

Manifesto de

nacionalistas
católicos

à« Hh30m. Á chegada cm
silia dar-se.á » véspera, i"

CARTA A KENNEDY
Tamura leu. p.u-i* constar

inain d» C?.sa. a cart;' C'»1
Icrecou ao presidente Kennedy..

Repórter Associado
Telefone: 4-3611-

Fórum Político
bl(!la~(íe»(!"ser""enca»ninharla expressamente
à Câmara Alta. cujo última dcciirJo, no ma.
teria, foi a dc constituir uma comissão parn
estudar a conveniência ou não de npfir
emendas 00 projeto.

POSSIBILIDADES DE
SABOTAGEM

Seria, inclusive, de toda conuenfrliicirj,

que nossos legislativos municipais, o da Ca-
pitai e os do interior, tomassem a iniciati-
va de também fazerem presente ao Senado
suas opiniões em favor 

'da Cédula Única.
Assim se reforçaria a promoção da Assem,
bléia, dando-lhe efetiva valência de mani-
festação de todo o povo paranaense, sem
distinção de partidos, para que os «'ndouros

pronunciamentos eleitoral»'tenham maior fl.
delidade. através da maior garantia à liber-
dade de escolha.

Nunca ¦ é demais ressaltar aue existe a

possibilidade de sabotagem disfarçada à mar-
cha do projeto, por parte de senadores acaso
interessados em prolongar o mais tempo
possível o atual rcfliwe das cédulas iiidiüi.
duais, reconhecidamente propício às. contra-
facões da vohtade' popular nas urnas. Para

isso, a par do levantamento dc dúvidas quan-
to A validade da Cédula Unlca no combate
d fraude, eom a citação do escândalo do
episódio Sami Jorge nas eletções e.itaduats
guanabarlnas, sempre teriam or sabotadores
o recurso de protelar os trabalhos da cita.
dn comissão de estudos, até que se estives-
se diante do fato consumado: a imposslbllt-
dade material, a ser proclamada pelo TSE,
de.adoção da cédula oficial para os pleitos
de 7 de outubro. A conhecida esperteza de
velhas raposas políticas, sempre encontraria
um jeito de mascarar o sabotagem com for.
tes e cívica» razões de pretenso interesse
público: necessidade de um estudo realtnen-
te profundo do grau de discernimento de
nossas populações rurais, do custo para n
erário nacional, em hora de crise, da gene-
ralização da Cédula Unlca, daa-di/feuldade»
para a dlstribui;üo de gigantescas quanti.
dades de material eleitoral por todo o ter-
ritório brasileiro, mal servido de vias de co-
«iitnicaçSo. etc. etc.

De qualquer modo, válido nu não para
funcionar como fator positivo pró Cédula
Oficial para as eleições proporcionais de 7
de outubro deste ano, deverá insistir a A»,
sembléia. em tal sentido, a fim de constran.
ger o Senado ao dever de adotá-la o mais
cedo possível.

pedmdo.lhe. apoio, para a idéia
de criação da «Operação Fun-
dos GarLRoa». do Japão, pró.de.
senvolvimento dos paises da A.
mérjca Latina, salientando que
essa iniciativa será valioso ins
trumento dc cooperação à «Alia»
ça pnra o Progresso». Para ta»
to. os Estados Unidos contribd
ram com 490 milhões de dól.a.
res, condicionando a rtplieaçS»
dêsse Fundo h atividade de na.
tureza agroJndustrial no Brasil
e demais paises da América La
tina. A tarefa seria facilitada se
os Estados Unidos 'anistiassem 

.
o Japão do pagamento, da dlvi. .
dn "auxilio às vítimas da guer
ra e renbiülnerio econômicas do
país.

ALÍQUOTA
Cunha Bueno encaminhou pro'eto criando a alíquota de olten

¦ ta por cento '.ad valorem», pa.
ra a imnortacüo de tratores aérí
colas: Sérfio Magalhães enca.
minhou nroiotn ..Tíinnriflndn con.
tar. em dobro, nara éfnifo de ano
sentndorla o tempo de serviço
nrestnrto de 1843 até 1W5. no
nerfodo da Re?imr.n Guerra Mun
dial. em estabelecimentos indus.
trlais e produtores de explosi-
vos. nerfene»ntps i Unlüo.

TYr*STILAT.IA _ .
Para -peoúerias eomivnic-ioõe<!,

falaram: Floriseeno Paix"o "a.

nuneãando a constltuicío de co.
mipçnn *nn.rlnmnntnr de iniruêrito
rom n nhietivn dr» estir7ir as
verdadeiras causas do não fim-

i-in no Pio flrn-prln rio Rnl; COT1S
triMda ha mnis de nuntro anos:
c^i^rnflm- X .nvffm r.»*t/»niTiinl*»íindn
requerimento de informações a
Petrobrás sobre a compra de
jíás liqüefeito da Argentina, e
ao ministério da Fazenda sobre
as negociações com a missão do
Fundo Monetário Internacional;
Lauro Cruz comentando a con.-
fèrêncin do general Eleutério
Bruin sobre a influência da ciên
cia fundamental na indeptndôri
cia econômica e política do Bra
sil; Aroldo Carvalho criticando
o governador de Santa Catan.
ria por desrespeito a acórdão do
Supremo Tribunal Federal, que
atendeu a funcionários daquele
Estado;

Foram aprovados os seguintes
projetos: o que aumenta os de-
pòsitos compulsórios dos ban.' 
cos na SÜMOC e o que abre cré
dito para as obras da rodovia
Rio.BahirJ., Foi unanimemente
aprovado o projeto de efetiva,
ção dos interinos.

BaA SILIA, 23 fMeridional)
O dep. Nelva Moreira con-

firmou à nossa reportagem 
"a

existência de um manifesto na.

cionalista que será lançado bre.
vemente por deputados católi-
cos O documento estil sendo
redigido pelo deputado Geraldo
Guedes, do PL pernambucano
e seril examinado pela comis-
são integrada por Paulo de Tar
so do PDC de Sí\o Paulo. Fer.

,-o Costa, da UDN do Pará, e

Nelva Moreira, do PSP do Ma
rnnhào.

Depende dos Governos do
Paraná e Santa Catarina
Criação do Estado Iguaçu

Falando no programa cEatti 6
n Noticia» da TV.Pnran/i. o ca.
piifio.ilp. fragata Luiz Aiígusttí
dp Morais Kéffoj vereador do
PSD, de Guaira, <» ex.dlretor rio
fíiTvifro de Navegação da Bacia
do Prata, disso que o movimen.

. to separatista do Sudonste e
Oesto pamnaensa fetnjsé limita.
do, até agora, à parte pubíici.
taria: « fim de criar um clima
propício a um estado de cons.

- :-:: 1
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ESQUECIDOS
O capitão-de.íragata Luiz Augus-
to de Morais Rego disse, no pro
grama «Esta é a Noticia» que as
regiões Sudoseie e Oeste do Pa
raná sempre foi .squecida pelos
administradohes estaduais. Hojo
não hà escolas, estradas, hospi.
tais etc, apesar de serem os maio
res contribuintes om impostos.

ciência que venha determinar-
legalmente, a criacüo do Esta
.lo do Iguaçu.

Revolou que o movi ment-f
abrange cerca dn 42 municlpíoj
do Pamníí e Santa Catarina qu«
dpséjam <ra sua autodotermina.
flfto p<flltica o] administrativa».

— fEsta revolurno branca to_
mou conta da populaci5o daque.

t 
região que hojfl j& e"' pra.

imente impossivril recupera.
Ia»* — disso.

Adiantou que «a maioria doi
prefeitos tem se manifestado con,
tra o movimento porque estão
presos, , financeiramente, à Se_
fretaria da Fazenda, da qual de.
pendem para realizar obras noff *
«eus municípios*/».

Afirmou, ainda, que nenhui»
BOvUrno estadual cuidou do<
problemas que assoberbam a.
queln regifio.

MOvnruNTO pacifico
.Tit o promotor publico de Cie.

Tflândia, sr. Manuel Vicente da
Oliveira Mello disse aq DP,

•vrnun depende dos governos d«
Parana e Santa Catarina o su.
cesso do movimento sepãratiat»
ao Oeste e Sudoeste».

Desmentindo as noticias sc.
pundo as quais ele era o líder
<lo movimento, afirmou o sr. Oli,
veira Mello que «nSo ficaria
liem a um agrente do Poder Pd_
hlico chefiar um movimento nes
te sentido».

Deu seu depoimento, contudo,
que a iddla separatista « paclfl.
ea e tem as simpatias prerais da
popuIacSo da região.

O governador Ney Bmga m&n.
teve demorada conferência on.
tem eom o promotor Oliveira
Mello, de Clevelftndla, sobre a
extensão do movimento separa.
tlst.L no Sudoeste do Tlstndo.

Na oportunidade íoi informado
do que a campanha para a cria.
ç&o do Estndo do Iguaou 6 pro.
veniente do «saudosismo» que
algumas pessoas da região sen.
tem pelo antigo Território do
Iljuacu. Naquela época a admi.
nistração do Território estava en_
cravada no centro da reglào que
ora procura se emancipai*» sendo
mais fácil atender as reivindica,
cões.

Conselho Decide qne
Aumento dos «Barnabés»
Será na Base de 40 %
BRASÍLIA. 23 (Meridional)

— Na reunião de hoje do Con.
selho de Ministros, ficou assen
tado que o aumento do funcio-
nalismo será na base de 40% O
ministro da Fazenda, fará, na se
mana próxima, trabalho sobre o
aumento e cada ministério aDi-o

Tancredo

vaia

Minas
BRASÍLIA, 23 CMeridlonall

— O primeiro-ministro viaja,
rá amanhã, para a cidade •'e
Cláudio, no Oeste mineiro, on.
de permanecera até segunda-
feira. Nesse dia, rumará' para o

Rio,, onde às 16h, assistirá à
cerimônia de entrega do rela,
tório do embaixador Nervin
Bonan, sobre o Nordeste.

Montoro
chega
domingo

RIO. 23 (Meridional) — O
ministro dp Trabalho, Franco
Montoro. regressará no Brasil
de sua viagem aos Estados TTni
rios, domingo próximo, descen.
rio em São Paulo. Os membros
do seu gabinete estarão aguar
dando o titular da Pasta do
Trabalho em seu desembarque.

sentará sugestões, em termos de
finitivos, resultando, dal, a men
sagem a ser enviada ao Congres
so Nacional.

BRASÍLIA, 23 (Meridional) -
A reunião do Conselho de' Mi.
nistros foi iniciada às 9h45m e
encerrou-se às 21h45m. O mi-
listro de Minas e Energias fêz
.-elato das providências tomadas
para evitar o colapso do abasto
cimento da gasoliria e óleo com
bustível, em vista da greve dos
motoristas. O ministro Gabriel
Passos comunicou que também
o Brasil deverá exportar cerca
de dez milhões de toneladas de
minérios de ferro, em 1962.' Des
mentiu oue as medidas tomadas
pelo governo estariam causando
colapso em nossa exportação da
quele produto Afirmou que
nunca se exportou tanto mine
rio. como no atual governa par
lamentar, «Estamos mesmo man
dnnrlo ferro nara pnfses c|ue
nimcn n^tp.c tinvfnmcw exporta,
do-*- — gfitTwnii,

CONTENÇÃO DE- DESPESAS
O tema principal da reunião

de hoje do Consolho de Minis-
tros foi o plano de contenção
de despejas, que estava sendo
coordenado pelo titular da
Fazenda. O ministro Moreira Sal
les começou sua exposição, 'di.
r.endo que. recebera planos tíe
contenção remetidos 6os vários
ministérios. «Mas se torna ne.
cessário cumprir um programa
do execução orçamentaria parn
enfrentar os meses iniciais . do
ano, em que a arrecadação é
pequena. Só não teremos mesmo
é que emitir»

DEPÓSITOS , 'v':

.Salientou a necessidade de o
Congresso aprovar a lei que au
menta os depósitos compulsó.
rios à conta da" SUMOC Em
prosseguimento, o ministro da
Fatséndp apresentou uma série
de quadros em que mostrava
que havia pouca elevação do pro
«luto nacional e que a elevação
dns preços era conseqüência,

(Cone. ni .* p«fl. do V «»d.r>-

Lider Udenista diz qne
Parlamentarismo não foi
Para Conter João Goulart
Dizendo que «a UDN não se

voltou para o parlamentarismt
somente para conter o presiden.
te João Goulart, mas porque o
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5$ NEGOU
Comiderando-ie apena» um ebur
gués progzessiita», conforme aua
própria expressão, o ir. New.
ton Carneiro, presidente do Di.
retório Regional da UDN, negou
que. houvesse reacionários na sua
agremiação. O presidente da
agremiação brigadeirisia abor-
dou vários problemas politicos
Tia sua apresentação pelas cama.
ras da TV.Paraná, durante o
programa «Esta é a Noticia»

sistema havia sido aceito como
solução ideal, em reunião an.
terior a renúncia do sr. Jânio
Quadros», o sr. Newton Carnei
ro declarou no programa «Esta
é a Notícia» aue foi a evolução
dos fatos políticos que determi.
naram esta transição.

Manifestou .contudo, a opiniíío
de que o regime parlamentaris
ta deve ser aperfeiçoado ,a fim
de que se adapte aos Es'tados.

O presidente do Diretório Re
gional udenista afirmou que não
há reacionários na UDN. sendo
prova disso a Cart» de Princi-
pios aprovada na última reu.
nião do Diretório Nacional. Con
testou, por outro lado, a àrgu
mentação de que sendo um par
tido no qual militam muitos ban
queiros. seja impossível reali
zar uma reforma bancária: «To
dos 05 udenistas — disse — com
preendem a necessidade de
atualizar o atual sistema ban-
cario».

CONCLUSÃO DE JQ

Negou, em outra pergunta,
que tivesse conclusão clara e
achaque ninguém a possui, sô.
bre a renúncia do ex-presidente
Jânio Quadros. Respeita, po
rém, o direito do ex.governan
te em disputar cargos núblicos.

Sobre a política estadual dis
se que o sr. Adolpho dr> Olivei.
ra Franco será escolhido como
candidato-a senador na conven.
ção regional de hoje. sendo a
sua suolência disputada pelos
srs. Julio Farah. Hosken de No.
vais e Rubens Requião.

ESTADO TEM PLANO
PARA COLONIZAR
TERRAS DO PARANÁ

Com algumas reformas ins-
titucionais, como a criação, do
Fundo de Desapropriação e Co.
lonizaçâo e o FUndO ' de Desen.'
volvlmento Econômico, o govêr.
no estadual pretende apli.
car um Plano de Colonização,
que provocará progresso propor 

'
cional e rápido em todo o Pa.
raná. O projeto foi elaborado
pelo Departamento de.Geogra.
fia. Terras e Colonização, jun- '
tamente com a Fundação Para.
naense de Colonização e fmi.
gração, que o encaminhou ao
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico. Após apre.
ciação no BNDE, será enviado
ao Banco Interamericano de De
senvolvimento (sede em Wa_
shington), quo possivelmente
concederá o financiamento pa-
ra a execução imediata do pro.
jeto. \

Segundo informações, o Pia-
no de Colonização deverá ser
posto em prática de 3 â~6 mê-
ses, dependendo o prossegui,
mento dos trabalhos apenas da
concessão do financiamento pe-
Io BID.

íTNANc:i"Ar,;-__iv
O financiamento será feito

em duas partes: a primeira r.e-
rá concedida pelo Banco Inter.
americano de Desenvolvimento,
na base de 17 milhões de dó.
lares e a segunda pelo govêmoestadual, de 12 milhões de dó-
lares.

O prazo dado pelo BID é de
20 anos, com três anos de ca. •
rência. sendo prevista a. apli-
cação em a .«ros, com juro de
dois ptíi" cento: ' ¦ »

FLA.VO
O plano, no seu conjunto, se-

rá orientado ter.do em vista
as condições de pré-coVonizài
çâo, rceoionizafifto. colonização,
patrulhas ' de colonização, co.
operativas e créditos. Será taru
bém levada em consideração a
situação jurídica das terra?,
poia a área colonizada será ro.
gularizada para ter base legal.

DESENVOt^tMKNTO
As regiões a se beneficiarem

com a colonização, serão dota-
<las de melhoramentos públicos
Indispensáveis ao seu desenvol.
vlmento, iais como estradas
tronco e vicinais: armazéns a
silos; estaljeleeimenttis escola-
res e hospitais. \

Apesar de não estarem fixa.

das quais sei-âo estas regiões
é certo que serão escolhidas
áreas localizadas nos quatro
quadrarites do Estado, objeti.
vando distribuir proporcional-
mente o desenvolvimento do Pa-
farta. 

SISTEMA
As colônias serão dirigidas

totalmente pelo sistema coope.
rativo. O investimento por lo-
te de 50 hectares está estima-
do em Cr$ 1.243.000. Isto, nn.
turalment.e, compreendendo a
preparação do lote,' terracla-
mento para defesa contra a ero
«ão, vias internas de acesso e
uma habitação de madeira
com todo o conforto (serviço
sanitário, terreiro, pocilga, tan.
que, etc).

SITIO PADRÃO

Consta ainda do plano um es
tudo sobre o sitio padrão, que
compreenderá uma residência
para tôda uma familia, com
todo o conforto.

Possível Nova
Desapropriação no
Rio Grande: Light

PORTO ALEGRE, 23 (Meri.
dional) — Convocado pelo secre.
tário de Energia e Comunica,
ções, deputado Osmar Grafulha,
está sendo esperado, em Porto
Alegre, o gerente da «Light And
Power», dc Pelotas. Deverá apre
sentnr.se â Comissão Estadual
de Energia Elétrica. Entre os
assuntos, será tratada a redução
do preço do quilowatt hora na
cidade de Pelotas. O processo
relativo à encampação está ,-rn
tramitação no Conselho Nacio.
nal de Águas e Energia. Por
medida de economia, será espe.
rado o término do contrato da
«Light» eom a prefeitura de Pe
lotas, que se dará a 17 de ma'6.
Caso seja desapropriada iqueia
empresa, a administração ga:''.
cha terá que pagar, cerca de «9
milhões de cruzeiros.

sjftttrnnmrrni,» ot

NOSSA OPINIÃO

Duas Iniciativas
Está o governo estadual cogitando da transformação da atualChefBlura de Policia em Secretaria de Segurança; dentro do pro.

grama de reorganização administrativa o como decorrincia da re.
eonle Lei de Classilicação de Cargos do funcionalismo do Estado.Trata.so, em principio — desconhecemos os detalhes do respectivo
anteprojeto em elaboração — do uma iniciativa por assim dizer
compulsória, em face da pacifica verificação de quo pràiicamcnioduplicamos nossa população no espaço de dez anos. %

Cem efoiio, esse impressionante crescimento demográfico, omespecial nos centros urbanos, e, particularmente, o fenômeno do
rápido povoamento do Norte e, já agora, do Oeste e do Sudoeste,
por quotas sempre crescentes de imigração interna nacional, lrou.
xeram enorme acúmulo de encargos para o Estado uo setor espe-'cifico da garantia da segurança e da tranqüilidade da populaçãoparanaense, incompatível com a ainda vigente precária organiza.
ção policil, baseada em pequenos quadros, do ação conseqüente.
mente limitada. Dai o regime quase de improvisações que o Es-lado tem de adotar nesse setor, e que a excelência comprovada do
material humano do aparelho policial não basta para tornar acei
iável como regime normal de segurança, nas várias esferas da vi.

I da coletiva: a política, a social, a econômica. Essa notória ca?ên.
| 

cia de ação governamental efetiva, sensível não só nas cidades
j 

mais populosas e, por isso, mais expostas a todos os males do mar-
I ginalismo, como. e eloqüentemente, nas regiões de colonização

ainda pioneira ou lavradas pelas lutas pela terra, poderá ser, de
fato, sanada com a criação da plenajada Secretaria de Seguran
ça do Estado, de quadros amplos, tecnicamente estruturados, e

| servidos por sólidas dotações orçamentárias, á altura dc seus. |M reais encargos. ã
Outra iniciativa também digna, em principio, de aplauso,- B

| é a do prefeito da Capital, que vem de enviar à Câmara ante- j!
projeto transformando a atual Divisão de Limpeza Urbana, de Ê

| seus Departamento de Obras, em Departamento de Limpeza |;
[j Pública. Não há dúvida que Curitiba se ressente, e sempre mais f j
g de melhoria nos serviços municipais de limpeza. A Capital crês |ceu muito, tanto no centro como na periferia. Continua, é cia. |¦¦' ro, bonita, colorida, mas, reconheça.se, cada dia mais se está 1
| parecendo com um jardim plantado sobre o lixo. Não terá ai- |í
já cançado, por certo, por esse ângulo da chã visão ou do essencial |
I 

odor de sua superfície, a triste fama atual da Cidade Maravi. |
| 

lhosa, mas a persistir o aspecto de nossas esburacadas, lamosas 1
p e sujas ruas, sargetas e passeio inclusive, não demorará a suge. 1
H rirmos aos visitantes a idéia da guanabarina Sapucaia. Bem sa- |
| bemos. que isso é decorrência da pequenes do quadro do garis 1
H e lixeiros da Prefeitura e de sua frota de veiculos coletores, |
g por sua ves decorrência da pouquidade das arrecadações muni. [I- B cipais em tal serviço. Mas sabemos que a incômoda situação se jjorigina, também da falta de fiscalização do município sobre o 1
j particular, para o cumprimento dos posturas especificas da lim. |
g peza urbana. A garantia de regularidade na coleta do lixo a 1
ã domicilio, habilitaria a Prefeitura a exigir de cada cidadão ou |
| proprietário o exato cumprimento dessas posturas, pois dcsfal- fi
i caria os infratores do argumento, sólido e válido, de que o §
| município não pode exigir do particular aquilo que a própria B
| Prefeitura cobra e não cumpre ou cumpre muito mal, Receba, f
:\ se, portanto, com aplauso a idéia de um verdadeiro Departa. 1

j mento de Limpeza Pública. Estamos em que a população não I
| se negará a pagar mais por um serviço público essencial como f_
B esse. desde que se convença de que êle será, realmente, me- 8
U lhorado. §

El, iBi»mi»i»i;ami,KKSiiinHM
i. .

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprovado em Segunda Discussão
Projeto dos Interinos; lida
Carta de 0. DElnonx: Divorcie

ville Alegreti analisando a repor,
cussão do aumento do preço dos
combustíveis < lubrificantes na
majoração do custo de vida; Ben.
jamin Farah ressaltando os méri-
tos dos heróis da FEB; Mario
Tamboride justificando o proje-
to que ordena a distribuição de
terras devolutas da União aos tra.
balhadores rurais e projeto de
abono de três faltas mensais aos
servidores públicos;

CRÍTICA
Aurélio Vianna criticando a men.

sagem do governo anunciada pe-
Ia imprensa, que abre a subven-
ção de doze bilhões de cruzeiros
às empresas aéreas; Osvaldo Za.
nello comemorando o 17.o ani.
versário da tomada de Monte
Castelo.

BRASÍLIA. 23 (Meridional) —
Na sessão vespertina da Câmara
dos Deputados, depois de reali-
zado acordo entre os lideres, íoi
aprovado, em segunda discussão,
o substitutivo do projeto que
efetiva os interinos da União. O
substitutivo diz que serão efeti.
vados nos cargos iniciais da car-
reira para as quais foram nomea.
dos os atuais servidores interi-
nos das autarquias federais, cujo
ato de nomeação ou admissão
tenha sido publicado até primei,
ro de dezembro de 1961, desde
que contém cinco anos de servi-
ço; estado probatório, para efei.
to de estabilidade, àqueles que
não tenham cinco anos, de acôr-
do com a lerfislação em vigor.

PROMOÇÃO
Os efetivados terão a primeira

promoção, nas respectivas car.
reiras. através de provas inter-
nas. segundo o grau dc classifi.
cação, que determinará a ordem
de promoção. Nas mesmas con-
dições. serão também efetivados
os servidores interinos, em car.
gos de carreira e isolados da
União e teilitórios. Os disposi-
tivos da lei não prejudicarão o
direito á nomeação de cândida,
tos aprovados em concursos, já
homologados e não prescritos.
Se ocorrerem vagas, a serem pre-
enchidas por concursados. e este.
jam sendo ocupadas por interinos,
êstes ficarão mantidos como ex-
cedentes nas respectivas carrei.
ras iniciais, até que o Poder Exe-
cutivo promova a criação de car.
gos correspondentes, os quais se-
rão extintos quando vagarem; os
funcionário!, interinos, admitidos
ou nomeados após a data fixada,
serão imediatamente inscritos ex.
ofício e submetidos a concurso
público, completado o prazo de
doze meses no exercicio do car-
go. Ficará incurso nas sanções
do artigo 315 do Código Penal a
autoridade responsável pelo não
cumprimento do dispositivo da
lei. a qual entrará em vigor na
data de sua aplicação.

BRASÍLIA. 23 (Meridional) —
Estando presentes 38 deputados,
sob a presidência do rjeputádo
Wilson Calmon. foram abertos os
trabalhos da sessão matutina da
Câmara Federal, Lourival Batis.
ta, da UDN do Serpige, leu te.
legrama assinado por 208 parla,
montares. parabenizando-o por
sua eleição para a presidência do
Conselho Federal de Educação.

Gurgel Amaral sustentou que
pela lei San Thiago Dantas cum-
pre a União dar todos os aumen.
tos de vencimentos indicados ao
governo estadual à Policia Mili.
tar. Corpo de Bombeiros e Po-
licla Civil da Guanabara.

DIVÓRCIO
Estefano Mikilita. do PDC do

Paraná, leu- carta do arcebispo
metropolitano de Curltlba, D.
Manuel da Silveira D'Elboux.
contra os projetos de divórcio
que tramitam na Câmara; Der-

Ocuparam a tribuna, no Grande
Expediente e na Ordem do Dia,
Derville Alegreti, Valério Maga-
lhães e Moacir Azevedo, que dis.
cutiram os aspectos da influên.
cia do poder econômico nas elel-
ções. para sustentar a necessida.
de da reforma eleitoral, a fim do
que a mesma torne mais legíti.
ma a representação do povo nas
assembléias.

Na Ordem do Dia, sem número
para votações, discutiu-se o pro.
jeto de resolução que cria a co.
missão mista que estudará a re-
forma da legislação eleitoral.

Monteiro Filho
Conferenciará com
Brizola: Reforma
BRASÍLIA, 23 (Meridional)

— Informou-se hoje que o mU
nistro da Agricultura, Arman.
do Monteiro Filho, conferência
rá com o governador Leonel
Brizola, para tratar de assun.
tos ligados à, reforma agrária.
O assunto será- realizado era
Brasilia e no Rio, conforme aa
circunstâncias.

Tutu e Alaor
esperarão
JQ em Recife

RECIFE, 23 (Meridional) —«
Estão sendo aguardados ern
Recife o jornalista Alaor Go-
mes e sua esposa, Dlrce Qua.
dros Gomes. O casal esperará
a chegada a êste porto do aa.1
vio no qual viaja o sr. Jânio
Quadros com a esposa e gvuil-
tora. Alaor e Tutu vlajíu-âo em
barco holandês até Santos, em
companhia do cx;,j.i'SiUIentc.
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Reformulação
de Vendas e
Conilnus((o do «ntepro|-lo ds

lei orgânica do Imposto dé vond.l
• conilrjnmòd do Estado do Par..

ná, «laborado péli Secretarie dt
Fazenda, e que ettá sob exame das
dali.» Interessadas.

Imperiosa do
Consignações

Impo
no

sio
Paraná

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ'
Escritório de Curitiba

Chefe do Escritório Estadual dó Instituto Brasileiro Ho

Cafó, em Curitiba, avisa que o Diário Oficial do Estado,

edição de 24/2/62, publica os seguintes Comunicados sô-

bre a eleição da Junta Administrativa:

— RelaçSo das Mesas Receptoras que funcionário

no Eslído do Paraná; .

— Constllulç.o da Junta Apuradora,

"-— Composição e localização das Masas Rleltorâis.

Curitiba, 24 de Fevereiro de 1962.

Lulx Antônio de Souza Pilho

Chefe do Escritório

S. V. O. P.
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
. Divisão — Administrativa

AVISO
COMUNICAMOS AOS CONTRIBUINTES QUE ESTA

O D.A.E., RECEBENDO A TAXA SANITÁRIA REFEREN-
TE AO EXERCÍCIO DE 1962, INDEPENDENTE DA ENTRE-
GA DOS «AVISOS» - SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO
DE UM TALÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR A FIM DE FA-
CILITAR A BUSCA.

TESOURARIA
HORÁRIO PARA RECEBIMENTO

Das 8 Horas às 11 Horas
e

Das 13 Horas às 17 Horas
Cwitlba, l.o de Fevereiro de 1962

JOÃO BERNIZIO PUPPI
eng. chefe da D.A.D.

VISTO:
ENG0 OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES

Diretor

CAPlTUtO II
Patl.ilidacloi Fllt-ll

Ari. 6.) Sio apllcivel» as «o-'
gulntei penat peeunllflaii

1. Sonegar ou (raudar o paga.
rrtenlo do Impâslo.

MULTAi de hum mil efuseltos
quando o valor do imposto sono-
gado ou fraudado fôr Inferior a
quantia de quinhentos crutalros,
aplicando-se, dossa Importância m
[limito, pana equivalente «o triplo
do Imposto davldo,

2. Presta» infornuçõo» falsas no

questionário «Je Inscrição.
MULTA: 100% (com por cento)

do salário mínimo vlgonlc na ro.

gião.
3. Dolxar do expedir, no praro

legal, aviso de altoratáo do quos.
tlonárlo da Irtierlçio.

MULTAi 100% (cem por cento) do
salário mínimo vigenta na região.

4. Deixar de revalidar, no prato
legal, o cartão do inscrição.

MULTA: 100% (cem por canto)
db salário mínimo vigente na rõ-
gião.

5. Deixar de requerer, no prato
legel, a inscrição ou o seu' caneft-
lamento.

MULTAi 100% (cem por canto) do
salário mínimo vigente na rogião

ó. Prestar informação» falsas,
quanto a dados concretos, no quês-
tíonário para enquadramento no
sistema de pagamento com base em
valor estimativo das operações co-
merciais tributáveis,

MULTA: 300% (trezentos por cen.
ío) do salário mínimo vigente na
região.

7. Deixar de manter, o contri-
buinte que paga o Imposto com
ba.e em valor estimativo, o Inte-
gral registro da origem, da espécie
e quantidade das mercadorias que
venda.

MULTA: 1.000% (mil por cento)
do s.ilírlo mínimo vigente na re-
glto.

8. Deixar de possuir arquivado,
no prazo legal* o contribuinte qua
paga o Imposto com base em va-
lor estimativo, os documentos iu
livros fiscais relativos a operação
comercial do estabelecimento.

MULTA: 1.000% (mil por cento)
do salário mínimo vigente na re-
gião.

9. Pagar o imposto, dentro do
prazo legal, fora do lugar do pa-
gamento.

MULTA: 100% (cem por cento) do
salário mínimo vigente na região*
10. Propfir ação de consignação
em pagamento de crédito tributa-
rio que não seja liquido e certo.

MULTA: depois da sentença des-
favorável, ao conslgnante, haver

transitado em julgador
e) 300% (trurenloa por canto)

do valor liquido c corto do Impéitto,
b) mau 300% (trezentos por

cento) do valor liquido e certo dó
Imposto.

I. Utilizar ou, possuir livro* a
documentos fiscais sem a aatlsfa-
çlo das exigências fixadas par*. t
correta escrlturaçlo do pagamento
do Imposto.

MULTAi 300% (trozontoi por
conto) do salário mínimo vlgonta
na raglio.

12. Elcrllurar os livros fiscais
fora do prazo legal ou antedater a
escrituração do pagamento.

MULTA: 1.000% (mil por cento)
do aalãrio mínimo vigente na -e-

gião.
13. Recusar exibir, a qualquer

tempo, livros, documentos fiscais
, e a escrituração comercial,

MULTA: 1.000% (mil por tan\i\
do salírlo mínimo vigente na rfc.
glSo.

U. Deixar, o vendedor, de c-
mlllr * entregar ao consumidor, dt
acordo com as normas fixadas pela
Secretaria da fazenda, compra-
vante da realização da Operação
mercantil.

MULTA: 30% (trinta por eenloi
do salário mínimo vlgante na re.
gião e mais 10% (dez por cento)
do valor da opcraçSo.

15. Deixar de expedir, 6 vende.
dor, comprovantes de operações
mercantis realizadas entre comer-
ciantes, produtores, inclusive Indus-
trlals-

MULTAi 300% (trezentos por cen-
to) do salário mínimo vigente na
rogião a mais 10% (dez por cento;
do valor da operação.

16. Deixar o vendedor de exigir
do comprador e êste de exibir
aquele o cartão de inscrição ou có-
pia fotostática devidamente autenti.
cada, e:

a) quando se tratar de operação
realizada por correspondência, dal-
xar o vendedor de exigir e o com-
prador da mencionar o número di
inscrição e a sua qualificação co.
mo contribuinte)

b) quando o cartão ou cópia 'o-
tostática não puder aar exibida,
deixar o vendedor de exigir e o
comprador de fornecer declaração
escrita, datada e assinada, dela
constando o número de inscrição _
qualificação do declarante.

MULTA: tanto ao vendedor como
ao comprador:

300% (trezentos por cento) do
salário mínimo vigente na região e
mais 10% (dez por cento) do va.
lor das operações.

.aporte de Passageiros
••: > ' ¦' r.,--..-:is.. ¦>¦;¦ -...-¦-

do Sol S/A.-1
RELATÓRIO DA DIRETORIA Y

Srs. Acionistas:
Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à aprovação de Vv.Ss., o Balanço Geral, a

Demonstração da Conta de Lucros & Perdas acompanhados do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício
econômico financeiro, encerrado em 30 do dezembro de 1961. Permanecemos ao inteiro dispor de Vv.Ss., para quaisquer
esclarecimentos adicionais, quo se fizerem necessários.

Curitiba, 10 de fevereiro de 1962.
Efrem Boninsegnl Enzo Scaletti Arthur Olaudino dos Santos Ary Monteiro Artigas

Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Secretário Diretor Gerente
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30|12|61

ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa e Bancos  7.042.431,70

REALIZÁVEL
Devedores Diversos 1.975.000,00
Requisições Diversas '.. 38.104,00
Depósito Garantia B. Brasil ... 252.141.00
Lei 1474 — Imposto de Renda 249.030,00
Cauções Diversas 2.300,00 2.516.575,00

IMOBILIZADO
Veículos Equipados da Frota. .. 38.685.260,70
Veículos de Uso 500.000,00
Bens Móveis & Utensílios 1.019.026,50
Ferramentas 280.739,20
Instalações 204.721,60 40.689.748,00

PENDENTE
Adiantamentos 5.000,00

COMPENSAÇÃO
Bcos. C/Cobrança , 1.483.000,00
Ações Caucionada. 100.000,00 1.583.000,00

TOTAL .X..... 51.836.754,70

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
Capital 16.000.000,00
Fundo de Reserva Legal  • 702.071,00
Fundo Deprec. Veículos Frota 12.632.839,60
Fundo Deprec. Veículos Uso .. 141.666,50
Fundo Deprec. Móveis & Utens. 106.651,80
Fundo Deprec. Ferramentas .. 80.674,40
Fundo Deprec. Instalações ... .50.829,90 29.714.733,20

PENDENTE
Lucros é_ Perdas  4.330.593,30

EXIGIVEL A C/PRAZO
Fornecedores 8.496.449,50
Folha de Pagamento 314.745,10
Títulos a Pagar 1.837.870,40 10.649.065,00

EXIG1GEL A L/PKAZO .
Fornecedores 4.798V511,40
Obrigações Sociais 196.851,80
Titulos Descontados 564.000,00 5.559.363,20

COMPENSAÇÃO
Títulos em Cobrança 1.483.000,00
Caução da Diretoria ...... 100.000,00 1.583.000,00

TOTAL  51.836.754,70

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS
DÉBITO

ENCARGOS DO EXERCÍCIO
Despesas Administrativas, Desp.

Frota, Tributárias Diversos
Fundo Deprec. Veículos Frota.
Fundo Deprec. Veículos Uso ..
Fundo Deprec. Instalações ..
Fundo Deprec. Ferramentas ..
Fundo Deprec. Móveis & Utens.

Fundo de Reserva Legal — 5%
sobre lucro verificado ....

Lucros & Perdas — Lucro vé.
ri ficado 

5.642.827,40
100.000,00
19.367,90
24.274,80
52.811,70

77.961,20

39.220.205,60

5.839.281,80

1.481.264,00 1,659.225,20

TOTAL 46.618.712,80

CRÉDITO

RESULTADO SOCIAL
Produção da Frota  46.032.509,50
Diversos 586.113,10 46.618.712,60

TOTAL 46.618.712,60

Efrem Bônlnsegnl Enzo ScaJottl ¦
Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente

Alceu Guedes — Técnico em Contabilidade — Registro

Arthur Claudlno dos Santos
Diretor Secretário

CRC — Pr. 4.885 ~ Dec. 214.674

Ary Monteiro Artigas
Diretor Gerente

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Examinamos os documentos apresentados pela Diretoria d o Expresso do Sul S.A- — Transporte ri* Passageiros, estabele-

cido k Rua Carlos Dietzsch, 470, com o relatório da Diretoria, Demonstração da Conta de Lucros ft Perdas, Balanço Geral a
demais documentos referentes ao exercido do ano social de 1961, os quais se encontram em perefeitk ordem e. Correção. Baseados
no examo procedido e nos esclarecimentos suplementares obti dos da Diretoria, somos de parecer que as contaa merecem a
aprovação dos Senhores Acionistas. ..X-X ..Curitiba. 10 de fevereiro de 1.982

Dr. MARIO BOMANI Dr. FRANCISCO CLATJSI JOSÉ' FATTOBi

Caieicultor Paranaense Defende
Frazáo de Acusações Contra sua
Gestão na Presidência do I.B.C
JII0, 28 (Ml — Nova reunião

foi rcallsadn ontem pela Junta
Admlnlstrnllva do IBC.' sob a pre.
sidüncln do coronel Paula Soares
Noto,

O sr. Renato Celldonlo, repre-
sentante tia lavoura cafeeira pa-
ranaense. apresentou recomenda,
cões no sentido de a diretoria do
IBC o o OEHCA so entrosarem
com o» demais departamentos,
comissões e outras entidades do
governo federal que tenham vln-
culaçoes com problema do arma-
zenamentò e ensilagem para pro.
moverem por melo de técnicos ou
firmas espeelall-adas um levanta-
monto geral da real necessidade
que tem o nosso pais tanto de
nrmazéns como de silos para ca-
fé e demais produtos agrícolas.

Por sua vez. o sr. Salvio de Al.
meida Prado, de São Paulo, apre-
sentou recomendação sóbre a có-
ta de produção, visando uma so.
luçío definitiva para o desenvol-
vlmento da nossa cafeicultura.

DESCAMINHO DO CAFÉ
O sr. José Cassiano Gomes dos

Reis, diretor do IBC, prestou in-
formações sobre observações fei.
tas durante recente visita que
realizou ao Norte o Nordeste com
respeito ao contrabando. Ressal-
tou que onde se manifesta com
mais Intensidade aquela contra,
venção é em Belém do Pará, Ma-
naus c Fortaleza, acentuando que
comparecerá à Junta para soli.
citar aps seus membros a correção
da resolução 163 no tocante à dis-
trlbulção do café para consumo
interno is torrofações.

Disse que o café deverá ser tor.
rado ou semltorrado, única ma-
neira a seu ver de debelar e re.
primir o contrabando do produto
do Norte e Nordeste do Brasil. A
seguir teceu considerações sobre
a atuação do Entreposto do IBC
em Hamburgo sendo aparteado
pelos srs. Osvaldo Cruz Lisboa e
Salvio do Almeida Prado, que fi-
zeram sugestões quanto ao au.
mento progressivo do preço do ca-
fé que é destinado ao consumo
interno e também ao consumo ex.
terno,.

DIFERENÇA DE PREÇOS,
O ir. José Maria Teixeira Fer-

v!iiiii!ii:Wi!-i::»,:i!!,i!iíN:ii.i[iü:5ifí:!!iLi.i;ili:i:1Jí;:::!-:;;-'';:_„iii

ru:, representante da eafeioultu.
ra paulista, discorreu sobre o
mesmo assunto tecendo considera-
çües sobre 11 diferença dc preços
de cafés existentes em diversos
países da Europa, pedindo pro.
vldônelas mais adequadas por
parte do IBC tondo porém o sr.
José Larlvolr Estcves manifesta-
do o seu apoio referente íi ela.
vaçío do preço do cafó que ó
destinado ao consumo interno co-
mo um dos unioos meios etlcates
para um combate mais eficiente
ao contrabando qusr no Norto,
Nordeste ou destinado ao Exterior.

ESCLARECIMENTO DA
DIRETORIA,

O sr. Paula Soares, presidente
da Junta, comunicou ao plenário
os termos de um comunicado re.
cebido da diretoria executiva do
IBC relativo às cotações de café
cm geral, motivo de artigo di-
vulgado na imprensa paulista.
Segundo o comunicado não' exls-
tem no Paraná cafés «rio maça-
CO» pois naquele Estado Só é pro.
duzida excelente qualidade de ca-
fé. Assinala que nâo há roexpor-
tação de cafés brasileiros vendi-
dos a países da Europa para os
Estados Unidos e que «as Insinua,
çõés veiculadas são Infundadas _
matevolas>.

. DEFESA DO PRESIDENTE
O sr. Garibaldi Reale. da repre-

sentação paranaense, defendeu o
presidente do IBC. sr. Sérgio Ar.
mando Frazão, das acusações fei-
tas cm jornal paulista salientan.
do que o sr. Frazão «vem.se con-
duzindo h frente da diretoria do
IBC como homem honesto e de
grando competência tendo afãs-
tado da politicagem e Interesses
escusos a autarquia cafeeira, daí
os ataques que vem sofrendo».

PRORROGAÇÃO
DE PRAZOS

O plenário aprovou projeto sô.
bre a prorrogação do prazo para
pagamento de tratores e fertili-
zantes aos agricultores.

Antes dc encerrado os trabalhos
o sr. José Maria Teixeira Ferraz
foi designado pela Junta por una.
nimldade para representá-la na
Comissão Internacional de Acôr.
dos de Café.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO DE CAFÉ
Segundo dados fornecidos pelo Departamento Estadual do Café. j

o movimento de café da safra 1961/62. no porto de Paranaguá, até §
o dia 22/2/62, foi o seguinte:

REMANESCENTK DA SAFRA 1960/61 7.805.071 i

1/

ENTRADAS
Caminhão

No dia
No mês 
Na safra 

Estrada de Ferro
No dia
No mês
Na safra

Resumo das Entradas
No dia'
No mês 
Na safra 

SAÍDAS
Exterior

No dia 
No mês .....'
Na safra 

Cabotagem
No dia 
No mes 
Na safra

Resumo das Saldas
Exterior 
Cabotagem
Caminhão 
Estrada de Ferro •

REGISTRADAS
DESPACHADAS A EMBARCAR
ESTOQUE NA PRAÇA 

4.400
6.981

3.222.763

580
57.323

1.078.440

4.980
64.304

4.301.203

25.506
212.939

2.785.150

' 72.043
T78.352

2.765.150
778.352
540.167
270.183

4.301.203

Cotação Paranaguá Santos

Tipo 3 Mole ..
Tipo 4 Duro ..
Tipo 5/6 Riado

860,00
775,00
680,00

865.50
777.50
685,50

4.353.852

37.960
7.752.422

p/ 10 kg

~«üiiiiimiisiiM: ::íi!í:liiíní!;S 
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INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ'
Escritório de Curitiba

Edital do Substituição e Registro de Candidato
Para conhecimento dos interessados, comunicamos que

o caieicultor JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, registrado pe-
la Federação das Associações Rurais do Paraná, para :pn-
correr às eleições da Junta Administrativa do IBC, retirou
sua candidatura, ^conforme expediente que consta do pro-
cesso n.o 1.056, desta data, do Escritório de Curitiba

Comunicamos mais, que, de acordo com o § 3 o do
art. 9.o do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 167,
de 17/11/1961, combinado com os itens 22 e 23 das Ins-
truções aprovadas pela Resolução n.o 215, de 6/2/1962,
a Federação das Associações Rurais do Paraná substituiu c
nome do referido candidato João Paulino Vieira Filho, pelo
do caieicultor »

ALOYSIO GOMES CARNEIRO
cujo registro foi legalmente procedido, em obediência à
referida legislação.

Curitiba, 23 de fevereiro de 1962. /

Luiz Antônio de Souza Filho
Chefe do Escritório

Curitiba, Sábado, 24 de Fevereiro do 1962

INSTITUTO BRASILEIRO DoTaFI.
COMUNICADO

A propósito dn hottcla publicada no dia 21 do correm»
mês om «O Estado do São Paulo» o subscrita polo ar w-'
dorlco Hellór, o presidente ttft Diretoria do Instituto Bra.llni"
ro do Caf* torna público o segulnto:

1 _ „' inteiramente destituído rle fundamento seja >. Mn
duta d» autnrqula tendente a enfraquecer os niveis dos pr«_
çOs». Na conjuntura do Biii>-rproduçBo mundial o d0 onfra
qucclmento das cotações do café provocado por política de
comercialização menos aconselháveis de outras áreas produ
toras e, hoje, felizmente jú corrigidas pode o Brasil, embora
exportando volume substancialmente superior no do IbubI
periodo do ano anterior, mnnter' as coteçfles de Beus cafés
em níveis competitivos e, consequentemente, ter acrescida sua
receita em divisas fortes. As estatísticas o comprovam.

. 2 — _' false que «o café do Párãhà de boa qualidade está
sendo exnortado para o Vplho Mundo sôb a elassiflcsçío
errônea de «Bio Macaco». Nfto existe em Paranaguá registro
de café Bio, rftuito menos -Uo Macaco: todo o café exportado
por Paranaguá e ê com registro Único. E, correspondente &
café de boa descrição; cafés podem ser exportados Indiferente,
meiite pttru qualquer destino.

3 — E' inveridico que o «IBC fomente Inegavelmente
tronsnenes contrárias nos seus próprios regulamentos, a sa.
ber! tolerando 'Ó cham-do «tais turista». A exportação áe
cafés ao preço do registro, para os Estados Unidos ,via a
qualduer porto do mundo, 6 problema do economia interna
dns firmas exportadoras; não ofende preceito reguiamehtnr,
cambial ou outros. O oue o IBC coíbe' é a fraude de ex.
portioAo que poderia advir de embarques de cates, para a
Eurona, oom transbordo para os Estados Unidos, .pelos portos
dn E*n de Janeiro e Niterói, pel03 quais, admite exportação de
Bto Macaco, -com registro correspondente. Ainda recente,
mente, e assim que deles teve conhecimento, impediu que
negócio dessa natureza tasse concluído por firma exportado-
ra. ornvavelmento pouco informndn. Possivelmente a esta
Operarão frustrada em tempo refcre.se o articulador ao mon-
clon»r oue «no momento e de acordo também com infor.
macões fidedignas, aproximadamente duzentas mil -sacas de
café. que foram embarcadas por cotncão inferior, deverão
chegar aos Estados Unidos dentro de poucos dias». Para
evitar reincidência nn tentativa de operações dessa espécie,
o IBC fiessou a exigir oue os exportações para a Europa com
registro de cafés Bio Macaco sejam feitas sob termo de res.
ponsabllidade, nor parte da firma exportndora, de interna-
mento dos cafés nos paises de destino. Até o momento nao
se conhece qualquer reexportação dn Europa nara os ]"_
tados Unidos de cafés embarcados no Rio ou em Niterói com
destino ao Velho Mundo e registro correspondente. Cabe
ainda esclarecer que uma via de cada declaração de venda
registrada pelo IBC é no mesmo dia encaminhada & Flscali.
zação Bancária, à qual incumbe fiscalizar a negociação e 11-.
quidaçâo do3 contratos de cambio correspondentes.

4 — Nao é admissível que «Importantes setores da ad-
ministraçSo norte-americana pensam em pedir ao nosso go-
vêrno uma definição sobre as verdadeiras intenções da poli.
tica cafeeira do' IBC». Nenhuma comoetento antoridade bra.
sileira recebeu até agora aualauer reclamação que, aliás, não
serin cabível, de autoridades de pais consumidor, quanto à
politica comercial cafeeira. que está adotando o Brasil; Sc.
ria estranho que insinuações dessa ordem pudessem ser fei.
tas Por outro . conduto que não o conduto normal pnra tais
observações. Esqueceu-se, o informante, tão apressado em
veicular informações contrárias aos legítimos e permanentes
interesses da exportação brasileira, de aludir à deterioriação
dos preços dos cafés mllds secundários, a partir de setembro
último, deterioriação que chegou ao nivel baixíssimo de 32.50
por libra-peso no mercado físico de Nova Iorque,. e sunri.
miu praticamente o diferencial que normalmente deve exis-
tir em relação aos cafés brasileiros. Este aviltamento de pre.
ços dq« produto de alguns dos nossos concorrentes foi funda,
mentalmente responsável pela tendência baixista do mercado.,
no último trimestre do ano findo e assim reconhecido pelos
próprios países interessados na Conferência'do México, em
três de novembro de 1961, quando se aprovou a seguinte re-
solução:

«Os pafses produtores de café «suaves» da América Cen.
trai, México, e Colômbia, reunidos nesta Junta, declaram •
sua satisfação em ter o Brasil representado nesta reunião..

 o qual possibilitou um açor-
do tendente à recuperação dos preços dos cafés e a integra.
cã*> de um programa da América Central. México e Colom-
bia. Igualmente, expressam profundo reconhecimento á po.
Htica de sustentação de Preços seguida pelo Brasil e pela
Colômbia, .como os dois maiores produtores do mundo, e de.
ciaram seu firme propósito de adotar uma politica seme-
lhante». -< -—-

S — E' falso que «há firmas que conseguem privilégios de
exportação». O IBC não concede privilégios, a nenhuma fir-
ma, como é do conhecimento de todas. A autarquia não rea-
lfcou, não está realizando, nem pretende realizar qualquer ti.
po de «operação esDeciab, embora inúmeras propostas nes-
se sentido lhe sejam apresentadas quase diariamente, tanto
por firmas exportadoras brasileiras quanto por importadoras
do exterior. Os preços pelos quais são postos à venda os cafés
de safras passadas — ou sejam os cafés adquiridos pelo go.verno para impedir o aviltamento dos preços internos e in.
ternaclonais — sio do conhecimento das organizações de
classe e, através delas, de todos os exportadores de café. To-
dos, em qualquer época da atual administração' do IBC. pu.deram e podem habllltar.se, em-condições iguais, à aquisiçãodos cafés detidos pela Autarquia, cujos preços são periódica-mente reajustados no sentido de oferecer a recuperação do

petid°"0UrC> 
" 6m funçSo d0 «omportaitaento de nosso» com.

f_i«?i*r ? de que "a° reste no espirito público, da ea.
reicuitura e do comércio exportador qualquer dúvida sóbre
_vSy« 

da.p°lItica comercial adotada pelo IBC, estão os
rn»LfnS , 

Au*»quia - inclusive os telegramas de agradeci.
_Ll_?n 

PG-i Sa dos pr6ços Internacionais empreendida
!.,,_ a ', ~ enviad°s pelos responsáveis pela política de
nr£«T ?. S armaos da América Latina, — à disposição docomentarista, para que comprove a inveracidade do que aflr.
«_L!fvia"a-me"te: estão, também/ à disposição dos repre,
_!__ ri í ?S _rgâos de claSEe e das firmas exportadoras.MSa franquia às fontes legítimas de informação, visa sobre-
imertlnt, P ._tenham curso no BrasIJ. sem contestação
m_t*rl_ _ 

come"t.á"°s desairosos sóbre a conduta do IBC em
eãosJSJZ P0lí.'ca de café' seja na área dá comercializa,
cionais n° âmblt0 d6 nossos compromissos interna

tadn «_w*.2_iíu™c!onâ*10 da administração americana», e_
e noím JÍ_ÍÍeUllsta terà «"tamente prestado ouvido incauto,
das nnrSnf! ? 

aOS noBôc,°s do café, a Informações distorci,
cias dl í 

âfes- que n5° consultem as legitimas convênio
fomacL6 Pt 

iaÇa° bras»<=ira. tf de lamentar que tais «In.
íeSaT°f conZ„ldl.dÍÍ_ndidas • 1™ .¦>«*« «^«f

sido'1---36— írau<iulentas»sino aDre<ent.rt,. r - ™ por e,a tolerados e que tenham
«eo SaíS*» estrangeiro» como Juiz e cri.
de mmJ „_ 

° lnStit,ut0 Brasileiro do Café. da honestidade
todos os mMofrf"8, pomica e de »u» disposição de coibir nor
qn-*_ dTvl:,"a,s,Juer Pra«cas atentatórias ft correção comdevem processar as transações comerciais. \

«ItWSuS 1£?Í_,M 
'°, pont0 ?* vista moral para o pr«

munlcado d«'m^!f _preo!SSInente *« *an*-I» o presente eo.
namentr. VeioX£., { ponto pôr P*»*». os rumores Mvla-
esclarecimento nr_^P. **¦ Frederico Heller. Prestado este

' ° 1BC n5° voltará mala a comentar esse assunto.

Sio de Janeiro. 22 de fevereiro de
S*8i° Armando Frazão _-^.-^
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CurWba, Sábado, 24 de Fevereiro de 1962 — DIAKIO PARANA

íderes da Esquerda Foram De
tranqüilidade Volta em
encara: Forças Leais
Dominaram a Rebelião
r. _. .m.tmtTtA Ou Uni r,-—. . . . .

portados da República D

frosseguem 

no Laos as
onversações Para a
ormação do Governo

.MCARA. TUBQU1A, 33 (UPI
'nlARIO DO PARANA) - Hâ

.novamente ná Turquia de-
f„u« a* Ms™ ÇWÍfcJSS*

üLirâm nm» pequena fflbellfio
rtetes militares adolescentes."imciro ministro Ismet ltionu

'hoje que o governo «domi-
„0r completo a situaiâo».

.„ comunicado oficial Infor.
.» uue vuis 8 mil cadetes re-

,r,m » Academia Militar de-
í oue tropos do eitérclto os
!#«ram, üstendo o comandante

¦ 
Aesd_mla, cufottel Tillnt Ay.

L|r e a outros supostos lideres
, revolto. v

a ti ei as cxtrn.ofleluls deram
il de que pelo menos 78 on-

1 íoram capturados 6 (|üe se.
juleados em Conselho do

Urra 
"sumArlo. A tnalurla dos

beldes tem entre 18 a 20 anos
[Idade.

[egressa a Atenas
Familia Real

Ia Grécia: Enxoval
IQNDRES, 23 — (UPI — DIA-
UO DO PARANA') — A fami.

real da Grécia partiu hoje
avião de regresso a Atenas

pois de ter passado 24 dias de
Wpras em Londres. A visita le

principalmente a finalidade
comprar o enxoval dé rtoiva
princesn Sofia, quo contrairá

jtrimônio brevemente com o
•Incipe JoSo Carlos, pretendCn

ao trono espanhol.
/V familia levou ém seu regf es

, um total de 105 cãiíías, cáixo
lll de madeira e pacotes, alguns

i quais tinham as seguintes
rjcrlções: «princesa Sofia» e
flua Majestade a rainha Frede.
UM da Grocia»,

Consta que o coronel Aydumir,
acusado de Iniciar o frustrada no-
vllneuto, está recolhido num hos.
pitai por ter sofrido um ataque
de nervos.

O governo informou quo alguns
.toldados da guarnição de Andara
juntaram-se nos cadetes rebelde»
da Academia Militar e da Esco.
ia d« Tanque», porém que nío
tardarão em regressar a trus
quartéis. .

Um comutilcndo oficial u,i. que
ontem à noite siiliinclcu-sc a Um
¦exame de lealdade» às forcas ar.
mndns e que estas fizeram a pro-
va «com íxiti».

Infnrmou.se quo o primeiro mi-
nistro Inonu e seü gabinete pas.
saram toda a noite nos escrito-
rios tio chefe de aviação, general
ligam Tafsel, para dirigir a ação
contra os rebelde».

Inonu emitiu um comunicado às
filiSOm tio qual anunciou que as
forças armadas tinham protegido
<;com honra o flxlto» a unidade
da nação e a Constituição. Pou-
co antes da meio dia visitou o
Parlamento onde todos dí depu.
todos, inclusive os da oposição, o

acolheram calorosamente.
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RECORDISTA m HELICÓPTERO,,
SÍATrORD, Connaellaut - Mo IteBiani», vemos e tenanu naval Hober» «*•«•"• 4 direita, • «eu em.
lüail caplt.o da InlaM.rte *> «aíluha _aul. Vo «Ma», ..medos .m «uHU éie.o «em a «ul
bateram um nave raeard. O apetelho ? um HÍBÍ da. Marinha, .anda,o^^".^""f *'* 

^.^Mri. da tampar à 100 milha» horárias, devolv.ndo assim ae. EUA « «•«¦ «U"J *' 
£I!j&Tt__

nas, O aparelho »oâu a uma veleeldada da 300 ml tha» per hora. © umá aiUerla» pettetiela a um
helleept.»o aa»létl«a, eam UM .milha* pai heta. — (feio UF1).

aulle Convoca o Conselho
Defesa da França: Planos

ra Enfrentar o Terrorismo

sXo DOMwaoe, M (w. -
OtARlO DO AiniANA) - O <*«*)
éa Mlal» «afanai Kataal d» Cas.
ira confirmou hoja qüa Mlt peU.
ticos da «iqtwrdt foram d*»orti»-
dói «tta a«Me, mas «m lanofw
mu destina.

Acrticentdv, • th«f» *• poMtís
qu* • ofva» *<* aeiukntéa am a*.
raparia <|»raatmad*mant* k «n*
haras da nada * pétta am a**»
dst «utorldtdM d* lmlpra{»9 par»
íim daparlsfla, 

'

ftta aila tanh «liava prapar».
da um» psllçio d* "Hahaai Cor.
put" am («var rfaite v»P« <I«-
porisdò. Oale Isscm pana ai
membros da "Movimento 14 da
junho", Vlnltiai Carvanil, eu|» da.
isnçso nia fal entes anuneiads, a
José FarrU.

Uma poris.voi dasie mavlman»
I» declarou qu» SUS delonçSa Ma
fava rel«{8o alyi/ms cem et rscoi-
Ias Incêndio* da canavlsli a iu.
tros atei tja isbetagam.

Os outro» deportado» faram Má-
rie 0|o Rlcari, tam fllla5êo poli-
llca conhatlda, isjiundo ditar de
•su ,p«l, a emlfienle advogado 4-
dalff) Me|la; Hugo Toleilllno, lub-
ehafa da "Mevlmania Popular Da.
mlnleana" IMPO) <ie landèncla da-
daradamínle ta»lrl«a; fradarlie
(Chlio) Henrlquat, que ta aemdlls
lazer parle do MPD a Olaga mor-
dst, eu|(i ral»{Se« política» i*o in.
definida» «, s«uunda mui amlsai,
a um pacifico homem da negociai
ipaldlco,

O ehafa wprefna d» MP0, Ia.
paz Mallns, ainda aifá «condido,
para evltsr lua datando, ditam
«sus parente».

Oa paUlia praildanaM sind»
nia saiu comunicado algum »4br«
a caia.

Oi axlramtllei, deul* larça-fe--
r» tinham marcada um* aualintis
lâbra a "Hsbeai Carpui" pari <
mrnhS da ho|a, mal eítl fal liií-
pama duai vltai * volieu a itr
convocada para M quatro harai da
larda da ha|a> • daparia(8a )i «fe
llvad* Iam* tupírflua a audiência.

FWMHRO CAOERMO - PAGfWA 5

omlnicana
Frota Francesa Pronta
Para Zarpar à Argélia:
Garantia do Armistício

PAUIS, M (r*r Joseph W. Orlgg
dt UPI — DIÁRIO DO PARANA)
— Todas M lloengas au autoriía.
«6«i paca viagens de ou para a
Argélia foram casadas • a par-
tir de hoja estáo sendo expedi-
da* novas licenças, depois de ri.
«oro»_ ideniific»o»o da* aeliel.
tante*.

A frota da guerra do Meditar-
râneo, que est* ancorada na ba-
H de Toulon, esta pronta para
zarpar rumo a Argel < Ora, quan.
do fíf proclamada a cessação fias
hostilidades.

Apesar da OES ter conseguido
roubar grande quantidade dé if.
mu e munições, BS autoridades

continuam acreditando «ue lia
asti * wganltaçio em eondlpOaa
da provocar uma revolta em gra*-
dé oscoln.

O Conselho Nacional da lUtvoiu-
vío Argelina (CNílA) continua
reunido am Trlpoll. pelo Segundo
dia consecutivo é deverí aprovar
«u rejeitar 0 projeto d« aeérdo
éa cessação da* hostilidade* eom
a França, preparado na aemana
passada ?ele> . rapreaantantM de
ambaa aa parta* Interessadas; es.
param aa autoridades francesas
qua o documento será aprovado
antas de concluída, a reuni-o,
prevista par* domingo A noite.

Irmão Menor de J. Kennedy
Ingressou em Berlim-Leste:
não Teve Inconvenientes

BÉHUM, 13 (Wl - OIAIIO DO
PARANÁ) — Edward Kennedy, ir.

mão menor do presidente Norte-
americano, reelliou uma Inesperada
viiha a Berlim Orlentll, Permane.
teu pór uma hora * um quefle no
setor comuni)!».

Oi úitimot quinjé minutai da
vhiis causaram grand* praocupi.
<io ao» füriclonlrls i norta-amart.
cano», i que' Kennedy tinha dito

qua aliaria de volta dentro d*
uma hora.

A viagem foi reelirade nom treií
«ubterrêneo • regressou depois a»
setor «li«do.

Declarou que em Berlim Ofien-
M "dsu volm pala cidade" aei»
nenhum inconveniente.

Os guardas comurtiiHS ublam

qu» le tratava do irmto do presi-
dem* norle-amarltane, lagunda di«-
sa o funclenlrlo noria-amerleano
que o acompanhou.

VIENTIANE, LAOS, 23 (Por Mi-
thael T. Malloy. da UPI — DIA-
HO DO PARANA) •— Uma forte
jetonaçao próxima Interrompeu
hoje uma Importante reunião en.
Ire o líder noutrallsta laosiftno,
príncipe Souvanna Phouma c o
audilho direitista general Phout
HnlváS.

Suas escoltas moblliíaram-sil
Imediatamente, tftas varllicaram
trstar-se de um disparo àclden-
tal de um dos pôra-quedistas de
Souvanna,' que éxâmlhava Uma
pistola.
Phouma onrtEétenclou oom o ge-

neral Nosavan, que é ministre de
letesa do governo monárquico íoo-
iiano, cm seu terceiro dia de en.
(revistos com figuras políticas de
trojeçáo. para a formação de um
lívètno do coallsao de que par.
llclpem suas hostes neutrallstas,
ôs illo-cotnunlstás e a faupâo di-
tenista.

A questão principal que divide
íôuvânna Phouffla e es eotíiunis.
t« do Pnthét Lao e a frente de
«isntnçso direítlstai é o- preen.
(hlmento das importantes pastas

de Defesa (guerra) e do Interior
(polícia) rio projetado gaulnete
dc coalizão.

Souvanna quer o» ao!» ministé-
rios para seus partidários; o che-
fe do Pathet Lao. príncipe Sou.
phanouvong. afirmou a um obser.
vadoí ocidental, que esl6 dispôs-
to a participar de um gdvêrno
de conltefio. se os direitistas (oci-
dentftlistas) sederom esíss duas
pastas aos noutrallsta» de Sou.
vanna. Até ngòfô, nfio há indicio
algum do estarem os atua!» go.
vernantos monarquistas dispostos
a abandonar ôsses Ministérios..

Peron não Viajará

ao Egito; Prefere

Ficar na Espanha
MADRID, 23 — (UPI — DIA

RIO DO PARANA') — infor-
mantes chegadÒB a Juan D. Pe.
ron qualificaram de absurdas as
informações .publicadas em Bue
nos Aires em sentido de que Pe
ron pretende viajar ao Egito.

O» informantes disseram que
Peron nSo pretende nem sequer
i-eniizáf excursões fofa de Ma.
dfld até que tenham terminado
as eleições provinciais na Argen
tina.

Violentos Distúrbios em
Argel e Oran Provocaram
Morte de Mais 27 Pessoas
ARGÊl, 33 (por Claude 8aur.

geoii, da UPI - DIÁRIO DO PA-
RANÁ) - Milhares de saldadui «

SECRETÁRIA ;
Que domino completamente o português c inglês a que

seja estenôgrnfft.
ótimo Bttldrlo iniciai.

«• Idade de 18 a 38 anos.
Bmprêjo permanente.Semana de 6 dias de trabalho.
Ambiento de trabalho agradável.

-« Outras assistências. ««'í"**_i_ii_a_
Pweuw o Departamento do Peaaoâl, &-«*•$MunA^

flor Sosêlra, 2BÕ A Prado Velho, no horário das 9,00> às
11,00 horas! diariamente, extíeto aos sábados. Telefone.
4-6111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DO PESSOAL

EDITAL. N.o 5-62

ftentê autorizado pelo ehêfe do *°*« 5_£Un_, Divtaào do
^«u a. quem interessar, íW^fiS. - » «° '»ar-
fessoal, durante o periodo dè 12 ?"dn Concurso Público,
*-9o «orrente enercloio, a 

fâgB&gÜSffito *". *>
Pftía provimento de cargos do DESar*"^1
«fViijo PflHlico Municipal. nmbos oa sexos,
:. Poderão InacreVcr-se candidatos de nm tQ) anosíà»n o limite de idade Compreendido cntie ío » 

om e 31
J?mtilet06 na data do encerramento das i 

bcrtura das
^'httt e nm) anos incompletos na data aa a
lfte«iqes_, __, ^..,. ,maueia Divisão
... Os interessados deverão O^P^T' ',, 

^iaa úteis <«>
?*» ho 2,0 andar dO Paço fl_ Wte^ °\ 

às llh, mu.
^'itto das 13h _s «h e aos ¦ttVêtoltor. atestado de
"*•« dos seguintes dodümoiltO-: *££**£ n^aÍo por 2
*°a conduta?-atestado de \Mtfi«*««"JJ Seoretarla de
feíai carteira de saúde í^n?0l^rVfç7militar para M
^aflde e prova de quitação com o servi,"
"wtdidatoB do sèíto masculino. .^ejelrb de _.»*».

Divtsíto do PeSfiOlll. cm * U0 lovereinr

ftW P1NÍO DA *<>™*ZUmI?- »I*S5S '
,, VlStOS -. VI01.161TA MABANHAO

pallelsli IrMpuiirsm ho|e noi bair.
rui muçulmano!, um taque cie re>
callfer diurno, em Oran, psrs eon.
ler uma onda de emboieadai e
manai de «urapeui, per grupoi de
musulmanat,

Oi violentei dlsiurbló» da Orsn
eoitiêçsram ii asia horai da rfianhB
a marearam o principie de um dia
de ierrerlsme am iodas at princi.
paU cidado» de Argélia, qua parece
provável superar ainda o numera
de 30 mortes verificado ontem."'

Às nove da noite o total de v[.
limai ascendia a 27 mortos e 137.
feridos, a que faí subir o lotai,
desde primeiro de janeiro deste
ano, para 1,043 manos a 1.706 fe-
ridos; » essa hora haviam ocorrido
iàmenle em Argel, 1» atentados
terrorista» 

'Isolados, e am Oran,
mais ou menos Igual número,

Oe ates de1 violência da Oran,
ho|e, se concentraram 'espacial,

monta na estrada do aeroporto, on.
de Oa muçulmanos erguerem ber.
rlcadés cem pedras da pavimenta,
ção e agrediram a pedradas e com
barras de ferro a todos os. automó-
v(!t3 cn europeus e seus ocupan-
tes. A maioria dos condutores
qur efti'arri na ãrnboscsda dos ri-
robes <i'.'éndonarSrn seus valtulos e
luglfam na densa rtévda da madru.
gads para salvar á vida enquan*-»
a turba de muçulmanos, quando
notava a fuga, perseguianSS; numa
dc%.is persegulçõei, conseguiram
al-fnçar três europeus e um mU-
ÇulmSno nuffle cS4a íbandona-Js,
ende frtiSiT, diigúladoí. ,

Juan !.ênehet, motorista de .im
e_m'.rhSõ transporte de gasolins,
fêlataii íiue "seguis lentamente
devido a neblina) logo, no subúr-
bis ii* sanchrlan, caiu sabre a ca-
minhas i-ma chuva de pedradas o
•Sbre nós Sê lançaram um S0 mu.
culinários orftwdos 08 péU9 » bor-
ras de lerro,- meu companheiro e
eu soltemos da CSblnl e fugimos
através do Campo, perseguidos oe-
los muçulmanos/ senfl silvarem ás
balai nos meus auvidos a nia con.
segui manter-me peno da meu
companheiro; consegui, chegar ao
bairro europeu, mas ainda nada
sai do meu eoffipinhaife".

Mais tarde a polícia anunciou
ter âftcflntrade a eedíver do com-
paflheiro de Sanchaij Emmenual
Vallore, estendido 06 Campo, de-
golado pela turba Oue or. perse-
gulu-

Al tropas e os guardas móveis
que acorreram ao l&cal dispersaram

prontamente os muculmarioa e de-
soBliruIram a estrada; entretanto,

pela bairro vaglvam bartdôs de
musulminoi durante , varias heras-
A prellllura de Or.in determinou
um togo» de recolher <s 11 horas,
da manhã, para restabelecer e or»
iam * ¦ tranauilldedo.

PARIS, 23 (POr Joseph W-
Grigg, da UPI — DlAÍUO DO
PARANA') — O presidente Char
les De Gaulle realizou Oôhie-
rências de emergência cotn alt&S
autoridades militares e em todo
o pais aumentaram as medidas
de segurança, ante a Iminente
cessâçSô das hostilidades na Ar
ífétia, provavelmente na próxL
ma semana.

Ma Argélia, continua o der.
ramamento de sangue e os atos
terroristas prosseguem no ter.
rltérlo metropolitano da.trança.

O chefe de Estndo conferên. '

ciou cem o Conselho d» Dêíesa,
oue é o AtgSo militar supremo
da Franca..

Pela tarde. De Gaulle entrevis
toti-sea intervalos de quinze-
minutos, com os comandantes
da» nove regiões militares da
Pnmea! amanha entrflvlstar.si*.«
nom fl* nove comandantes reslo
nsls da Marinha e da Fflrça Aá
rea.

Admltejie que estfls retmlfies
estilo relacionadas com as me.
dldas dê preoaueSo ante possl-
veia revoltas armadas dos oxlre
mlsMs oue se ooBem.i Indepen
dêneln da Argélia.

Apesar da reserva óflelal,
fontes Informadas assinalaram
nua somente assuntes do mA*l.
ma importância poderiam ter
dado razfle e motivo e estas en
trevlstns.

MUN1ÃO 130
PAHLAMBNTO
O primeiro-ministro, Mlehsl

Debrl, ennferenelou eom o gene
ral Jaeqties Hevol, comandante
das forças francesas no âaaras
nfisse Ínterim, oa partidos poH„
ticos da França nseentuam «ua
exijênela para que o Parlamen
to rcallne uma reuntfio especial,
antes de 24 de abril, data previa

Prorrogado o
Estado de Sitio
na Guatemala

GUATEMALA, 23 — (UPI __
DIAKIO DO PARANA') — O
presidente da República, Mi-
guel Ydigoras Fuentes, decretou
ontem à noite a prorrogação porâo dias do Estado de sitia pro.eiãfflàao em 25 dê janeiro paracdBter a violência de extrema,
esquerda. \
. O decreto presidencial convo.
ca uma sessão extraordinária
do Côháfèáso pára ratificar a
prorrogação antes do domingo,
data em que expirará o vigente
Estado de Sitio,

Segundo o decreto, «motivos»
que não especifica, presumível.
mente a continuação dos aten-
tados terroristas oom bombas, fa
íem necessário que o governo
prorrogue», o regime de exceção.

Entre as medidas que impõe
a situação é um toque de reco.

. lher diário deste a meia-noite até
as cinco horas da madrugada.

Ydigoras tinha anunciado an.
teriorfttêritê que trõpâs lOnia ti
nham dominado uma pequena
viOlêhcia armada que estoUi-iiu
a prihcipiog deste mês perto da
costa do Caribe, porem qUe as
«células. terroristas» que íuneiò
nam aqui não foram ainda des*
truidas.

O presidente regressou ontem
à noite de Si Salvador a esta
(.apitai.

No viairtho pais tinha partici.
pado cm diversas cerimonias co
mo hóspede do presidente cl.
El Salvador Euséblo CordÒ».

Repórter Associado
Telefone: 4-36-11

ta para o reinicio das sessões.
Õ govêmo anunciou terça,

feira que não convocará o Par
lamento, apesar do pedido apre
sentado pelos socialistas, Os inde
pendentes e os repübllcartOs.

Na Argélia; os atentados cau. y
Sam uma morte eni cada 10 mi-
nutosi os jornais franceses infor
muram qUe é possível que o pre
sidente De Gaulle assuma pode
tds aUpíemOs, quase ditatoriais,
POUCO antes de se assinar ô ar.
misticio franco.argelmo,

De Gaulle já assumiu esses
poderes quando da revolta dos
genétais no mês de abril passa-
do, e renunciou à maior parte
desses poderes. Cinco meses
mais 'tardo.

v í)m virtude desses poderes. o
chefe do Estado poderá ordenar
a detenção de qualquer pessoa,
sem julgamento prévio e poderá
aumentar sua aoSo contra a Or
ganlitaçêo do Exército Secreto
(OE8) qus realiza uma campa
nha sangrenta para quê * Ar.
gélla continua francesa,

Encontram-se Hoje
Heras Camargo e
Betancourt: Ponte

CARACAS, 23 — (UM — DIA
RIO DO PARANA') — O* pre.
sídfciites da Venezuela e da Co.
lombia, BomulO Betancourt e Al
berto Lleras Camargo, respec-
tivamente, reunir-se-ão amanhã
num ponto da fronteira que divi
de as duas ropúblitíaa aul-ameri.
canas, perto dos Andes, para
inaugurar uma nova ponte inter
nacional que simboliza a amiza
de e cooperação ejUe tin* OS dois
povos.

A ponte cujo custo -e dê quase
750 mil dólares atravessa o Rio
Tachira entre a povoáção vene
zuelana de Snntò Antonio da Ta
chira e a a colombiana Vila do
Rosário.

A construção íoi financiada pe
loa dois governoa e recebeu o
nomo de «Ponte Internacional
Bolívar», em honra do liberta-
dor da América.

INSTITUTO DOS INDUSTRIÁMOS
DELEGACIA NO PARANÁ

CONCURSOS
AVISO

TAtso PdMie- que, conforme aa Portaria. *t». *«, ««, «8,
m eéfí, do D.AS.P,, catão aberta*- aa inscnçôe* aos coneur.
SOS para provimento das ela_s*a iniciala daa ««'« ?* 

«"sê*e
ügeriturárie, AuxiUar Têtoico dê Meeanl.aç_o, Oficial de Ad-
minlítraçSo, Técnico ém Contabilidade e Contador, da Previ.
dênoia Social. ¦ ; ¦. . '

Ae insoriç-ea serSO processadas peUs Instituições de Pre.
vidência conforme discriminação *bal*0, encerrandojse ftaa
datas a seguir indicadas:

CONCURSO 1/JCAL DA «BCaSIçio DWA Dí fflí.
CRRRAMESN-
TO Da Ws.

CRIÇAO
1 A.P.C. Rua Cindido LopôS, lW.1962

nr. 128 — 4-0 and.
113.1962

Escrituraria

Oficial de Adminii I.A.P.C.
ttaçãd.
Técnico em eontâbi. 9.A.P.S.
lidade
Contador , S.A.P.S.
Técnico Auxiliar de l.A.P.P.E.S.P
Mecanlíaçft»

Rtia Mal. floriano, 12J4962
n. 250 -* 10 and.

32-3.1962
Rua Mal. Pt» 10J.1B82

250 — S.a «ld.

• Curitlha, 20 «• fevereiro ae 1M2
JOÃO OUAlfflBRTO PBRÍÍ1RA CALDAS

Substituto Automático do Delegado

ggjjjgggjgjBB ^asãiB msm*

Grande Industria em Fase de Expansão
no Sudoeste do Paraná Necessita dos

Seguintes Elementos:
ASSISTENTE DE CONTADOR
ÀUXILIARES DE CONTABUJDADE
CONFERENTES DE ALMOXARIFADO
AUXUIARES DE ALMOXARIFADO

Oferece bons salários, toda assistência necessária incM
ve alojamento* Todos os pedidos de empregos deverlo ser endere-

çados ao Dr, Felizardo Gomes da Costa, rua Niío Cairo n° 350, Caixa
Postal 362 - Curitiba, antes do dia 28 de fevereiro.

Os interessados deverão se apresentar somente no dia 28
-4.a feira próxima às 14,00 horas, à rua Nilo Cairo 35Ô.
/•'.¦'' 

'

A preferência será dada aos candidatos que podem iniciar
imediatamente ou a partir de V de Abril.
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Encontrom-so de .jilanttto, hoje o durante ¦

semana, nté aa 22 horas as seguintes farmácias,
CINELANDIA, a Avcnldn Joqo Pessoa, 122; co
LOMBO, a. Rua XV do Novembro, 123; miner'
VA, à Praça Tiradentes, 457; PRINCIPAL, 4
Praça Zncnrlas, esquina com Wcstphnlon. Depois
das 22 horas permanece do serviço permanente
a Farmácia Colombo.

Na manhã de ontem, eclodiu greve geral _o Porto de Parana.
sua, desencadeada pelos carregadores e ensacadores de'café, em
conseqüência do al.-ntndo que sofreu o lider sindical Adevonel
Mnrques Barbosa, conhecido come «Taturana».

Em dias da semana passada, Adevonel denunciou através da
imprensa desta cidade, graves irregularidades que estariam ocoz.
«endo no Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de Caie, pre*
sidido por Joio Marques da Silve.

Em virtude de recear arbitrariedades ou prisão ilegal, em
lace das denúncias feitas. Adevonel Marques Barbosa constituiu
o advogado René DotH para impetrar em sou favor uma ordem
do «haboas.corput» preventiva.

Soxta.feira á larde foi concedido o habens-corpus e expedido
jalvo conduto em favor de Adevonel, que coordenava os movi.
monios de liderança junto aos associados, do Sindicato.

Na moite do mesmo dia porem. Adevonal foi acertado por dis-

paros de revólvor que atingiram também mais quatro pessoas, no

interior de um bar em Paranaguá.
INTERVENÇÃO DO DELEGADO
Face a tais acontecimentos, a Delegacia Regional do Traba.

lho em Curitiba, decretou a intervenção no Sindicato, nomeando
Interventor o sr. Pedro Lensi, que será auxiliado por léonicos do
Departamento Federal de Contabilidade.

Segunda-feira, o advogado Flávio Leite D'AviIla, lambem cons
Uiuido pólos associados do Sindicato para encontrar uma formulo
legal de solucionar o problema, esteve em contato no Ministério
do Trabalho, com o Diretor do Departamento Nacional de Traba-
lho, pedindo & êste as providencias eabiveis no caso.

INTERRUPÇÃO DA GREVE
Face a decisão da Delegacia Regional do Trabalho, acredita-

te que a greve seja interrompida a normalizados os trabalhos no
Porto de Paranaguá. ¦ ,

TERMINOU A LUTA
ENTRE ENGENHEIROS
E GOVERNO: ACORDO

il___í>^' p >: * s*£$Lw -I

Os engenheiros, reunidos ontem
i noite em assembléia geral, na
setle do Instituto de Engenharia
do Paraná, resolveram aceitar a
proposta apresentada pelo goví-r-
íio do Estado no que se refere ãs
reivindicações da classe e que
«nsta do seguinte:
t.o) — o governo vai forma-

ózar através de lei os vencimen-
tos de Cr$ 49.600,00 para todos
js beneficiados por leis especiais,

Avenida e XV de
Novembro a Meta
dos Fiscais-. 2.a

Pro$,_guiram ontem os trabalhos
»a Comissão de Fiscalização diri-

flida e criada para Intensificar o

:ombate à sonegação de impõtfòs.'
Foram visitadas, as. ruas Comen-

dsdor Araújo, Bispo D. José, Vis-

;onde de Guarapuava, 7 de Selem-
bro c Marechal Floriano.

Hoje, os fiscais continuarão «
''batida" 

nesta última, devendo

concentror-se segunda-feira próxima
na Avenida João Passos e Rua XV

de Novembro.

O número de auluações é ele-
vedo, sendo difícil a firma em que
ns servidores do fisco .estadual en-
eonírsram os livros complelamen-
te em ordem. Houve firmas cujos
livros mercantis encontravam-se a-
traia dos desde 1960, o que cons-
titui grave irregularidade.

(garantindo a sua irredutihilida.
de;
2.o) — O Executivo comprome-

tc-se a dentro de breve tempo
reexaminar o problema de ven-
i-imentos do funcionalismo, quan.
do incluirá no Plano de Classifi-
ração dc Cargos, artigos relativos
aos profissionais de nível univer-
sitário, concédendo.lhes remune.
ração equivalente à dos Procura-
dores; •
3.0)-- 0 governo estadual não

recorrerá se os engenheiros e
advogadas vencerem no Tribunal
de Justiça no caso das percenta-
gens. pagando o que lhes c' devi-
dov

CONFIANÇA
Foi aprovado na oportunidade,

um voto de confiança ao govêr.
no do Estado para a solução do

. problema, desistindo os engenhei--
ros da luta pela derrubada dos
vetos apostos ao Plano de Cias.
sificação pelo chefe do Executivo.

Com êsse. acordo, os beneficia.
dos' por leis especiais, terão ga-
rantidos os seiis vencimentos
atuais, ificlusive para efeito rie
cálculo de vantagens, aposenta-
doria, quarta parte, montepio,
etc. . .
No periodo da tarde uma comis.

são representativa da classe este-
ve em contato com o governador
Ney Braga quando conheceram a
proposta do governo, a qual foi
examinada e aceita na assembléia
da noite.
Participou da reunião o sr. Afun-

so ¦ Camargo Netto, secretáíio do
Interior e Justiça que é enge-
nheiro e membro do IEP,

CUSTO DE VIDA
SOBE 15% EM UM
MÊS: MANDIOCA 112?

O custo de vide, em gêneros a

llmentlcios, subiu 15% no más

passado,, segundo levantamento do

Departamento de Estatística da STAS.

O levantamento, feito em 19 ar-

tlgos considerados de primeira ne.

cessldado, foi obtido em compara,

ção com os preços vlgorantes om

dezembro.
A farinha de mandioca foi o ar-

tlgo que mais subiu, tondo sofri-

da alta de 112% somente em um

mês. A manteiga oscilou para -n*,-

nos cerca do 12%.

O AUMENTO
Na coleta dopreços, obtlveram-se

os seguintes resultados para os one-

ses do dezembro e janeiro: abo-

bora, em dezembro custava Cri 16

passou para CrS 18 em ianeiro.

açúcar do CrS 40 para Cr$ ,,'«
arroz do Cr$ 60 para CrS 75. ,
nana de Cr$ IS (a dúzia) „,.' .
20; banha do CrS 160 "-"' ""  «"¦ «-«* 160 n.rj r
150; batata doco de Cr$ u
CrS .20; batata inglesa P"
alteração, CrS 30; café

P»
"«o hou-

tável, CrS 56; carne de nL..
d. CrS 220 para CrS 250„,

¦ seca, CrS 230 para Cr$ 255, f!
nha dc mandioca de Cr$ 24
Cr| 55; farinha de milho dc r
32 para CrS 62; feijão, de CrJ
para CrS 55; laranja de CrJ i
(a dúzia) para CrS 120; |CH_ .
tável, CrS 33 o litro; manlalg', ,
CrS 400 para CrS 350; ovos >d
zia) de CrS 100 sem altéresS
pão de CrS 56 para CrS 54 o peide CrS 160 para Cr$ ISO.

CACA VAI SER
FISCALIZADA
EM TODO ESTADO

VAI FALTAR
Açougueiros deram, ontem. ulti.

maium à COÀP, no sentido de
que aquele órgão resolva, até
quarta-feira próxima, quanto aos
novos preços da carne. A leso-
luçâo. que deveria ser tomada on
tem, foi adiada para outra reu-
nião: Em conseqüência, amea*
çam provocar, a. íalia do produ-
jo no mercado,"se o aumento não

vier....

ESCOLAS DE
PESCA VOLTAM
PARA 0 DCP

JGDIZ
r||Í
JÂVffl

As Escolas de Pesca, «Maicilio
Dias» e «Antônio Serafim Lopes»,
de Guaratuba e Ilha das Cobras,
respectivamente,¦- voltaram a ser
subordinadas ao Departamento de
Caça e Pesca, por determinação
governamental.

Com isto a-dc Guaratuba vol..
rara a funcionar ho' mès próximo
a, ha Ilha das Cobras, foi inicia--
io o reaparelhaméritò da escola.

INVASÃO
Frisou fonte, do DCP, que o pro--

blema da invasão de águas ter.
ritoriais paranaenses por emprê.
sas de pesca de outros Estados

¦ deverá estar brevemente solucio-
nada. Barcos ligeiros estão sen-
do. adquiridos pela Capitania dos
Portos de • Paranaguá (órgão en.
carregado do caso) para fiscali.
zar nossas águas e evitar novas
infrações da lei por pescadores
das-outras regiões.

HOMENAGEM
A NEY EM
P. GROSSA

Para participar de homenagens

que lhe foi prestada na Faculdade
de Filosofia Estadual, em Ponta
Grossa, seguiu ontem para aquela
cidade o governador Ney. Braga,
acompanhado do secretário da £-
ducação.

A solenidade será realizada no
salão nobre do estabelecimento
O chefe do governo regressou a
Curitiba ontem mesmo*

Um Plano de Fiscalização de
Pesca e Caça já está elaborado e
dentro de 10 0 dias poderá ser
posto em prática no Paraná. Sua
aplicação depende somente de en.
tendimentos que deverão ser man-
tidos entre o Departamento de
Caça e Pesca, para que os guar-
das florestais do Departamento de
Estradas de Rodagem; Departa-
mento de Geografia, Terras e Co.
lonização; a Polícia Militar do
Estado, juntamente com as Pre-
feituras, contribuam para que se-
jam cumpridas as ordens de proi-
bicão de caça e pesca em regiões
do Estado.

INSPETORIAS
Para uma fiscalização comple.

ta, o DCP necessita de 70 funclo.
nários nas 14 inspetorias que pre-
tende instalar no Paraná. No en-
tanto, isto depende de verba c é
coisa que não existe.

Assim, provisoriamente, serão so.
licitadas cooperações para que a
fiscalização possa ser feita.

Atualmente, existem inspetorias
mais ou menos organizadas cm
Ponta Grossa, Cascavel, Antonl-
na e Paranaguá, para preservar
nossa fauna.

ÁREAS
PROIBIDAS 1

Em várias, áreas de , nosso Es-
t»do foram proibidas a caça e

pesca, por decreto presidem
atendendo reivindicações de
feitos e do Departamento dc
ça e Pesca do Paraná.

Assim í proibida a caça
Bonsucesso, Cruzeiro do Oc
Foz do Iguaçu o Toledo. T
bem todas as propriedades pr:
das existentes ao longo da
costa atlântica das serras G
c do Mar, localizadas nos E
dos do Paraná. Rio Grande
Sul, Santa Catarina, São Pa
Rio de Janeiro e Espirito Sai

Foi proibido o exercício da c
nas florestas declaradas prot
ras, tanto de dominio público
mo as de propriedades privad;

É necessário frisar, no enta
que a caça de animais nocivi
exceção na área dos munici
citados, desde que seja em
endida sem qualquer finaüd
comercial.

CONCESSÃO PARA
CAÇAR E PESCAR

O DCP está diminuindo a
cessão de documentos necessá
para a expedição tle licença 1
a capa e pesca, a fim de pre
var a fauna nas florestas,
existe em nosso Estado esr
mes raros que estão sendo 1
mados pela caça desenfreada
maus caçadores.

O president» da República,
enviou elegrama ao prefeito
Iberê de Mattos a respeito do
empréstimo de Cr$ 200 milhões
solicitados pelo chefe do Exe.
cutivo municipal, para a reali.
zação de obras de pavimenta-
ção.

O texto de telegrama, que
,-nnfirma o aludido empréstimo
é o seguinte: «Tenho prazer dc
i-omunicar ao prezado amigo,
que acabo de despachar pro-
cesso autorizando a conces.
são de empréstimo a essa Pre.
feitura. Cordialmente, Joáo
Goulart*.

CIDADE JÁ TEM
LEVANTAMENTO
AÉREO: FACHJTA

A Prefeitura já tem um levanta-
mento aerofotogramélrico da cidade
(escala de I por 500) para* lançar
com mais facilidade e sem perigo
de sonegação, o imposto predial
urbano. Até agora, só e&tá con-
cluido o estudo do centro ! da ei
dade, realizado n« VASP Aerofo-
rogramelria,

O novo mapa, atualizado, servi-
rá para o serviço de taxação de
Impostos, verificaçSo - de estudo Me
expansão do município, novos io-
¦eamentos e arruamentôs, fixação
do relevo do terreno, verificação
das zonas de maior densidade po.
pulacional, drenagem e geologia Pd a
-.Idade.

COMO É FEITO
Os serviços de levantamento

terofotogramétrico foram iniciados

pela VASP em 1957, ao vencer

concorrência , pública do Departa-
mento de Urbanismo e. Planeja-
mento da Prefeitura. Duas equi-

pes trabalharam, uma cobrindo _
área terrestre e outra aérea.

As fotografias aéreas são tiradas
de . um avião . especial, voando a
uma altura e velocidade constan-
tes. Ao mesmo tempo, uma' equipe
em terra estuda _ topografia e a

geodésia. Coordenando-se ambos
os serviços, se' oblem fotografias
e .os mosaicos aerofotogrmnélricos,
com os- respectivos • .foi o-índices
Depois, transporta-se tudo para urn

.mapa: . .
OUTRO MAPA
Um outro mapa, na escala de 1

por 10.000, abrangendo todo o
município, e&tá sendo montado, <*-
tuolmente, em São Paulo _ deverá
ficar pronto nos próximos meses.

COMISSÃO
ESTUDARA
IMPOSTO
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DIRIGENTES E
BASES: REUNIÃO
SEGUNDA-FEIRA

Foi designada uma comissâb
na Prefeitura para estudar os
lançamentos de imposto de in.
dústria e profissões. A medi-
da foi tomada a fim de aten.
der à solicitação do comércio
e indústria local sóbre o to.
tal das cobranças realizadas,
na base dos novos níveis ¦ do
aludido imposto.

Também o memorial enviado
pela Associação. Comercial do
Paraná, será estudado pelo pre
feito Iberê de Mattos que dn.
iá resposta, na próxima. sema:
na

PROPOSTA DOS
PROFESSORES
VAIA NEY pp-'.-

Será levada ao governador a
proposta dos professores 

'para

que a contagem dos-triêniós,'
com pagamento das diferen-
ças, seja feita aos' poucos em
tabela denominada de «trPro,.
gressiva».

A proposta foi entregue, on-
te, ao secretário de Governo, srr
Jucundino Furtado, qué compa.
receii à reunião dos professo,res, realizada na sede. de seu
Sindicato, às 16 horas.

NAO PERDEM
Explicaram os professores

que com essa medida, 0' govêr-no estaria possibilitado a pa»

NOVOS ADVOGADOS
Foram togados, ontem, os novos
bacharéis om Direito, formados
pela . Faculdade de Direito de
Curitiba. A sessão solene dé for-
matura foi realizada no Salão
Nobre daquele estabelecimento
superior de ensino, sob e presi-
dãncia do desembargador Cunha
Pereira, diretor daquela escola.
Acima, um flagrante da forma,

tura na F.D.C.
gar, visto-ger feita em pres-
tações e os professores hão per-
dèrfio o tempo de serviço para
contagem nos vencimentos.

Em suas explicações, o, sr.
Jucundino Furtado, fez exposi.
ção geral do assunto e da ne-
cessidade do Plano de Cl&ssi-
ficação. Reconheceu que os ní-
veis hão são bons, realmente,
mas o Estado não está capaci-
tado para pagar os níveis sa.
lariais' mais elevados. Quanto
ao plano, afirmou ser bom ha-
vendo possibilidades de melhoi».
rar futuramente.

Será realizada uma Reunião
da assessoria técnica da Secre-
taria de Educação segunda-feira,
às 14 horas, sob a presidência
do sr. Braga Ramos. Serão dis-
cutidos assuntos referentes a Lei
de Diretrizes «s Bases da Educa
ção Nacional e sua aplicação no
Paraná.

LIGAÇÃO
A sra. Zélia Pavão foi indica-

da como o elemento de ligação
entre o Movimento de Erradica-
ção Analfabetaismo e o Movi-
mento Estadual Contra o Analfa
betismo (MECA).

O pastor Paulo Gailit, da Igr*
ja Batista do Cajuru comunicou ,
a direção dot MECA que a par-
tir do dla 8 <fe março cocederá

Resultados
de Farmácia
Sairão Hoje

Sairão hoje os resultadoa ti.
nais do exame vestibular na
Faculdade de Farmácia. Segun.
do adiantou fonte do diretório
estudantil, apenas 29 cândida^
tos foram aprovados para as
40 vagas existentes.

duas salas para a mobilizas!!
tadual e fará um movimenti
tenso para que os analfab
freqüentem as escolas.

FINANCIAMENTO DE
800 CASAS PARA
OPERÁRIOS: CAIXA

PEIXARIAS PODEM
RECEBER CAMARÃO A
CRf 60: DIZ LAURO

AEROFOTOGRAMETRIA
_»? e um pedaço do mapa aerofologramétrico fei to pela VASP para a Pr.-fcilurn. Abrange a área

da praça Rui Barbosa, Largo Alfredo Parodi o ru a Emiliano Perneta. O novo mapa. atualizado, fa-
eiliiará vAric» serviço» dn Prefeitura, inciusi«re o lançamento de impostos • urbanização da cidade,

O vereador Lauro .Carvalho
Chaves, reafirmou ontem, na
Cftmara Municipal qué trará
pescadores de Santa Catarina
que-estão dispostos a vender
camarão ao preço de Cri? 60 o
quilo, posto em nossa Capital.— Minha intenção — afir.
mou -— é desmascarar os tu.
barões do peixe que vem ven-
dendo este produto ao preço de
CrJ 280 na praça.

, . NAO FAZ NADA
— Enquanto o povo se «en.

te espoliado pelo ganância dos
intermediários do peixe — adi-
antou o vereador — a COAP
nada faz.

Ò vereador protestou ainda
contra o voto de louvor e aplau.
so. feito pela Câmara, na ses.
são d° quinta-feira por requa.
rlmento feito pela vereadora'
Ma.ria Clara Tesseroü,

Foi apresentado, ontem, na
Câmara Municipal, projeto de
lei autorizando o _ «der Execu-
tivo a construir 800 casas de
madeiras para os operários em
nosso município. O projeto, de
autoria do vereador Arlindo Ri.
bas de Oliveira, prevê, ainda,
a abertura do um crédito su.
plementar de CrS 56 milhões,
para o Fundo de Assistência So
ciai, a fim de atender êste dis-
positivo.

COMO SERÁ'

Os operário* da Prefeitura,
que não possuem bens, terão
preferência nas casas, segundp
disposição deste projeto de lei.
Inicialmente seria cobrado um

aluguel de Cr$ 2 mil que se
constituirá em fundo para còn3
trução de novos núcleos. Po.v
teriormente, o Departamento
de Saúde e Assistência Social ,
da Prefeitura estabeleceria um
plano, que aprovado pela Câ-

mara. seria posto em prática,

a fim de vender estes imíveis
a seus ocupantes.

Em sua explicação dos mo.
tivos o vereador Arlindo Ri-
bas de Oliveira afirmou ter ês-
te projeto a finalidade de me.
lhorar as condições de vida
dos operários curitibanos e. eli-
minar o problema de favelas
em nosso município.

OUTROS

Outros vereadores ocuparam
a tribuna discorrendo sôbre di-
versos assuntos, destacando.se
o vereador Lelis Correia, quefalou sôbre a necessidade de mé
lhor iluminação, solicitando ao
prefeito quo entrasse em acôr-
do urgente com a Companhia
Força e Luz, para instalação
de maior número de lfimpa.
das. Em aparte, o vereador
Lauro Carvalho Chaves, protes-tou contra a atuação do prefei.ti Iberê de Mattos, com rela.
Çâo àquela companhia.

NOVO GERENTE <

ESSO EM S. PAULC
Com a saída do sr. Luis

Filho da Esso Brasileira de
tróieo S.A., após 33 anos de
viços prestados à empresa e

de desde 1354 vinha ocupam
cargo de subgerenle da «

Sul, foi designado para w»

lo o sr. Alfredo Luiz M*

que até então era gerem*
Distrito de São Paulo.

O novo subgerenle « ¦

. em São Paulo, para a regia

do Pais. fe» o curso d» P

gem na «U.S. Army' Atf 
f

Pilot School». nos EU*

,ido admitido pela C°™

em 1950 como ««"^'j,
das na Matnz.no H»

TO.I O sr. Alfredo Luiz re
1 .« 1958 concluiu, om-

que em W =™\ . dc A
cas, o Curso Avançado
nistração I-««^L8 £
thwestern U«"vers,$nivl.si«
boração com oel

Central da Venezuela
na Esso Bras.le.ra, dt

Bg seguintes po^so'dcS
.ubgerente *•»» SoCe5
lo: 1953 - che'e.„. J955-5&

gerente do m 
gete!,ti

Alegre; e 195»D ,„_
Diatrllo de Sao, pa 

p„,rl
Para a 3"enc,*.,isuiç5o *

S5a Paulo, em sub 
^c{0

Alfredo Lu« P°n 
,d0 &»

meado o »*• B<^P 
„«« <"'

. genheiro indus'r-„c,,io d»
rente do VeP**""'^**
das lndustr.a.s „„,

e que in3'ess°"0"Join*» *
to de 1952 como qu. 6C

folo.osr.AUre* d
que è o novo sU°H 61etj SJ
,o Brasileira de I'•« e*
Região SuL eom

Pau*"-
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ESCOLA EM U. DA VITÓRIA
O secretário Mário Braga Ramos, de Educação, inaugurou, .em
União da Vitória, a escola «Lina Forte» (foto de baixo) construída
pela Madeireira Forte S.A., sem ônus para o Estado. Na inaugure,
ção, estiveram presentes várias personalidades, entre as quais
(foto de cima), os srs. Braga Ramos, ítalo Conti, Chefe de Polícia;
prefeito Farid Guérios, Miguel Forte, proprietário da madeireira

e Jorge Cury. presidente da Câmara Municipal.

KOMBI SERÁ TAXI
EM LONDRINA: f
CÂMARA APROVA

LONDRINA, 23 (DP) '—' A C_m_-
ra Municipal de Londrina 'aprovou,/

em. primeira discussão, ontem, -.

projeto de autoria do vereador D&-
niel Gonçalves, autorizando, a títu-
Io precário, a criação de um ponto
de aluguel (taxis) de "peruas"

Kombi. Durante a discussão da ma-
teria, o sr. Mauro Baldan nianí-
festou-se contra a Iniciativa, seja a
título provisório, ou em caráter de-
finitivo, "com preços altos ou bai-
xos".

SEM VANTAGENS
O sr. Mauro Baldan afir.

meu que os permissionários
nao poderão trazer grandes van-
lagens ao público, senão inicial-
mente, pois em seguida "serão :o-
brados preços extorsivos pela con-
cessionária (Rossetto S. AO na re-
posição de peças nos veículos".
Também . afirmou o edil trabalhista
que 

"os veículos em. questão nao
oferecem segurança alguma aos ¦>-

suários, pois • carecem de proteção
conveniente na parte dianteira".

TABELA DE PREÇOS
• Em seguida, o sr. Abel Siqueira

ocupou a tribuna para emitir pro-
nunciamento favorável ao projelo,
comentando que o Prefeito não ne-
cessita da proposição para criar •,
ponto, em virtude dc lei munici-
pai que regula o assunto. Afir-
mou, ainda, que, em relação h ta-
bela de preços, a competência é
do DST e não - da Câmara Munici-
pai. Finalmente, o orador advogou
a tese da diversificação dos trans-
portes em Londrina como um mc-o
capaz de favorecer a população.

O autor do projeto debateu o
assunto, em último lugar, e disse
que atesta a "eficiência dos servi-
ços em carros do tipo "perua"

Kombi; Em- votação, o projeto
foi aprovado em primeira discus-
são, devendo entrar em novo os-
cruttnío na sessão de segunda-
feira próxima.

FUNCIONÁRIOS
DO DER TÊM
LOJA PRÓPRIA

Iniciação
Musical:
Curso na BP

A partir de 2.a.feira, estarão
abertas as matrículas para o Cur
30 de Iniciação Musical da Bi-
blioteca Pública. Serão aceitas
crianças de 8 a 12 anos e o cur
«o terá à duração de 2 anos. Es.
taserá a ia turma a freqüentar
o curso, que é promovido pela
Biblioteca Pública por sua Di-
visão Infanto-JuveniL No ano pas
nado, receberam diplomas cerca
de 23 crianças.

Biblioteca
e Aliança:
Darão Aulas

Cerca de 50 bolsas de estudo
para o curso de iniciação na lin.
gua francesa serão distribuídos
pela Biblioteca Pública, que co-
laborará com a Aliança France-
sa, na divulgação daquele idio-
ma.

Ás aulas serão ministradas em
«alas da BPP, com professores
da Aliança a partir de março.

Para as inscrições serão_ acei.
los somente alunos que não .te.,
oham conhecimento da lingua.

Filme Sobre
Cuba Hoje na
Biblioteca

A projeção do filme sôbre a
«Revolução de Cuba» (duas
Vezes adiada) vai ser hojo, às
15h30m, no auditório da BI-
blioteca Pública do Paraná.
Apôs o filme, será realizado um
debate sobro o assunto.

| -
Vila Morgenau
Escolhe sua
Rainha: Carnaval

Será escolhida . amanhã, &
noite, entre quatro candidatas,
«• Rainha do Carnaval da bo-
ciedade Beneficente.^"****-*1';

: «va da Vila Morgenau, duran' 
te um baile que será realizado,

, a partir das I7h30m. As can-

.didatas sao as srtas. Regina
l Casagrande, Elenit* Zanettl, Ma

Lttso Ratmann a-ZWe Lonatto.

Funcionários do Departamen-
to de Estradas de Rodagem
pertencentes à Associação do
DER, já tem loja para com.
prar artigos que necessitam
por preços mais baratos. Ess
loja foi inaugurada sábado e já
está era funcionamento, no sex
to andar do edifício Hauer (pra
ça Osório) 

'..,.-,

PARA QUE
A principal finalidade da no.

va loja, formada com caracte-
risticas Ide cooperativa é ven.
der vestuários, sapatos e ou-
tros artigos por preços aces.
alveis aos funcionários do De.
parlamento de Estradas de Ro-
dagem.

Os funcionários do DER
já possuem serviços médicos,
mantidos pela própria admlnls.
tração do organismo e com-
prata remédios mais baratos,
mima farmácia instalada para
atendêJos. Os «barnabés» do
Departamento de Estradas de
Rodagem são, talvez, os que
possuem a seu dispor um dos
melhores órgãos de assistên.
cia social, em todo o Estado,
acrescido, agora, pelo nova lo-

Curitiba, Sábado, 24 de Fevereiro de 1962

NOVA TABELA PARA
PAGAR A BARNABÉS
DO GOV, FEDERAL

•Concurso
Para Juiz /
(na Guanabara)

Está aberta a' inscrição, até o
dia 10 de abril, ao concurso pa.
ra juiz substituto no Estado da
Guanabara, com vencimentos ini
ciais de CrÇ 106.837,60, acresci,
do de nivel universitário e gra
tificação adicional por tempo de
serviço. Qualquer informação
pode ser obtida na Corregedoria
Geral do Estado, à rua Dr. Mu.
rici, 1.0B9.

Diretor do DATM
Foi a Pernambuco:
Congresso

Viajou ontem para Caruaru
(Pernambuco) o diretor do De
partamento de Assistência Téc
nica aos Municípios, sr. Fran.
cisco Brito de Lacerda, para
participai' da .Primeira Noite
Municlpalista naquela cidade,
como convidado especial da Às
sociaçâo. Brasileira dos Muni.
clpios. Em sua passagem por
Recife, conferenciará cóm o
deputado Almany Sampaio, pre
sidente da comissão nacional
organizadora do VI Congres-
so Nacional dos Municípios
Brasileiros, que será. realiza-
do de 5 a 13 de maio, em nos.
sa Capital.

Mundial de
Penteados:
Filmes

Filmes sóbre o campeonato
, mundial de penteados e lança-

mento de novas linhas serão
apresentados segunda-feira, às
20 horas, na Sociedade Thalia,
por A. Franco & Cia. Esses fil
mes foram realizados pelos pro
dutos L'Oréal de Paris e serão
apresentados sob a supervisão
do sr. Boretti. Na mesma ocasi-
ão, serão mostradas as novas to
nalidades de L'Or'éal de Paris.

ÁGUA PARA
GUARATUBA
NORMALIZADO

Agradecendo a colaboração
do Departamento de Água e
Esgotos, o prefeito Miguel Ja-
mur, de Guaratuba, enviou, on.
tem, ofício ao eng-. Osiris Sten- ;
gué. auimarães. O agradeci-
mento foi feito em virtude da
avaria que havia sofrido b sis-
tema de abastecimento de água
daquele balneário. A Prefeitu.
rá pediu ao DAE que mandas.
se um compressor de ar e um
motor elétrico, a fim de nor.
malizar a distribuição da água
(de responsabilidade do muni-
cipio). O DAE enviou o ma-
terial há alguns dias e foi so-
lucionado o problema.

wb^____^&^^sèé
O governador do Estado assi,

nou os seguintes decretos:
Aposentando:
A pedido, Amélia de Souza

Brandt e Victorino Mendes Mar
tina. s .

Concedendo:
•Adicionais sôbre os vencimen

. tos de Amélia de Souza Brandt.
Denominando:
De «João Marques da Silvei-^

ra-, a Escola Normal Secun.
daria da cidade que Quatiguá.

Desigmnndo*
Ernesto de Oliveira, para exer

cer a função de chefe do Ser.
viço de Émplacamento, Visto,
rias e Lacração, da Divisão de
Trânsito da Capital, do Depar-
tamento do Serviço de TránsL
t0*

Mandando contar:
Tempo de serviço em favor

de Bosny de Sena Maria So.
brinho, Lauro Amarante, Joe-
lio Cassine Delfine e Genésio
Stival.

Mandando Incorporar:
¦ Tempo ao acervo de serviço

de Ernesto Ferreira da Silva,
B-nvindrt. Henrique de Lima,
.-- ' a ííade Miguel, Maria de
Lourdes Santos Scuato, Joana
Conforto de Lara, Jamile Mi.

*ue! Karuta da Silva, Juvaldir
Oliveira. Edite de Sá Gomes,
Maria de Lourdes Naumann.
Jriãò BèlczalC Júnior, Helena
LoDi-cinski, iMaria Roth Zap-

zalka, Alahy' Schroeder de Je.

sus. Olga. José Vidal, Cornélia
Ferreira Barbosa, Aracy Cos.

ta Calberg. Amélia de Souza

Brandt, José Afonso Vieira, Ju

lio Rosa, Helena Swisc*.,Ana
Busnardo Silka Gusso Saturni*.

na Vidal Jockinsen, Antoiüeta

Parieot de Souza Brostolin e

HS& Penteado de Camargo.

Retificando
O decreto n.o 14..353/A, de

27-8-54*.
O nome de Vilson Inácio Die

trich a Maria Eloir Stoco.

REVIGORANDO:

O decreto n.o 7.710, de 21 de
novembro de 1.952.

Revogando:
Q.decreto n.o 15.755, de 7

de abril de 1.958.
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O delegado fiscal do Tesou.
ro Nacional no Paraná baixou
ato, ontem, modificando a tabela
de pagamento de vencimentos
aos funcionários federais, este
mês.

Pela nova tabela, serão pagos,
a partir de v hoje, por intermé.
dio da Caixa Econômica Federal
do Paraná, funcionários das se.
guintes repartições:

Hoje, funcionários dos Minis-
térios do Trabalho, Educação,
Saúde, Viação; Poder Judicia,
rio, Divisão de Águas e Produ.
ção Mineral e Eícola Técnica de
Curitiba;

Segundajclra: funcionários do
Posto de Análise do Vinho. Subes
tação de Enologia de Campo
Largo e Videira, Defesa Sanitá
ria Vegetal e Fomento Agricola;

Dia 2: funcionários do Ser-,
viço Florestal, Parque Nacional

do Iguaçu' Serviço de Economia
Rural, Serviço de Expansão do
Trigo, Serviço do Proteção aos
índios, Serviço de Meteorologia
e Escola Rural Doméstica de
Prudentópolís;'

Dia 28: funcionários das Ins.
notórios Regionais da DIPOA;
DFPA e DDSA, Estação Experi
mental de Ponta Grossa, Estação
Experimental do Curitiba e,
F,stação Experimental do Rio
Caçador.

Dias l.o, 2 e 3 de março: apo
sentados provisórios e definiti-,
vos e salário família do IPASE.

De 2 a 3 de março: pensíon.**.
tas de todos os Ministérios. A,
7 c 8 de março, todos os paga.
mentos de responsabilidade da
Delegacia Fiscal, que não esM-
veram marcados na tabela e de
12 de março em diante, todo e
qualquer pagamento.

PARANAGUÁ VAI
COMEMORAR DIA DO
PORTO COM MOSTRA

.Comemorando o 26.0 aniver.
sário do porto de Paranaguá,
será inaugurada dia 17 de mar
ço uma exposição naquela ci.
dade, e vários melhoramentos
portuários. A exposição terá
duração de dois meses e será
montada pela Federação das In.
dústrias do Est. do Paraná, em co
laboração com a "Secretaria de
Viação e Administração do Por
to de Paranaguá.

EXPOSIÇÃO
A mostra industrial — segun

do revelou o sr. Lydio Paulo
Bettega, presidente da FIEP
— objetiva apresentar aos visl
tantes de navios ancorados, bem
como à própria população do li
toral, os artigos principais da
nossa indústria. A Exposição In
dustrial — que ficará aberta du

rante dois meses — será apre
sentada no novo armazém da
administração do porto da Pa.
ranaguá, onde ficarão alojados
os «stands*> dos expositores.

OBRAS
Na abertura da mostra, serão

inauguradas, também, várias
obras de melhoramentos realiza
das na administração Ney.Bra.
ga. Entre elas, os dois novos.ar
mazens, de 100 metros por 20
metros; rede de iluminação de
emergência, conclusão da pri.,
meira fase da dragagem da ba.
cia de evolução e faixa contígua
ao cais; obras de coroamento
(recor.stituição) de 270 metros
de cais, início; da dragagem da
barra e do canal de acesso e o
equipamento de incêndio em uni
dades marítimas.

GOVERNO APRONTOU
ANTEPROJETOS:
TELECOMUNICAÇÕES

QUEM SERÁ.
. Maria José do Nascimento, Miss Paraná do ano pa ssado. parece esiar pensando quem poderá wr sua
sucessora, dentre as muitas candidatas que se apre sentarão este ano ao concurso para a aseolha da
mais bela paranaense. A escolha da miss está despertando muita atenção, tanto em Curitiba como

nos municípios do an terior do Estado.

ESTADO INTEIRO
INTERESSADO:
MISS PARANÁ 62

Enquanto os clubes Curitiba,
nos, mais preocupados agora
com-o carnaval, fazem indaga,
ções e pronunciamentos sôbre
as prováveis representantes pa-
ra o Concurso Miss Curitiba,
que deverá depois concorrer
ao título, de Miss Paraná, re-
servando.se para os. lançamen.
tos oficiais após os festejos, de
M°mo, nos municípios o movi.
mento não ê menor em torno da
seleção de belas jovens, com
vistas ;ao titulo máximo da be-

. Ieza feminina paranaense. ,.-.*/'
SUDOESTE

Principalmente na- região Su
doeste, que abrange cerca de'
dèz municípios, entre . os quais 

'¦
: estão Imbituva, Guarapuava,:' Pitanga, Laranjeiras do Sul e

Foz do Iguaçu, o movimento
neste sentido é intenso, saben-
do.se mesmo que algumas can
didátas já foram- escolhidas e
estão se preparando para re.
presentar seus municípios na
passarela do Clube Curitibano
provável local paxá a realiza-
ção da grande festa de 19 de
maio, quando será eleita a re-
presentante do Paraná no cer-
tame que -elegerá Miss Brasil
para o concurso Miss Univer.
so, Miss Beleza Internacionai
e Miss Mundo.

NO NORTE
A região Norte tem como

principais quartéis as cidades
dè Londrina; Maringá, Jacaré,
zinho, Cornélio Procopio e Apu
çarana, para onde deverá s_p
guir dentro dè poucos dias o

coordenador-geral do concurso
no Estado, a fim de marcar

1 datas para a escolha de suas
representantes.

•NO SUL

, A região Sul, que compreen-
de>.União dá Vitória, Irati, S.
Mateus do Sul, Lapa e Rio Ne.'gr-p. aproveitarão os festejos
carnavalescos para a . eleição

.de suas misses,, sendo que nes.
ta, última-, cidade está prática.

Jneijte . eleita. Aliás, podemos
adiantar que se trata de uma
fpíte candidata com grandes e
reais possibilidades para obter'.;,o.. 

átuio...

Os municípios próximos —
; Ponta Grossa, Castro, Palmeira,

Campo Largo, S&o José dos Pi-
-ihais e ' Paranaguá, além das
cidades praieiras — também
serão visitados dentro da pró-¦xiniá semana por um represen.

•tante da comissão do concurso,
pois,- dentro do mês de março
ainda, quase todo o interior de.
verá estar oom suas misses
apontadas e inscritas, permitia
do, desta forma, que as mes.
mas tenham tempo sifficiente
para se prepararem à seleção
final em Curitiba,

Este ano, tudo indica, o Con-
curso Miss Paraná será real.
mente de âmbito estadual e de.
verá constituir.se numa das
maiores festas já realizadas no
Estado. Os prognósticos são ex-
celéntes, e as esperanças de
trazer o titulo de Miss Brasil
ao Paraná são muitas.

Cônsul dos EUA
Transferido
Para Washington ,

Em vista do seu estado de
saúde, que exige tratamento es
pecial, o cônsul norte-americano
em Curitiba, sr. Hugh D. Kes.
sler, foi transferido' pelo go.
vêrno dos EUA para Washing-
ton DC. Interinamente respon-
de pelo expediente o vice-côn.
sul George M. Scanlan.

Já estão com redação defini-
tiva os anteprojetos de lei- (que
hoje serão enviados ao governa-
dor Ney Braga) criando o De-
parlamento Estadual de Teleco-
municações e autorizando o Es-
tado a participar de • sociedade
de economia mista para explora
ção dos serviços telefônicos em
todo o Paraná. i

De acordo com o .último pro-
jeto, na sociedade que se iotr-
mari, o Estado não terá posição
majoritária. Ambas as proposl-
ções serão submetidas ao gover
nador, para que as envie, acom-
panhadas de mensagens, á As-
sembléia Legislativa.

DEPARTAMENTO
Pelo plano, o Departamento

Estadual de Telecomunicações,
subordinado à Secretaria . de Via
ção e Obr.s Públicas, será su-
pèrintendido pelo Conselho de
Telecomunicações. Esse Conse-
lho será integrado por um re-
presentante do governo do Es
tado, um da Pi efei tura de Curi-

CONCERTOS NA AV.
JOÃO PESSOA:
HOJE E AMANHÃ

tiba e representantes das Prefel
tura do interior (um só pata
todas elas! da Quinta Regiáo
Militar, Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura, In»
tltuto de Engenharia do Paraná,
e do Conselho Coordenador das
Classes Econômicas.

SUPERVISOR
O Conselho Estadual de Tele-

comunicações supervisionará to-
do o serviço de telecomunica-
ções em nosso Estado. O anta
projeto de sua criação, o mes
mo que institui o. Departamento
deverá ser entregue hoje ao
governador Ney- Braga, pelo cel.
Alipio Ayres de Carvalho, se-
cretário de Viação e Obras Pú-
blicas e provavelmente já na
próxima semana seja enviado •>
Assembléia Legislativa.

COMPANHIA MISTA
Também já se encontra con-

cluido o ante-projeto de lei an
torizando o Estado a participar
de companhia de economia mis-
ta que vier a se constituir ps
ra explorar serviços telefônicos.
Não poderá o Estado participar
como quotista majoritário. Ess»
ante-projeto objetiva integrar oi
serviços telefônicos urbanos s
interurbanos, unifiçando-os nu-
ma só sociedade.

A Banda de Música da Guar-
da Civil vai promover hoje e
amanhã, às 20h, dois concertos

públicos,,na Av. João Pessoa. Ho
je, a banda executará o seguin
te programa: Sargento Calhao
(dobrado), L'Aurore (ouvertu-
re), Tardes em Lindóia (valsa),

Werter (ópera), Centenário do
Paraná (marcha). Homenagem
ao capitão Malucelli .(rapsódia),
Amor de Zingaro (suite de vai.
sas) Ela (fantasia), Aparecida

Mitri (valsa) e cel. Ralo (dobra-
do).
DOMINGO
Amanhã, também às 20 horas,

a Banda de Música da Guarda
Civil do Paraná executará o se-
guinte programa: Fiscal Gênero-
so (marcha), Guarani (abertu-
ra), Ondas do Iapó (valsa), Bohe
mia (solo de ópera), Homenagem
ao dr. Saul (valsa), La Cancion
dei Olvido (zarzuelal, Homena
gem (seleção), Chorão (choro),
Violetas Imperiais (valsa) e Sil
vino Rodrigues (marcha).

DER VAI INTEGRAR
LITORAL: PLANO
RODOVIÁRIO
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BAL MASQUE" É AMANHA
Seis bonitas s simpáticas jovens discutem a fantasia que usarão amanhã, noíBal Masqttiiê» do Clube
Curitibano. Esse bali» de mascara será promovido' para angariar furado», destinado, a amparar os

iataxnos ria Sacola.de Hw-up.ra ção «D. Mprcertcs Siraisors.

O Departamento de Estradas
de Rodagem quer dar melhores
condições de transporte ao lito-
ral do Estado e incluiu em seu
Plano Qüinqüenal de Obras vá-
rios trabalhos, para beneficiar
asuela .região, além dos servi-
ços de pavimentação da auto-es
trada Curitiba-Paranaguá.

OBRAS
Foram incluídas no Plano

Qüinqüenal, no tocante ao lito-
ral, as seguintes obras:

1' — asfaltamento da ligação
entre a BR-2 ao alto da Serra
da Graciosa, para facilitar o
transporte naquele trecho de 6
quilômetros e tornando contínua
a faixa pavimentada de Curitiba
até São João da Graciosa.

— Abertura e revestimento
da ligação da PR-53 de Alexan-
dra partindo da 5R-S5 Au-d es-.
trada* Curitiba—Paranaguá a

.Matinhos, passando ' pelas colo-
nias Maria Luiza, Pereira, - Cam
bará e Sítio do Meio.

— Abertura de variante do
trecho da. PR-53 do contorno ..e

. Caiobá, para melhor segurança,' com o - desvio do tráfego naqua-
le balneário.

— Implantação básica dos
.trechos da'BR-6 de Morretes à

.iu to-est rada.
— Construção da rodovia

BR-6, nos trechos de Morretes-
Antonina-Cacatu, Tagassaba e
Serra Negra. .

MORRETES-ANTONINA
Foi dada especial atenção, por

parte do DER, à ligação de 20
quilômetros, entre a auto-estra

.da a Morretes e Antonina, por
facilitar, futuramente, o desa-
fogo dò porto de Paranaguá,
com o escoamento de parcela da'
produção do Estado pelo porto
de Antonina.

Faz parte, também, dos planos
rodoviários, a extensão da BR-6,.
ligando a Guanabara-Santos e
todo o litoral fluminense, pau-
lista, paranaense, até loinvile.

A_redita-se que seja a solução
ideal, o prolongamento da cita-
<la rodovia, para o problema da
interconexão de Paranaguá a
Joinvile, via litoral. As conclusões

.de estudos técnicos realizados
pelo DER comprovaram que a
manutenção de estradas pionei
ras. da divisa do Paraná e Santa
Catarina, ao Bem-Bém- é onero-
sa. A execução de variante, de
13 quilômetros da PR-54 a 5a-
ruva oferecerá notória- vantagens
«om o encurtamento de 16 qui
iômetros em relação ao caminho
atual, por ser a ún'*a forma viá
vel de permitir o tráfego pesado
entre Garuva e Guaratuba

GONDESSA Dl
SAN MARZANO

rtepercu-iu intensamente, om *BO-M
sa sociedade, o falecimento, ocor
rido dia 21 último, do Roma, da
Condessa Maria Asinary Sigray
di Ban Mariano, esposa do Con.
de Luigi Gabrielli di San Ma*-
sano, cônsul geral da Itália, ao
Paraná. Residindo em Curitiba
há alguns anos. a condessa Di
San Mariano ecraquistou em
nossa sociedade o nos circulo*
diplomáticos um grupo numero.
io df-j amigos, que fizeram sentir
á familia enlatada,, o pesar con
que receberam a noticia de •"__¦
falecimento. Como consulesa da
Itália, no Paraná, a condessa Di
San Mariano identificoujse pron.
tamente com os problemas d*
nosso Estado, tendo sido, inclu-
sive. uma das principais lidere*
de inúmeras campanhas assisten.
ciais. A condessa deixa os seguin
tes- filhos: Júlio San Mariano. ca-

|iado com a sra. Gema Sau Mar.
«ano (residentes em São Paulo)
• dona Vana San Mariano Vol-
lerino, casada com o prof. Ser*
gio Volierine, residentes em Ro.
ma. Deixa cinco netos. Seu aa.
pultamenio íoi realizado onlsrti,
saindo o corpo ds sua rccidência.
k Vila KomeniasB 923. Rema.
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Princesa Lilian da Bélgica
Escreve seu Nome no Livro
do Instituto de Cardiologia

DIÁRIO DO P AR ANA
*--»>

BIO, 22 (Meridional) J- «Minha
visita a êste grande Contro de
Cardiologia ficara para mim uma
lembrança Inesquecível. O traba.
lho ofetuado e os resultados ob.
tidos permitirão as maiores eu-
peranças para o futuro. De todo
o meu coração, faço votos os mais
calorosos para o Instituto o sua
equipo.

— Essas palavras foram caerllns
outem pela princesa Lilian. da
Bélgica, no livro de visitas do Inn-
tltuto de Cardiologia do Estado
da Guanabara. A princesa Lilian
lem grande interesso por todos os
assuntos ligados íi pesquisa sabre
doenças do coração, pois o seu
filho, há quatro anos. foi opera,
do em Boston, Estados Unidos,
de coaretação da aorta.

VISITA DEMORADA
A princesa belga demorou.se por

Cuba com
Coração, não
com Cérebro

NOVA YORK, (UPI) _ O «New
York World Telegram And The
Sun», publicou ontem uma entre.
vista com o ministro das Relações
Exteriores, Frnncisco Snn Thiago
Dantas, pelo jornalista Richard
Boyce. Em seu despacho, Boyee
afirma:

O ministro das Relações Exte.
rlores do Brasil disse.hoje que o
povo americano «permite que seus
corações passem à frente de suas
cabeças», em sua nlitude para
com o regime de Fidel Castro.

«Seu povo se recusa a compre-
ender ou a dar crédito a qualquer
nação que admita a responsabill-
dade de Castro», acrescentou.

«Este ponto de vista é mais cmo.
tivo que racionais.

«Nós Iatino.americanos, entende-
mos isso muito bem. porque a
emotividade outrora pertenceu
exclusivamente eos latinos», disse,
sorrindo, o ministro.

<Em primeiro Iugar», disse San
Thiago. "os ministros de Relações
Exteriores em Punta dei Este nao
poderiam excluir Cuba do siste-
ma hemisférico. a menos que in.
troduzissem uma alteração ao Tra-
tado do Rio de Janeiro. Passariam
meses, antes que os congressos
das Nações Americanas aprovas,
sem tal emenda.

Em segundo lugar, nós sentimos
que sempre haverá uma porta
aberta para o Ocidente em Cuba, i
porque ainda há muito do senti-
mento nacional cubano, não obs-
tante a forte corrente comunista

1â predominante».
O ministro foi lembrado—do que-

disse o secretário de Estado nor-
te.americano, Dean Rusk cm Pun-
ta dc! Este:

A porta esteve aberta por três
anos e o Ocidente não pode en.
trar.->.
San Thiago ignorou isso e men-

cionou: «Considero o caso do
Egito. Se na crise do Canal dc
Suez, tivessem os Estados Unidos
adotado a mesma política que os
ingleses e franceses, teria o Egi.
to passado para o comunismo. O
mesmo se dá em relação ao Ira.
que».
Dantas acredita que sustentar o

governo de Castro «é uma tarefa
árdua para a União Soviética, c
Cuba precisará muito auxilio dos
soviéticos. «O povo cubano, no
começo, estará atraído pelos ver-
melhos .contudo, mais tarde, ês-
tes serão expulsos».

mais de duas horas na visita is
dependências do Instituto de Car-
diologiu do Estado da Guanaba-
ra, percorrendo com vagar cada
sala e cada setor, Indagando ao.
bre os modernos aparelhos e os
métodos do tratamento e diag.
nóstico ali adotados. Conversou
com os chefes de sócio e dc ser-
vivos especializados, mostrando-se
«'onhecodora dos aspectos mais
atuais da Cardiologia.

Esteve presente o secretário tf»
Educação da Guanabara, sr. Mar.
velo Garcia.

SAUDAÇÃO
O ar. Eugênio da Silva Carmo,

após a visita, reuniu o pessoal
no auditório do Instituto, tendo
lido uma pequena saudação e ofc.
recido flores a visitante.
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A Notícia
EM POUCAS PALAVRAS

Jânio, Schmidt
& Telegrama

O repórter Ibrahlm Sued pu-
hllcou ontem, em sim coluna
«le «O Globo», o texto de um
telegrama «lo sr. Jânio Quadros
(assinado Silva) o Augusto Fre
«Icrlco Schmidt, dlzendo.se «le
acordo com a candidatura dc-
le. Schmldt. apesar das «liver-
gênclas políticas que os sopa.
ram. Telefonamos para o Sch-
midt e «Me nos desmentiu que
fosse candidato a qualquer pós-
to eletivo. Categoricamente:
não 6 candidato.

Das divergências entre «Me e
Jnnio nfio há o que dizer. Sch.
mldt e Jânio detestam brigas
de golo,

Gigolô da Sede
O sr. Josué de Castro fez

uma puxada de encanamento
dágua para sua mansão de Pe-
trópolls. deixando na seca vá-
rias residências da vizlnhan.
ça. Na pitoresca cidade ser-
rana o comentário agora é ês-
te:

— Josué, que vivia às custas
da fome do mundo, vive agro.
ra graças & sede de Petró-
polis. ¦
Pic-nic Afogueado

Há vinte anos que o* nem-
beiros de «Coreelles, pequena

cidade francesa situada perto
dn I.yiui. mio tinham o gostl.
nho do apagar um Incêndio.
Ma» continuavam sciig exerci-
cios, com muito apuro.

Noutro «lia o prefeito resol-
veu premlnr.lhes o zelo pro.
flsslonal. Muudou.os tomar foi-
ga e fazer um ptc-nlo fora dn
filiado. A turma partiu, ao
ralar do sol. As dez horas da
manha um Incêndio surgiu com
violência, e logo nn prédio da
Municipalidade de Coreelles. Dn
«lo o alarma pelo eflnetro. que
íez tocar os sino» «la Igreja,
veio mesmo o povo apagar o fo
garéu. Posteriormente os bom.
beiros do cidade vlzinhn de Hau
tovllio completaram a tarefa.

Fica-se, pois, nn contingência
«le considerar que pic.nlc. do
bombeiro francês 6 fogo!
De Brasilia

A maior renda da Munici-
palidade de Brasilia decorre
das ligações interurbanas fei.
tas daquela cidade para a cl-
villzaçao. Só no mês passado
foram arrecadados dois milhões
do cruzeiros em taxas de cha.
madas para o Rio, Sao Paulo e
outras metrópoles.

Eis um dado estatístico que
prova a solidão em que vi-
vem os habitantes; do atual Dis.
trito Federal. Vingam-se tele.
fonnndo para o universo exte-
rior.

Pimpinela Escarlate
Tribuna Para
Hermano

Hoje muda a direção do ven.
pertlno «Tribuna da Imprensa» '
que foi vendido a um grupo do
«Jornal «Io Brasil». Hermiiim
Alves será o chefe da redação,
mus o governndor Carlos I.n.
cerilu flciirft com direito a es-
crover- um artigo dlariii não
assinado.

Rei Voando
O rei Leopoldo, da Bélgica

voará para Belo Horizonte num
avião «da Cruzeiro do Sul.

Bento Ribeiro Dantas está
contente pra chuchu. Com um
rei nas nuvens file também fl-
ca vendo tudo azul.

Lúcia Meira
O almirante que construía

navios o ugnra produz aço pa.
ra toda a indústria nacional,
ministro Luclo Melra, será hn.
menageado hoje, rio Copara-
liana Pálnce Hotel, por jorna-
listas e mjbmbros do Sindicato
«ia Indústria de Construção Na.
vai do Rio de Janeiro.

Esprra.sn um grande dlscur-
so do fundador do GEIA o atual
presidento da Companhia Slde-
rúrgica Nacional, qun nfto deixa
jamais «le ser o velho lobo do
mar dedicado a Marinha.

TEMPLO DO "TWIST"
O restaurante «Poppormint Loumgo» é o ponto mais popular da No-
va York e mais falado do mundo inteiro, pois foi aqui que ie.
tb inicio o «Twist» a dança que ie tornou uma verdadeira mania
da mocidade, O filme da Paramount «Vamos ao Twist» (Hey,
Loi'« Twist) ioi filmado neste restaurante, hoje conhecido como

«Templo do Twist».

Dança que Está Provocando
Tantos Comentários no Mundo
Tema do Filme «Vamos ao Twist»

Não 6 que Harry Romm, Para o papel da debutante que
produtor de «Vamos ao Twist!» ama Joey, dezenas de lindas e ta-
mente um homem supersticioso; lentosas atrizes jovens foram cn.
mente um homem stipertlcioso; trevistaclas. Mas quando a dimi.
que éle acha, porém, ê que ao se nuta Jo Ann Campbell, a popular
ter um bom palpite, deve.se se- estrela de gravações, surgiu na
gui.lo. Também acredita que arena, Romm compreendeu que
bom seguir os conselhos que havia achudo a garota que seria
seu primeiro patrão, o falecido Piper.
Harry Cohn, o cabeça da Colum- -Para se distrair durante esses
bla Plctures, certa vez lhe deu: dias movimentados, Romm decL

Curitiba, Sábado, 24 de Fevereiro de 1962 qÉ

Um Dia Depois do Outro
Guilherme Figuolrado >

Exatamente às ttli horas « 12 minuto» o deipertaãV mí
acorda. * tim dtupertador especial, qus mo foca como un» beijo
de tude, para tido oijltnr mcui nírtm» ao .primeiro contatp com
a tiiodtVi. Como manda a ciência, «ie«Hio da coma, «èrenamente,
mui um rnnnaieteente de enfarte, para que o coração n*« a,.yutu w» i;uni/iHi,«ivHi»u «- ---,— --» «--• — ¦»—; T-_>T"**wr»»v »»hu

pare. AU eiti a pílula de jejum, para nâo ter fome, para que
meu ettdmacio suporte o impacto «Io dia. Escovar os dente* «em
levantar demasiado o braço, e tm lentos movimento» tiertleaie,
..... .,.„.,,..,. n.rlaltat a» tienolvas. O banho, também i(m,n,i. j.
ICVanUlT QSTWMtUUV v «#.«yw» w -.- —..--- -.-rs».».i.w* "crilCnfjj,

para manter perfeitas a» gengivas. O banho, também tomado de-
uaffar, fem o sabflo da pre»crlfía medica, faço a barba com mé.
todo, penteio.me com ritmo, respiro matematicamente.

nhas endócrlnat, regularam
minhas uiícera». Ando pé ante
pé, como auem vai para um
exame de metabolismo. Sinto,
me o ideai dc mim mesmo,
embora a.humanidade nâo sai-
ba aue o ' tipo que aqui »ai,
tranqüilo e «tiato, «1 o homem-
padrfio orpanirado, treinado eelaborado para a grande avtn.'
tura.

dlu ir ao cinema. Foi quando viu
a bela Interpretação de Zebra
Lampert cm «Spencer of the

Grass» e decidiu que suu. alta ca-
pacidade de atriz fazia dela o
ideal para a parte de Sharon, a
cronista social que introduziu o

"(Mnnh<r àç
Carnaval Vai
Custar Cr$ 650

O dncreto, ou billietinlio, rto
px_preíjdente Jânio Quadros,
proibindo o uso de langa.perfn
mes, vol ter efeito da bomba
de retardamento. As fábricas; •
pelo sim pelo nâo, reduziram a
sua produção e o carioca *iue
qúiadr lanGa.ptirfumn este ano
terá que Be contentar com, o
«Rodouro» de 200 gramas, ate
agora o único disponivel no
mercado, cujo preço está' entre
500 e 650 cruzeiros no varejo.
Às véspera» do Carnaval, próvê o comnreio, o prego irá a
700 cruietros ou mnls.

Um Cadáver na Camae Oufro
no Armário: Scotland Yard
Procura Decifrar Mistério

«Se vocô quer produzir um fil.
me, e acha què tudo vai dar cer-
to, mota os peitos!»

Harry Romm estava, certa vez,
num pradd de corridas, numa tar.
de de outono, e contando suas pou
les dou cavalos que haviam che-
gado em primeiro lugar em seu Twist na alta sociedade,
favor. Pensava em retlrar.se an-
tes da última corrida, quando viu
que nela corria um animal por
nome «Let's Twist» tao pouco co.
tado que, não resistindo, êle com.
prou várias poules do mesmo.
Quando esperava na fila para re-
cober o sou dinheiro, ocorreu-lhe,
de repente que o Twist estava permint Lounge.

-unia verdadeira epidemia. Naque.
la mesma manhã o circunspecto
New York Times havia publica,
do um longo artigo sôbre a ma.
nia por essa dança e oa dlsclpu-
los. Ob outros jornais estavam
cheios disso. Havia anedotas a
respeito do Twist como havia can
ções sôbre o Twist. Harry Romm
decidiu ffme . .q. melhor que tinha
j« -.f azBiv. era;, ir ver a. dança que
estava 'provocando tantos comen-
ttlrios;

yls roupas Id estão, su/ieien-,
temente frouxas para facilitar
os moulmetitos no espaço, su-
ficientemente apertadas para
conter a inércia de certos mo.
mentos. Nada de estrangula,
mentos na garganta, tia cin-
tura, nos pés, Duas gotas nos
olhos, duas nos ouvidos. Re-
feição irugal, com 'ás calorias
rigorosamente medida» para
nutrir.me durante a trajeto-
ria. O pulso? Perfeito. Com
o estetoscópio verifico que
meus foles, e válvulas mar-
cham às mil maravilhas. Nada
da cigarro, por causa da full-
flem no» brónquios. Sdo sete
horas e dez minutos, marca,
das a JieHdmetro e pela ilddiii
Rcldjio, a única que devo ou.
vir, por causa da mtisica sua-
ve e sedativa. Eu prdprio funr
ciono como wm relógio, um
relógio mergulhado em equu.
nil.

O dia está ideal: nada de nu.
' vens na minha atmosfera, na-

da de letras a pagar. Estratos-
fera suave, feita para võo de
anjos a jacto, lonosfera sem
poeira de outros mundos, fei-
ta para' a órbita das almas
sem pecado, sem piso na cons.
ciência. Desço o elevador co-
mo recomendaram os doutos
que me assistem, sem sobres-
saltos ou solavancos. Neuró-
logos, nutrólagas, psiquiatras,
cardiàlogos, odontólogos psi.

] cólogos extraíram de mim
complexos e pruridos, as cot-
sas ancestrais e as deste mun-

«io contaoiante, purificaram
meu sangue, equilibraram mi.

'Aproximam o ceicuio, que
pdrn. Oaloo.o sem esforço d«
joelhos, acomodo-me no assen-
to, inflo oa pulmões, olho fir_me, afllo as narinas fecho a
boca sem contração, conto: vin.
te e dois, vinte e um. t>lnte,"
«Icíenoue... trás, doi», um, ze-
ro — ç o lotação arranca co-
mico' para o incoanoscíuel.
Zzziz, pá, buuuu, burfna, sai
dai palhaço, Id vem o poste,
o bonde, é agoral ah — pas.
sou, o caminhão de lixo, piiii— o ouarda, que guarda! lá
dou confiança a esses caras?
zzzz, poste, três carros, pipa
dágua, sinal fechado, fechado
uma ova, o papai aqui é safo,
que tal o meio.fio-e-bondc?
legal! zzxzzzz crianças? olha
como debandaram.'1 ah, ah!
zzzz que fino! chegou a tirar
a pintura! com lambreta não
tem conversa, i meter o pé,
bum.bum-bum no lado da car-
roceria, aquela uelhinha tá pra*mtm, olha o buraco, passou,
Copacabana, Botafogo, Fia-
menflo, cidade, zzzzezzzzz freio-
da. t pra parar? Cheguei,
salto. Quem é que disse que
êsse Glenn é herói?

A PARAMOUNT PROMOVEU
UMA FESTA

Nas vésperas da estréia do fll^.
me «Vamos ao Twist!» (Hey7
Lefs Twist) a Paramount Pictu.
res ofereceu uma festa de gala à
imprensa e a sociedade no Pep.

LONDRES — A Scotland Yard
tenta resolver um dos casos mais
misteriosos dos últimos anos.
Ontem, a policia descobriu dois
cadáveres, o primeiro numa casa
num extremo de Hydo Park e o
outro num edifício situado no ou.
tro extremo do aristocrático bair.
ro. em Pimlico.Os dois homens
estavam nus e ambos haviam sido
assassinados da mesma maneira,
por estrangulamento.

Um dos cadáveres è o de um
funcionário da Intcndência do Al-
mlrantado — Norman E. Rickard,
de 38 anos. Duas mulheres poli-

iPtWi^iOPf/:'<orhpònT»«ifó*,de.li)dai-
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ÓPERA aOB HO.PE f LUCli-E BAli-
Hoje em sessões

às 14-16-19,45 e
21,45 horas-

0 mais grandioso fil
me do insuperável
Bob Hop! Os trajes
femininos apresen-
fados neste filme
são tão belos e lu-
xüosos que merece-
ram um "Oscar" es-
pecial da academia
dè cinema!
Elenco: BOB HOP e

LUCILLE BÀLL

P'(*1..Mi oor NOKMAM PANAMÁ
O.fij,ao !*» MClvin FRANH
Prgíx.ác M.I..P— •"
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SÁBADOS
SESSÃO A

MEIA-NOITE
Domingo no Opera em
matinada . às 9,30 e
10,45 horas '— *

SÃO JOÃO — HOJE EM SESSÕES
às 14 - 16 - 19,45 e 21,45 horas

Compre seu ingresso para cadeira numera-
da, com antecedência, à venda pela manhã
no CINE OPERA. Na parte da tarde e à noi-
te no CINE SÃO JOÃO.

Outro sucesso grandioso do cinema
nacional! - Ação em toda a linha...
Romance e emoções!"CREPÚSCULO DE ÓDIOS"
Elenco.- Luigi Picchí e Aurora Duarte."
Um filme da seleção do Cine S. João.

ciais o descobriram numa casa
modesta de Naidn Vale. Estava
fechado à chave, num armário.
O médlco.loglsta opina que mor.
reu há oito dias. Um dos vizinhos
de Rickard. o diretor cinemato-
gráfico Ken Hugnes, afirmou que
no domingo à noite, estava tra-
balhando em sua casa, com o au-
tor do enredo de sua próxima pe.
Ilcula. sôbre um tema policial.
quando viu, pela janela, um rapaz
em atitude suspeita. Imediata-
monte o cineasta desceu á rua c
seguiu o misterioso personagem.
mas perdeu-lhe a pista logo adi.
ante. Tratar.se-la de um caso de
espionagem. Um portá.voz do Al
mlrantado assegurou que o morto
Dão tinha acosso a nenhum do-
comento secreto.

O cadáver número 2 6 o dc um
empregado dos estúdios da tele-
visão comercial, Alnn Vigar, de
23 anos. Seu corpo foi encontra.
do em sua rama, ontem à tarde.
Morrera umas dez horas antes.
Os detetives estão convencidos de
que os dois homens íoram assas.
Binados pela mesma pessoa. Mas,
até agora nada puderam desço-
brir para elucidar esses casos de-
veras estranhos.

QUENIANOS
PROCURAM
ONDE FICAR

RIO (Meridional) — Ama-
nhã o grupo de Imigrantes
ingleses que estuda a. loca
lização no Brasil de centenas
de famílias do Quênia, par-
tlrá de São Paulo, transitan
do pelo Rio, em avlio da
FAB, com destino a Bahia,
Goiás e Mato Grosso.

Vai estudar o local para fi-
xar os colonos britânicos que
desejam abandonar o Quô-
nia, por causa dos conflitos
raciais, transferindo-se para
o Brasil.

Grande numero de jorna-
listas acompanhará o grupo,

em sua viagem pelo serlao
brasileiro, pois não apenas os
imigrantes trarão cerca de 40
milhões de dólares, em in-
vestimentos, como o fato
marca o Tofcio do deslocamen
to das correntes migratórias
inglesas para o Brasil, alé ho
[e dirigidas para os Estados
Unidos, Canadá, Austrália a
África do Sul.

Os colonos do Quênia se-
rão recebidos em Salvador
pelo governador Juraci Ma-
galhães e pelo governador
Mauro Borges, em Goiânia.

Naquela mesma noite, uma
sexta-feira, file e a esposa conse.
gtiiram com dificuldade penetrai
no «Templo do Twist», o fPep.
permint Loungfe». Rolls Royccs da

Apenas 105, convites, a cape,-
cidade do Peppermint Lonnge, fo-
ram dirigidos nominalmente e en.
aqueles que estivessem na lista
comparecessem, os convites fo-
ram difigidos nominalmente e en-
treirues em m&o.

Desde que se anunciara a fes.
ta, a Paramount, foi inundada de
pedidos de convites. Membros
proeminentes da sociedade que fV
zeram do Peppermint Lounge
uma meca rival de El Morocho e
do Stork Club, ofereceram alto
preço por dois convites para es-
sa festa. Entretanto, os afortu-
nados que se achavam na lista
dos convidados da Paramount, re.

Exposição Russa Funcionará
ho Local da Antiga EIIC em
São, Cristóvão: 3 de íMarço

gente da alta sociedade blooucti. ceberam esses convites, tio cobl.
vam quase o tráfego da Rua 45
em Nova York, e uma multidão
de adolescentes ali se achava.

«jvtando Joey Dee e seus Star-
íiters, os responsáveis pela popu.laridade do Twist subiram ao ta_
blado da orquestra, Harry Romm

çados, sem qualquer despesa.
Astros e estrelas do palco, da

tela, da televisão, mçmbros da
indústria cinematogriífica, da Inu
prensa, e vultos destacados da so-
ciedade, da indústria o do comer-
cio constavam da lista. Joey Dee

viu aquilo sôbre o qual tanto le. e oa Starliters, Jo Ann Cambbell,
ra. Excltatjao, energia, eletrlcida- ""~ ' * ' " —-' T- '-'
de, eram gerados por toda partenaquele pequeno recinto. O que
havia sido uma noção vaga em a° Twist» forneceram música
sua mente, entrou claramente em números de canto.

Teddy Randazzo, os Peppermint
Loungers e Kay Armen, todos os
componentes do cast de «:Vamos

foco. Ali estava o motivo para
um filme cinematográfico!

No primeiro Intervalo êlo fa-
lou com Joey Dee. Este sugeriu
que êle conversasse com o seu
agente. O agente foi rapidamente
chamado ao Peppermint Lounge
o em meia hora Harry Romm e
Joey Dee haviam concluído um
contrato para fazer «Vamos ao
Twist* e, logo a seguir, dois ou.
troa filmes.

Depois disso, Romm convocou
Hal! Hackady, um cenarista que
havia escrito os roteiros paru duas
das suas produções anteriores.
Romm comunicou.lhes que deseja,
va um enredo súlldo, com o Twist
usado apenas nas partes às quais
êle pertencesse logicamente. Não
queria apenas uma série de nú-
meros do dança enfileiradòs. Ha-
ckady prometeu-lhe um esboço
do ehrêdo na segunda-feira se.
guinte, pela manhã.

Antes do meio dia de segunda-
feira, depois dos agentes de,
Romm aprovarem o projeto pie.
namente," êste foi enviado a seis

das maiores, companhias cinema,,
tográficas. Duas horas maia tar.
de, quatro dessas companhias que-
riam fazer o filme.

Romm e seus agentes escolhe-
ram -a Paramount Plctures para
ser a companhia distribuidora do'
filme. Oreg Garrison, um doa
mata famosos diretores de Tele,
visão, foi contratado para dirigi,
lo. ;¦•';',A escolha do elenco foi Inicia,
da..O enredo exigia um outro can-
tor Jovem para Interpretar a par-
te do Irmão de Joey. Teddy Ran.
dazzo Interrompeu um contrato
que estava mantendo com um
nlgh.club, em outro Estado, to.
mou um avião e veio assinar o
contrato para êsse papel. Romm
sabia que necessitava de um bom
ator para personificar o pai dos
rapazesv o proprietário do peque-no e modesto rostaurante italiano
que ae tornou o Peppermint Lo-
unge. Dino dl Luca, que represen.
tou ao lado de Shlrley Booth/ noa
Estados Unidos, o de, Anna Mag.
nani, na Itália, fôr» dirigido porReinh&rdt e Vittorio de Sica, foi
convidado para o papel. Estava,
no momento, planejando' viajar
para a ItAHa, mas. depois de ler
a parte do Papá, mudou de pla^
noa.

Angie, a viúva da família, e
multo interessada em fisgar o Pa-
pá, era um papel, que parecia ter
aido feito do propósito para Kay
Armen, pois exigia uma atris que
também coubesse cantar. ^

Com o fechamento do Pepper.
mint Lounge ao público durante

(Cone. na 4° pag, do 2° cad.)

RIO. 23 (Meridional) — Ocupan-
do toda a área interna do pavi.
lhão da antiga Exposição Interna-
cional' da Indústria e Comércio,
em São Cristóvão, será inaugura,
da, dia 3 de maio, a Exposição
Soviética da Indústria e Comer-
cio.

Conjuntamente vai ser Inaugura.
da a Exposição Nacional do Co-
mércio que funcionará na parte
externa do pavilhão, com um to.
tal de 135 «stands» e ocupando
uma área de 3.400 metros qua-
drados.

Pela importância das duas mos.
trás calculam os seus organiza-
dores que cerca de três milhões
de visitantes deverão se deslocar
até o antigo Campo de São Cris-
tovão.

R V S S OS

A exposição soviética já está em
fase de organização tendo uma

. equipe de arquitetos russos dese-
nhado a disposição dos «stands»,
que abrigará produtos da indús.

tria e comércio, e, prlnclpalmen-
te, material relacionado eom a
energia atômica,

O material procedente da TJnian
Soviética chegará à Guanabara
depois do carnaval. No Brasil, se.
rão impressos os folhetos explica-
tivos. Üm grupo de recepcionis.
tas será formado para funcionar
na mostra.

NA ClON A L

Os promotores da Exposição Na-
cionnl do Comércio vão entrar
enj contato, hoje, com òs presi.
dentes da Federação das Indús-
trias da Guanabara e da Confe..
deração Nacional do Comércio pa-
ra 'fazer, uma exposição sôbre •
plano de feira de São Cristóvão e
solicitar que, através dos seus ór.
gãos, incentive um grande nume-
ro de Indústrias'e firmas comer.
ciais a dar sua presença.

Voltarão a funcionar como rt-
ccpoiohistns as cem' «canarlnhos>
què deram á nota de destaque na
EIIC. '

-.:•; 
)¦'

RIVOLl-HDJel
EM 5 SESSÕES

às 13,45 - 15,45 - 17,45
19,45 e 21,45 horas

"20TH. CENTURY FOX"
APRESENTA:

B1NG CROSBY
TUESDAY WELD
NICOLE MAUREY

NA DIVERTIDA SÁTIRA FEITA A
UNIVERSIDADE!«DIZEM

QUEE
AMOR»

"CINEMASCOPE"
"COLOR DE LUXE"

(Censura Livre)

AVENIDA
- Hoje -

às 13,45 - 15,45 - 17,45
19,45 e 2Í,45 HORAS •

"2ÓTH. CENTURY FOX"
APRESENTA:

MICHAEL RENNIE
JELST.JOHN

CLAUDE RAINS
NO GRANDIOSO*
"CINEMASCOPE"

"COLOR DE LUXE"

0 Mimtfo
Perdido

EM SESSÕES CORRIDASRitz Hoje
FILMES SELECIONAC

VERDADE»
com BRIGITTE BAR

Escravos

2 FiLMES SELECIONADOS DA ¦¦COVlim^^,™0^

f - CHARLES VANEL -

f da Ambição
ma forte e violento com ~

GLENN FORD - |DA LUPINO '
(Proibido até 18 anos)

Dra

i.
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«AS NOTICIAS SAO BROTOS». Foto li Simone Pereira Al-
ves (uma da» «10» Mais elegantes do Eslado). A anfitriã de ho.
je à noite. — Foto 2i Zélia de Moura Negrine (débutante do
sucesso do Curitibano). Rentessa de sua viagem de férias. —
Foto 3: Sônia TodeschHi. Renresjo da orla, na próxima segun.
da.feira. Gu-irnluba. — Foio 4: Helcrice Inorêncio. Broto de
sucesso do Planlíp. Uma das «palroríesges>> do Bnl Masque,

domingo no Clube Cu-ifib^no.

Às 18 horas, na Igreja d-a Santa Te*--»*»inha:
Sinos Festivos Pa**a Marlen» & Lauro. . .

m A agenda socinl do Planai,
to re!';stra hojo acontábimpntò
decididamente Mon... Eniç_çe',nin
trimonial cia senhorita Mnrlene
Hol7.mann o Lauro fSrnelro de
Loyoln 

0 A nulva é íi! t do casul
Abilio (Nancy) lío,/.mann; o
noivo, filho do casal Lauro (He-
gina) Carneiro de Loyola.

Gente & Notícias

Q A marcha nupcial será to.
cnr'n no temn'o dos cnsim™nto.s
elegantes do Planalto: Igreja de
¦Sünta Teré7_inha. 10 horas.

« Por narte tln noiva, a ceri.
mônia religiosa será puraninfn.
dn: n-^o senhor e senhora Alfre-
do B"rnnrdi.
. — Senhor
Antunes.

—¦ Ssnhor
Machuca.

senhora irineu

e son hora Manoel

0 Por parte do noivo, teste-
munharão:

Senhor e senhora general
Punaro Bley.

Senhor o senhora deputado
Mario Gomes.

Senhor o «nhora Nowlon
Laporte

0 O ato civil, que será rea.
lizado na residência dos pais da
noiva, ás lNi. terá como padri-
nhos, por parte ria noiva, o se-
nhor e Senhora Eduardo G. Vir
píónd: senhor e senhora Egi.
rdio Dona; senhor e senhora José
Cândido rie Castro. Por parlo
do noivo, senhor e senhora Al-
cidns Rocha, senhor e senhora
Henrique Douat Filho; senhor e
senhora Horácio Ramos Alvim.

Terno na Assembléia)
grupo de amigos.

e sua esposa* com

O CASAL Nelson Iwersen recebeu nò inicio
desta semana, para «coq» de despedidas em
homenagem ao casal Freeman Hunt.ngion.

«N1VÉR» na agenda de hoje: senhor Rena-
.to Faria A. da Costa. Cumprimentos em
pauta.

£ ALIAS, estava muito concorrido o embar-
que um Àioiiso Pena da familia Hunting-
ton, que so- transferiu definitiviiniente para,
a Cnpítãl paiilif-ln,

EMBARCOU para os «States», nesta sèma.
aa, a senhora Hugh Kessler, consulesa da.

quele pais amigo em nosso Estado. A se-nhora Késsler volta a residir nos EUA. O
cônsul Kessler iá se encontra na América.
QUINTA FEIRA, estive jantando no «ilfe de
France» com o industrial Ivo Leão. ótima
palestra.

NO MESMO local, naquela mesma noite, o
deputado Haroldo Leon Peres (líder do go.

Na Capela do Palácio
Iguaçu...

9 Na capela u*o Palácio Iguaçu rece.
berão a bênção nupcial, hoje às 18h30m,
a senhorita Marília Beatriz Lacerda Car

neiro e Affonso Celso de Ouro.Preto. Ma.
rilia Beatriz é filha do casal David Anto.
nio du Silva Carneiro; Affonso Celso, é
filho da senhora Carlos Celso de Ouro-
Preto.,

0 . A recepção comemorativa aconteceu
ontem,nu residência do casal David Car.
neiro.
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Simone: Festa "Niver"
 Na jovem.guarda, 24 de fevereiro é uma data de grande

significação. Assinala a estréia de nova idade rie uma das ga.
rotas de maior sucesso desta geração: Simone Pereira Alves.

Tendo pertencido por dois «nos consecutivos á lista das
¦dO Senhoritas Mais Elegantes rio Paraná» (desta coluna), foi,
no ano que debutou^ l.a princesa das debutantes. Em 1961 os.
tentou, com classe e simpatia, o titulo de «Miss Alta Sociedade»,

Muitos cumprimentos acontecerão. Conturto, a data se.

rá festejada, com reunião intima.

Candidatos de Coritiba no
"O Cruzeiro"

Estarão desembarcando

Maria José
Miss Paraná de 1951. De on-
de virá sua sucessora-
R'o Negro, Londrina, Curi-
>iba, Paranaguá, Ponta Gros-
"i Guarapuava ou Jacaíezi-

nho? . . .

em Afonso Pene. no dia 10

de março os jornalistas In-

dalécio Wanderle/ e Ubire-

tan de.lemos, d<i revista «O

Cruzeiro».
Os /famosos confrades

Notícias a Jato
Começam a sjrçjir as pri-

meiras candidatas ao título

de «Miss Paraná*.* de 19ó2.

Guarapuava e Kio Nsgro se-

rão as cidades qu^ enviarão
as primeiras cançlidatas; De

onde vira a s-_cessora de

Maria José Nascimento;
Hoje, na fhaílã n orimei-

ra fqstà do «G."éT>io Golfi-
• nhos»: Grito de Carnaval.

Na presidência do novo f.
elegante grêmio <U jovem-

guarda está o joven Anto-

nio Celso de Paul-i Ribas.

Diretor social: Paulo Munhoz

da Costa.

A jovem guarde do Pia-

nalto lem apenas um assün

toi neste fim de semana:

vem com missão especial:
Fotografar para aquela revis-
ta as candidatai á «Miss Pa-

raná», aqui cjo Planalto, pa-
ra reportagem especial que
será publicada no mês de

abril.

«Bai Masque,'dia 25 (domin

go) no Curitibano.
Concorrida e elegante a

festa de 15 anos de Ana Lui-
za Almeida Marques reali-
zada ontem. Contarei deta-
lhes ,

Novamente no Planalto
chegou anteontem) o «bro-
tíssimo» Edla Trupell.

UM POR DIA
«Talvez sejas enganado se

confiares demais, mas vive-
rás numa tormenta se não
confiares bastante». (Vitor
Hugo).

Stop. Vocês vão gostar de
«Quem é Quem»... E' sen-
sacional. Dia 7 de março con
tarei... V

FILMES EM CARTAZ
<0 GRAUS DE AMOR

*C»W on Nurse), filme da Ronk, direção de Ge.
rald Thomas. com Shirley Eáton. Kenneth Con.
nar. Hattie Jacques. Trence Longclon. Bill Owen,
Uslie Phillins. Tio Cine Lido às 13h4om — ••••
15h4âm — 18h45m — 2,lh45m. Censura Livre.

VAMOS AO TWIST

'Hey, Lcfs TwisD, filme dá Páramount. direção
ii Greg Garrison. com Joey Dee. The Starlinters,
r<=ddy Ra'ndaz70 KÒy Armen, Zonhra Lampert.
N" Cine Palácio às 13h45m - lSh45iri - 18h45m
- 21h45m. Censura Livre.

5 JOGO PROIBIDO DO AMOR

'The Fàcts of Live), filme da United Artista «ii-
feçSo de Melvin Frank, com «ob Hope LuciUe
B'->». Ruth Hussey. Don dc Fore T oU,s NyeNo
f--ine Opera às 14h - !0h - ™MM ~ 21h45m'
ccnsura Livre. . ,
Gu"ERRA E HUMANIDADE

f»me japonês da SUochiku. direção de Masaki
Kobayaslii. com Tatsuya Nakadai, Mieh«J> *
«"«a. Keiji Sada. Incko Arima. No Cine Arlcqu
•* 14h — 20h. Censura 18 anos, ^

JREPUSCULOS DE ÓDIOS

rrTiiv.! nacional, difeção de Carlos Coimbra, com
Uiigi Picchi e Aurora Duarte. No Cine São João

às 14h — lOh — 101i45m*^- 21h45m. Censura Livre.

DIZEM QUE E' AMOR

(High Tirnei, filme da Fox. direção de Black
Edwards. com Bing Crosb», Fabian, Nicole Mau,
rey, Tuesday Weld. No Chio Rivoli às 13h45m —
15h45m — 17h45m — 19h45m — 21h45m. Censura
Livre.

O MUNDO PERDIDO

(The Lost World), íiliÍB» da Fox, direção de
tnvin Allen. com MiçhaeT) líennie Jill St. John,
David Hedison, Claude Rains, Fernando Lamas.
No Cine Avenida às 13h45m — 15h45m —: ....
17h45m  19h45m — 21h45m. Censura Livre.

REBELDIA DE UM BRAVO

(The Last Angry Man), filme da Columbia, di.
reção (Se Daniel Mann, com Paul Muni, David
Wayne, Betsy Polmer, Luther Adler, Claudia Mc
Neil. Joby Baker. A VERDADE (La Vérité), fil.
me da Columbia, direção de Henry Georgcs Ciou-
zot com Brigittc Bardot e Chartes Vanel. No Ci.
na Rh* a partir das lOh. Censura 16 anos.

ROTEIRO
Eddy Franciosi

Personagens Procuram um Autor
ASSIM como oi personagens de Pirandello, o elenco do Tea

,lro de Bolsa — atualmente representando a comédia de Mauri-elo Távora, «Amado. Tarado» cuja carreira devirá encerrar-seno éarnaTal -i está à procura d» um autor para seu próximocartaz. A noticia, verdadeira porquafol renlllada pelo própriodiretor do TB. Ary Fontoura, causa certa tsiranheia, pois sabia,
.¦•.qui* I* haviam sido iniciados os ensaios de «Jpsé, do parto isepulturas, de.AuguBzo Boal, com estréia marcada para o misd» março. Devem'ler surgido algúms ImorevlMos, que motiva,
ram o adiamento, (òu' suspensão) dessa poça, uma ver que os
integrantes do ieatrinho da praça Rui Barbosa estão as voltas
com Arthur Miller, Tennesse Willliims e Dlns Gomes, autores vi
sados (entre outros) para Integrarem o ropurtório a ser apre.
sentado Imediatamente. Dõssos, o mais eolv'o seria o ex-marldo
de Marilyn Monroo com a sua famosa «Morte de um csixeiro
viajante», sucesso internacional JS roor»««ntado. Inclusive,
aqui em Curitiba. Vou procurar obter uma confirmarão da ns.
ticia para publicar aqui no ROTEIRO. Podom aguardar.

Nova Tentativa
Em conseqüência da bem

sucedida yiagem d<* Alberto
("Xlrirlca") de Oliveira a
São Paulo, onde conseguiu
contratar trôs elencos para
se apresentarem 6ste ano
no pepüeno a'"litór!o ,rio Tea
tro GUStfi") — T"iti-n Ponular
rie Art« ri" Mni.li D"". Cos-
ta,- Coni'ir"ib'n Nidla I.lcla c
Conv[.n,,;a de Revis'as de
f.ircin Sk"lra — o Sunerin-
lenriente da nossa casa ofi-
ciai dp esn-(áciilos ' eslaria

idi?V'iF*n - /""ovnv a tentatl
¦vn rte umi nova via""m (ago
*•• njjvn n pto (\p Janeiro-,'
onde o mesmo funcionário
nrocuraria obter compromis-
sos dp apresentação aqui
com elencos cariocas. è*>*re
nc miais Teatro dos 7, Cia.
Tô-iin-Oii-Autran e Tealro
Santa Rosa. Esperamos que
se concretize essa nova ten-
laMva. E boa viagem.

Hoje, no TB
EM' suas últimas apresenta-

ções. no Teatro do Bolso, a co-
méd'a do Maurício Tavora,
"Amado, Tarado", que tem le-
vado bom público para o teatri-
nho da praça Rui Barbosa. Ho-
je tem espetáculo lá. As 21 ho
ras, como il» costume. Os intrres
sos a 100 cruzeiros cadeiras nu-
merndas, poderão ser adquiri-
das no local.

Teatro InfanHl
Maria Clara Machado está

sendo representada pelo elenco
da ComWa**hi-i Drnmatfea Inde-
nenrlontc todos os domingos,
ãs 10 horas da manhã! nn peque
no auditório do Guaira. Sua pe-
ça "O Hapto das Ccbnli**hns"
estará em cartaz inian!''). Os
interessados poderão adauirir
se.us imrrcssos no próprio local,
a 40 cruzeiros.

C-irso de Ballet no Guayra
ESTAO abertas as matrículas para o Curso de Bailei do

Teatro Guayra. As aulas serão iniciadas em 15 de março pró.
ximo. Funcionarão este ano as l.a e 2.a séries do curso, que
terá a duração de 6 meses. A idade mínima exigida para a
inscrição é de 7 anos. As matrículas, para ambas as séries,
poderão ser feitas na Secretaria do teatro diariamente, en-'
tre 14 o às 15 horas. Dentro deste mesmo horário poderão ser
obtidos pelos interessados maiores esclarecimentos, com o
diretor do Curso de Ballet, professor Aroldo Moraes. O cur-
so do ano passado (primeiro) teve excelente aproveitamento.

¦HAMILTON ROCHA
HORIZONTAIS
1 — Nome por que se designam vulgarmente as espécies maiores dc
rnarsupias existentes no Brasil. Apresentam-se no tamanho de 1 ga.
to com longos pelos pretos, mesclados de branco; cauda nua c
prênsii, com ponta clara. 5 — Abrev. Ante-mcridien. 6 — Consoan-
tes portuguesas, geminadas. 7 — Semente. 9 — Cidade do Amazo-
nas, que foi no tempo da revolução dos Cabanos, ponto de con-
centração dos revolucionários (sing.). 10 — Conjunto de represen.
tações e sensações associadas, ligadas ao nosso corpo. 12 — Espé.
cie de enguia. 14 — Bolsa de caça, confeccionada com fibras de ca-
roá.
VERTICAIS ,.

1 — Petróleo para iluminação. 2 — Assim seja! 3 — Nome da-
rio a numerosa série de substâncias duras c negras que produzem,ao se fundirem, líquidos viscosos semelhantes ao alcatrão. 4 —
Peça de arreamento. 8 — Banzeiro: ondas fluviais encapeladas.
U — Ato de levantar-se no ar. 13 — Moriida marítima japonesa,equivalente a 1,15 milhas.
SOLUÇÕES DO PROBLEMA ANTERIOR

HORIZONTAIS: 1 — Zebra. 5 - El. 6 - Et. 7 - Moral. 9— Sala.
VERTICAIS: 1 — Zem. 2 — Elos. 3"— Real. 4 — Atlas. 8 —

Ranideo. 11 — Boa. 13 — Cr. (N.o 217).

CANAL 6
Rodinha da Alegria

Um dos mais populares programas infantis dn TV Pa-
raná, o Canal 6 apresenta todos os sábados, no horário das
17 horas: «Rodinha da Alegria». O programa favo.ito da pe-
lizada paranaense está no ar desde a fundação da TV-Asso
ciada em Curitiba, cada vez mais apreciado pela garotada e,
igualmente, pelos papais. A apresentação é a cargo da sim-
pática Isis Rocha.

Tèlenotícias
Produção de Roberto Novaes. Apresentação de Sérgio

Luiz. Noticiário internacional fornecido pela UPl. Equipe de
cinematografistas e fotógrafos. Amplo noticiário da cidade.
Assim é o «Tèlenotícias Transparaná». Dinâmico, noticioso,
perfeito. E' apresentado numa gentileza de Transparaná S. A.
No vídeo, às 20 horas, precisamente.

Carnaval Canal 6
Uma nova atração musical, nos fins de semana, na

TV Paraná: «Carnaval Canal 6». Escolas de sambas, musi-
cas de outrora, sucessos para o Reinado de Momo que se
aproxima. Uma produção e apresentação de Aluizio Finzet-
to. Hoje, às 20h30m.

"Show Titanus"
Os mais conhecidos e famosos artistas dõ~radio e TV

do Brasil já desfilaram no agradável e aplaudido ';5how*t-
Titanus», apresentado todos os sábados, às 21h30m, numa
gentileza de Cestas de Natal Titanus. Mauro de Alencar co-
mandando esta grande atração do Canal 6, prometa para
esta noite (como sempre) un grande espetáculo.

O Homem e o Esoaço Sideral
Numa produção do jornalista Emilio Zola Florezano,

amanhã às 17h, no no Canal 6, um programa sobre o
vôo da terra do Cél. John Gleun Jr.

JORNAL DE ANTONIO MARIA
Os Homens e Seus Anseios

Tenho Imensa pena dns pessoas i|iio desejum coisas
complicadas. Quaso sempre pequenas, mns, complicadas. De
Aparecido, que quer Jflnlo de volta. Jnnio, no menos, «pre.
mter», _para. ele, Aparecido, pegar outra vez no baralho e
dar cartas. De Jânio,, que faz tudo para convencer.nos de
que 6 admirador rte Lincoln, quando na realidade, admira
Oscar Pedroso Horta e malu nlnmuím. De Adhemar de
Bavvos. oue nüo tem n menor vontade de ser presidente da
República, mas, Insiste em canilldntar.se para, as vés-
perns das elelijOes. candidato mais forte. De Ibrahim, quo
daria a vida ou, ao menos, a «boutique;.. pam ser Jacinto
de Thovmcs. Tanto quanto tomai- uma erva grande do Ja-
cinto de Thormcs, dns 13 às 18 horas, de segunda a, sexta,
feira,' adorariú ser Ibrahim Sued. De Pomona Politls, que¦queria tnnto ter «Ido o Barão do Rio Branco. Já morta, mas,
Barão tio Rio Branco. Do governador. Mauro Borges, ciu

¦jo sonho é ser Leonel Brlzola. De Norma Benguel, quo es-• pera ser BrleMtle Bardot, antes da Reforma Agrária. Do
deputado Pedroso, cujo sonho 6 ser Walter Moreira Sal-
les. Dè quáso tfiilas ns senhoras do nosso -rcafé-society;» que,
embora não confessem, esperam um dia, ser Jackie Ken.
nedy. Do costureiro José Ronaldo, que .se sente capaz de•incarnar, até a Copa do Mundo, Bnlenciaga. De Denner (São•Paulo), que não se conforma, em ainda não ser José Ronaldo.

De todos, o mais imaginativo é o. meu personagem.Jeff Thomas que um dia, provará sei- filho de Anthony
Éden, com Greta Garbo.

O bom da vida é querer, como Ferniindo Pessoa, «im-
possivelmente o possível». Como João Conde, que quer ser
cada vez mais João Conde. E olha que já lhe ofereceram
ser Elisio e José Conde.

Quanto a mim, homem do aspirações pequenas, ainda
hei de morar em Petrópolis, inverno e verão, e ter um

Jipe mal encarado, com tração nas 4 rodas, para andar os
caminhos da manha. Do tardinha, ficar cm casa e ver quem
passa, à janela. y

0 Leitor
e a '
Miopia
JOAO AI.MINO FONSECA

(GB): "Não enxerco iiadn. Nem
de Ioiirc, nem de perto".

Almlno, au «ito»» Jichanilp nue
v*u caso nüo * mais nara
ocullsta e, sim, para um bom
gula.

(oOOOot
FRANCISCO PESSOA NETO

Moão Pessoa): "Oual c n causa
.li vista cinsüd!."?

Várias e.a mais freqüente cs-

tà nos cfs»n-cnto_, duradouros.
Ver a mesma mulher dlírlamen
te, durante 10-15 anos.

(oO O Ool
LÚCIA MARIA (Fortaleza):"Meu rrarido reclama que eu

Talo com os seus amigos muito
de pmt.i deles. Com o rosto
nuase encostado. Ma?, eu sou
míope'.

Não é pelo rosto. E' pelo res-
to que, obrigatoriamente), eneçs
ta. E você não poderá descuí-
par-se alega_ndo que seu corpo
também é mtope.

Mais uma de Rosamundo
Positl»amente ninguém conse-

gue ser mais distraído do que
Rosamundo. Nem mesmo aquele
camarada que passou dois me-
ses em Nova Iorque tomando
banho de cuia, esquecido de
que lá não é como aqui, conse-
gue ser mais distraído quo êle.

Hi quem diga — inclusive —
que Rosamundo deve pensar
que quem descobriu o Brasil fui
o Duque de Caxias de tanto que
êle confunde o patrono do nos-
Exército com Pedro Alvares
Cabral. Não tem conta as vezes
<;ií.' Rosamundo entregou a um
vagabundo qualquer uma cédu
Ia c'e mil cruzeiros, com linda
pose de Cabral, pensando que
era uma japonesinha de 2 prata
com « sen blante do Duque, à
guiza c\e esmola.

A n.ulher de Rosamundo já<) proibiu do vicio fio . ;u~, ;t
certeza dl que distração e fi-
lantropia são duas coisas que
não cumblnam. Aliás a mulher
de Rosamundo era bem . Mihu,
prova de quc até pra casar, o
infeliz sc distraiu.

Da Correspondência

L1DIO CARDOSO DOS REIS -
S. Paulo (SP) — ".. você, tão
bom rapaz, meu cronista favo-
rito iá deixou entrever nas en-
trellnhas' que está de pleno
acordo com a posição do Brasil
em Punta dei Este..."

Entrelinhas? Que entrelinhas;
nada Lidio, nas linhas mesmo.
Achamos que San Thiago Dan-
tas esteve excelente e só um
cocoróea como você e outros,
muitos outros, principalmente a
turma que come quieta têm opi
nião diferente da nossa.

(oO O 0o)
DJALMA ÜITTENCOURT —

Rio (GB- — "... cm ;iome da
Sociedade Brasileira de Ani ores
Teatrais, estamos nos dirigindo
ao prezado consórcio a_*fím de
saudar o seu débito por mensa
lidades..."

Mas nós estávamos devendo
tudo isso « SBAT. D|alma?
Nossa Senhora que vergonha.
Esta semana mesmo mandare-
mos pagar.

Sociais
FAZEM ANOS HOJE

.-jüf Senhoras
Mara, esposa do sr. Gilson

Presf • fzpnlth. esposa do sr.
Leandro Rosalinski; Alice, es-
posa do sr. Roberto Juvenal Lo.
pes; Regina, esposa do sr. José
Leonidas de Fontoura Guima.
rães.
•fr Senhoritas

Áurea, filha lo casal Esme.
raldo Leandro; Paulina, filha
do casal Heitor Andrade; Leo-
nor. filha do casal Lindolío
Monteiro,
¦jür Sennorcs

ENG. HVPERIDES
ZANELLO JUNTOU

Transcorre, hoje, o aniversá-
rio natalicio do eng. Hyperides
Zaneilo Júnior, secretário da
Comissão Fiscalizadora dos Ser
viços Telefônicos da Prefeita,
ra.

O aniversariante, casado com
a sra. Sônia Zanello, será ro.
deado pelo carinho de seus fa.
miliares. Será alvo também, do*
cumprimentos de seus colegas
funcionários da Prefeitura! e
demais pessoas de suas relaçfies
o amizade.

Arthur Klupel, Ney Mola.
Homero Cercai da Silva; Anto-
nio Nascimento, José Maria Ri_
bai?.
¦SÜj- Meninas

Rosemary, filha do casal Ar
thhr dn 01'veira Vianna; Lour.
íl»", filhi>. do casal Heitor Cu.
nha Santiago; Bernadette, filha
do casal José Nt^el di Pieri:
Marli, filha do casal Eduardo
Ferreira de Farias.
¦£¦ Meninos

Sérgio, filho do casal Er-
nesto Bergonsi; Mário, filho do
casal Mozart Afonso; Laertes,
filho do casal Juvenal Dias;
Paullno.- filho do casal Paulo
Ferreira; Luiz Alfredo, filho
do casal Honerino Ferreira.

NOIVADO
Contratou casamento, dia 21

do fluente, a srta. Ziloa Wolkan.
filha do casal ten. Carlos WoL
kan, com o jovem Roberto
Mova, filho do • casal Angela.
Affonso Cordella Moya, do co.
mércio na praça de Santos, S.
Paulo.

E foi justamente por ser fea
que a mulher dc Rosamumln
resolveu fazer uma recauchut.i
gem para surpreender o mari-
do. Durante, habitual temporada
em Petrópolis, ela fêz que su-
biu a serra e foi mas é ora
uma clinica de um desses medi
ros bárbaros para reformar m.i
lher bagulho. Um cirurgião
plástico.

Botou nariz novo, afinou cin-
tura, tirou barriga, esticou a
pele amendoou os olho? íéz ml
sérias E, não contente, saiu
direta da clínica para um ta-
lão de beleza, onde tin»iu ns
cabelos e castigou um penteado
desses modernos 'qun a mulher
parece que esta com uma ino
ringa na cabeça.

As^m completamente remo-
deladu é até que bem ""ais jei?o5n, apareceu em cisa. Fo!

Stanislaw Ponte Preta
ti.t.ndo e n-. :¦ .lissr. palavra
io. tncontrar Rosamundo r.a
.-ala e tacar-lh-- um beijo e»-
tilo desloca-maxilar. Rosamun-
do ficou verdadeiramente en-
cantado e surpreendido com a
mulher.

Mas puxa... Rcsamundo 6 um
bocado distraído. Passou a noi
te toda naquele encantamento c
só na manhã seguinte é que
fêz a primeira referência à vi-
da do casal. Virou-se para a
mulher e disse:

— Filhinha eu acho bom vo-
cê deixar o número de telefono
e ir caindo fora que mi".ha
esposa esta em Petrópolis e po-
de chegar de rf pente. Se ela
<•¦ contrar você aqui vai dor
uma bronca desgraçada"...

Rosamundo é muito distraído.
Demais.
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Equilibrada a Eliminatória
lios Brotinhos de Dois Anos

Na tarde tle amanha será disputada mnis
uma eliminatória reservada & «Brotinhos:» da
geração mais nova. Estas provas servem dè
aperltivos aos prováveis concorrentes ao clfta.
slco «Criadores:», marcado para o próximo dia
4 de marco. Eventyrê, Bi-lzatlbia e Juarez,
ganhadores das primeiras eliminatórias, têm
Cido vistos na raia com freqüência, pois se pre.
param para a primeira prova clássica da tem.
punida de 1082. Voltando & carreira de ama-• nhã, noturnos que há grande equilíbrio de fôr.
ças entre os ¦ abrolinhas ¦ participantes. A se-
guir desfilamos nossa opinião em torno da
carreira.

A F F A I R
Correu bem na estréia e em seguida «ma,,

logrou» num páreo mais forte. Em nosso modo
de entender está apto A conquistar sua pri.
meira vitória. Aprontou 300 em 10", com re-
guiar ação.

DEMANDA
Era levada com fé e nunca esteve no pá.

rco. Mudou de cocheiras, pois reaparece só-
bre a responsabilidade de Macedo Freitas. Nós
não fazemos fé em sua vitória.

I. IEBRE DE MADRID
Tida em boa «conta» por parte de seus

responsáveis. Irã à pista muito bém prepara,
da pelo jovem Nelson Portela e pode debutar
•ttispiciosamente.

PO MERODE
No nosso modo de entender é um pouco

Superior à companheira. Se constituo em óti.
ma ajuda para Liebre de Madrid. Muita chance.

PIQUIRI

Mudou do cocheiras após stla apresentaçSo
de ostréia. Adão Bedharczük, respohde agora
pelo preparo do tordllho. Chegou com ótima
açfto no apronto o pode obter a reabilita-
ç&o. Lembramos qUe na estréia o pilotado do
Higcto Akyloshi, nlo encontrou passagem em
toda a reta de chegada.

Q U A L T O N
Potrinho corredor. Tem 31"5|10 para SOO

metros, no apronto de quinta-feira. N&o sen-
tindo as clássicas emoções de estréia, pode durr
preendor os mais falados.

A I R O S A
Pela mostra do outro dia, dificilmente che.

gará entre os primeiros. Terminou nas últl-
mas colocações. Náo acreditamos em seu trlun-
fo.

B L A I N E
Largou mal e foi prejudicada. Tinha exer.

ciclos para figurar corri destaque naquela oca^
siâo. Volta a rala e pronta para fuzilar os ri.
vais. Merece muito respeito.

POLIMERA
Parelhelra regular. Aprontou 25" para uma

partida de 400 metros. E' levada com bastan-
te esperanças por seus responsáveis. Nâo des-
cuidem.

H A R B I N A
alos azaristas é uma boa pedida. Tirou quar

to ou quinto lugar em seu derradeiro com,,
promlssó, Mas sua missão náo é fácil aqui. Pu.
le alta.

Como notam, o páreo está bem equilibrado.
Vamos marcar o seguinte placard: Piquiri, Po-
jserode e Affair. Blaine, a seguir.

Festival do G. E. «Diário do Paraná
Iniciar-se-á ás 9 lioras: Guabirotuba

Programa: Uvaranas
Programa informativo para a 6a Reunião, em

25 de fevereiro de 1962.

l.o Páreo — 1.100 metros 18.000 — 3.000 — 1-000

í**--l Tenório — 53—4 E. Souza
3—2 Dulcinéia — '48—2 xxx
3—3 Nipuã — 56—1 — J. Costa

4 Don Pepe — 52—5 — A Pereira
4—5 Impatiens — 50—6 — B. Oliveira

6 Ronquinha — 52—3 — A. Ferreira

2.0 Páreo — 1.000 metros. — T.l
13.000 — 3.0ÒO — 1.000
Prêmio Guaraná Champagne Antártica.

1—1 Piriri — 58—4 — J. .Loezer
2—2 Hermanita — 58—1 — D. Ribeiro
3—3 Mi Reina — 52—3 — S. Rocha
4—4 Iara — 56—5 — W. Gonçalves

5 Dinorah — 52—2 — O. S. Ravace

4o Páreo — 1.300 mets. — 25.000 — 5.000 — 3.000
rrümTo MOacyr L. Oliveira

1—t Doca — 48—3 — S. Rocha
2 Kinètíco — 52—7 —xxx

2—3 Baicova — 56—6 — A. Ferreira
4 Valipor — 48—1 — E. Souza

é—5 Arapoti — 52—2 — B. Boatel
6 Másculo — 56—4 — J. Santos

t—7 Kartincii — 56—5 — B. Oliveira
8 Estridente — 48—8 —xxx

Amanha será disputado o Fefitlval programado pelo G. E,
DIARIO DO PARANA', no futuro estádio do Bdttanla E. C,
no Guabirotuba, com Itildo às 9 horas. Além das pelejas fu-
lebolisticas haverá inúmeras atrações como churrascada, roda
da fortuna, Hfès, etc. SerSo disputadas 14 partidas de 20 rnl*
nutos cada, exceç&o do último encontro c)U6 durara 60 tnlnu-
tos, sem descariço. As equipes que nao comparecerem no ho-

^^^^^^^^^Íy^^B^^^^m^^^^^^&/^. 
4^S& 
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HOMENAGEM À SECURITÁRIO
Funcionários das Companhias de Seguro Brasileira e Paranaense
de Seguro homanagearam o sr. José Café Filho, com tini almoço,
ontem. O sr. José Café Filho deixa de Ser gerente c diretor de
ambas as firmas, para ser promovido ao cargo de gerente geral,

em São Paulo, das mesmas companhias.

6.0 Páreo — 1.500 mts. — 30.000
Grande Prêmio Antártica

6-000 — 2.000»

1—1 Infrene — 60—5 — E. Souza
2—2 Cívico — 48—2 — B- Boatel

3—3 Bfoglio — 58—4 — W. Gonçalves
4 Baiones — 48—6 — B. Oliveira

t—5 Adiante — 54—3 — J. Loezer
6 Margarida — 48—1 — A. Ferreira

3.0 Páreo — ,1.100 metros
18.000 — 3.000 — 1.000
Prêmio Cervaa Oa-iRinnl

TJ
7.0 Páreo — 1000 mts. — 20.000
Prêmio Guilherme H. Bauer

4.000 2.000$

i—l Ator — fali— i — O. Ribeiro
2—2 Banety — 57—1 — J. Loezer

3 Balindor — 52—2 — J.' Costa
í—4 Dress — 58—6 — J. Santos

5 Gaba — 52—3 — B. Boatel
í—6 Bebei — 52—5 — A. Pereira

7 Indioara — 52—4 — X X X

l—1 Stuart — 58—6 — J. Santos
2—2 Abatiz — 56—4 — E. Souza

3 Eloá — 52—2 — J. Costa
9—4 Saridon — 56—3 — B. Oliveira

5 Douradinha — 54—5 — B. Boatel
4r—6 Harascema — 56—7 — A. Favorélo

7 Sinistro — 53—1 -— S. Rocha

DOMINGO TARUMÃ: DAQUI E DALI
Programa e Montarías par» a

9,a reunião, OOMINGO, dia 25 d«
fevereiro da 1962.
1*o Páreo — 1.400 metros
50.000 — 12.500 — 7.500
As 13,00 horas — IT - 6)

1 Tiriva — Menegolo 3—55
2 Cara Can — AWyoshi 1—57
" Aldy Mirlan — Zanln 2—55

3 Far West — Nogueira 5—57
A Albita - A. Ribeiro 4—55

2.o Páreo — 1 .000 metros
SO.000 — 12.500 - 7.soo
As 13,35 horas — (T - 5)

Esllvadora — Sampaio 1—55
lidador - I. Oya -4—57
Dlra — A. Couto 5—.15
Barrete — Saldanha 6—55
Mareei — Menegolo 3—57
Clang — J. Esteves 2—55

3o Páreo — 1.400 metros
10.000 — 10.000 — 6.000
ÀS 14,10 hora-, — (T - 13)
1.1 Fox Lady — Akiyoshi 3—58
i 2 Wonder — Saldanha 5—52
3 3 Valor -J.M. Lima 2—59

4 Toreador — Castilho 1 —60
i S Helsnlla — Menegolo *•—54

" Klfal - A. Couto 6—53

<,o Pirão — 1.400 metros
«.000 — 10.C00 - 6.000
«kj 14,45 horas — (T - 15)
) 1 Tampico — Cavalheiro 6—60
I 2 Lovantino — Akiyoshi 1—58

" Got Him — A. Zanln 5—58
3 Kazan - W. Nunes 4—5"/
4 Montegraal — J. Lima 2—57
" G. de Medrld - J. M. 7-.17
" Ereré - A. Macoskl 3—33

5<o Páreo — 1.600 metros
30.000 - 12.500 — 7.500
Al 13,20 horas — (T - 16)
1 1 Didier - O. Moura 5—55
t 2 Sumbl - J. Estável 3—55
\ 3 Nelumbo — Menegolo 4—50
4 4 Hussard Bleo — Ferreira 1—50

$ D. Estranha — Zanin 2—52
o.q Páreo — 1.300 metros
10.000 10.000 6.000 3.000
<U 13,55 horas — IX — 10)

1 1 Old Master — Soares 7—32

2 D|ohar -A.- Couto 3—52
3 Xule - E. Sampaio 4—52
4 Desfladora — I. Oya 2—53
5 Brlt. Herald — Moura 8-58
6 Zemla - J. Vitorino 9—52

7 Estréia Fugai — Nickel 6-55
Bomba — A. Zanln 1—51
Manhussó — Ribeiro 5—56

7o Mreo 3.000 metrôs
100.000 - 20.000
At 16,30 h»..CI. "CONSAGRAÇÃO"

1 Oriasses — Cavalheiro 4—56
2 Nonino — E. Ferreira 1—56
3 Alenqüer — Saldanha 3—56
A Meche Rubia — Aklyoshl 2—54

8,o Páreo — 1.200 metros
60.000 - 13.000 — 9.000
As 17,05 honi - (T - 2)

1 Collané — A. Soares 2—56
" Lux Ford — A. Couto 5—56
2 Nairosa — E. Ferreira 6—54
" Ginga — O- Moura 1—54

3 Orbélia — Cavalheiro 3—54
Ferina — A.Zanin 4—14

5 Ouvinle — J. Vitorino 8—56
6 Rose Light — J. Lima 7-54

9.o Páreo — 800 metros
80.000 20.000 12.000 6.000
As 17,40 horas — (T - 19)

1 Affair - E. Ferreira 10-55
Demanda — Nogueira 5—53

3 L. Madrid — J- Lima 9-33
" Pomerode — Cavalheiro 2—33
4 Piquiri - H. Akiyoshi 3-55

Guallon — A. Zanln 4—35
Alrosa — A. Soares 1—53

7 Blaine - W. Nunai 8-33
B Polímero — Sampaio 6—53
9 flarblno - A. Couto 7-53

10,o Páreo — 1.300 molros
60.000 15.000 9.000 4.500
As 18,15 horas — (T - I)
T 1 Menina — Ferreira 1—3-1

" Navery — Nogueira 5—54
2 Montejari — O. Maura 8—56

" Monte|ata — Machado 7—!6
Casco — A. Zanln 6—36

A Folha Seca — W, Nunes 2-54
Oleia - J. Vitorino 3-54
Reginalda — J. Uma 10—54

7 Graciela - Sampaio 9—54
Oligarca — Cavalheiro 4—56
Carlona — Menegolo 11—54

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIVERSIDADE DO PARANA'

ESCOLA DE AGRONOMIA E VETERINÁRIA

•EDITAL N.o 8-62
SEGUNDO CONCURSO DE HABILITAÇÃO

Ds ordam do sr. Prof. Diretor, faço elentô 808 Inte.
rassador, que, nos termos do Decreto-lei n.o 9.154, de
8/-V46 e decisão do Conselho Técnico Administrativo,
acham-se abertas na Secretaria desta Escola, no período do
22 a 27 de fevereiro fluente, as inscrições ao Segundo Con-
curso de Habilitação ao Curso de Veterinária.

O referido concurso é para o preenchimento de 20 (vin-
te) vagas ainda existentes.

Demais informações serio prestadas na Secretaria des-
ta Escola, Vila do» Funcionários, Fone 4-6659.

Secretarie da Escola de Agronomia e Veterinária da
Universidade do Paraná.

Curitiba, 22 de fevereiro de 1962.
Esmeraldino Santos
Secretário —13*P

VISTOa
Lycto Ore in d« Castro Vellozo

Diretor

K' pensamento do jôquèi
Adalmis Soares, se transferir
para Cidade Jardim ou Gávea.
Todavia, há um sério problema
para conseguir matricula: conta
apenas com mais de B0 vitórias
c é exigida uma quantia mini-
ma d^ 70 a fim de conseguir ma
trlcula, em São Paulo e Jockey
Club Brasileiro.

Recebemos inúmeras recla-
maçfies sobre o estado da raia do
Hipodromo do Tarumã. Recla.
mam os jóqueis os «buracosa» são
muitos, podendo qualquer trope.
ço de um animal, resultar em
«rodf.da».

O alazão Malba Tahan, foi
adquirido pelo sr. Rubens Cam-
pos. Se encontra em Cidade Jar-
dim e nos próximos dias será en
vlado ao Tarumã, onde ficará alo
jado nas cocheiras de A.J. Mar-
tins.

A Comissão de Corridas do
verá publicar brevemente um
projeto de Grandes Prêmios para
os meses do março, abril e maio.
Dos referidos Gs. Ps., destaca,
mos oa «Cidade de Curitiba»
e «Uiiz Abreu de Leão», desti-
nados à animais de 3 e mais
nados a animais de 3 e mais
so de tabela para ambos.

Estréiam hojo em Cidade
Jardim, as éguas Melrose e Mo.
nàliasa.

•— Em Uvaranas, Kartlnelli,
debutará na carreira da tarde:
Prêmio «aMoacyr Oliveira», em
1.300 metros, com 25 mil cruzei
ros dotação.

Orando Prêmio «Antarcti.
oa», surge como maior atração
no Hipodromo Prlncesino. No
percurso de 1.D00 metros e pe.
Ia dotaçfio de 30 mil cruzeiros,
estão alistados: Infrene, Civlco,
Broglio, Balonês, Adiante e Mar
garida.

Procedentes do haras, che-
garam para o cuidador Nelson
Portela os animais: Llria e Kro
cina.

Coralinus, passou para a
responsabilidade dê Salvador
Antonuoio.

Good Life, chegou do ha.
ras para o treinador Abadio Ca
breira.

Adáo Budnttt czuk, recebeu
em Buas cocheiras os seguintes
parelhoiros, Levantino, Palesti.
no, Piquiri, Ltmcia, May o So.
brando.

Outro que deu entrada nas
cocheiras do lider, fot Laçador,
que se encontrava oom Emilio
Gagno.

Foram negociados oa ani-
. mais Arguta e Linda Jóia. Pas.

saram para Alceu Bozza.
Com destino à Cidade Jar.

dim, embarcou a égua Monte
Calmlnn.'— Para o haras seguiu a po.
tranca Heracléla. Estava eom A.
Bozza.

Deixou as cocheiras de Aris
tules Santos, o cavalo Leclerc.
Toi para a Gávea.

—a A fenomenal Kakl, apenas
ãsora deixou a Vila Hípica, com
destino ao haras, onde servirá
como reprodutor.-!.

IiOirinha, das cocheiras de

Conselho Decide,..
(Concl. da 3.» pág. do l.o cad.)
quase que imediata, cto aumen-
to dos meios de pagamento. Ou
tro gráfico comprovava que o
«déficit» aumenta à medida que
aumentam as emissões, aumen.
tando os meios de pagamento.
O terceiro demonstrativo é de
que nos meses de janeiro e mnio
a arrecadação dn TJnillo é sem.
pre baixa, aumentando de maio
em diante, quando começa a sr-r
arrecadado o imposto de renda
«E' preciso — frizou o ministro

 quo o governo gaste mêtiCas
tios meses de arreeaidacão mais
blxa. nara aumentar quando a
arrpmdaeSo for maior.

RELAÇÃO
O ministro da Fazenda mos.

trou a relação entre o auWeiitó
anual de nrecos c o aumento -In
arrecadação dr. União, «vendo,
se aue entanto mais impostos en
trsm, mais aumentam os pre.
ços».

Em outro quadro, fez com-
paração entre a dospesa da re.
ceita e o «déficit* da União,
acumulados nos anos anteriores.
Aludiu.se; depois, à prioridade
de serviços e obrn, em relação
aos cortes de construção.

Os ministros deverão apresen
tar, na próxima reunião do Con
sélho, além do plano de con.

Foi Falar.
Cone. da 2-a pag. do 1*6 csef*

homem, já agora, é Igual ao» deu-
«circunferência da Terra» que os
gregos já sabiam que era redon.
da, o que, poréni, foi esquecido
e somente provado, milênio e
meio depois, com a viagem .da
FernSo de MagalhSes.

Quando o homem moderno, já
conseguira formar uma idéia ci-
«Mitificai do sistema solar, o genló
de Julio Verne chagou a conelu.
são de que uma viagem à Lua
somente seria possível pelo uso
de um canhão de força prodigiosa
que desse impulso à nave espa-
ciai. É este, afinal, o cnminho
que o homem está a seguir, atra.
vés dessa outra (oi-ma de canhão,
essa «bazuka» monstruosa, que 6
o foguete Atlas. Empurrado por
êle o coronel Glenn fez a via-
gem máxima do homem, saindo
da Terra e da sua atmosfera, pa.
ra percorrer, livre da atração ter-1
restre, os espaços siderais.

REBELDIA OE
UM BRAVO

Está em exlbigão no Cina Rltz
o filme ds Columbia "Rebeldia
de um Bravo" (The Last Angry
Man), dirigido por Daniel Mann
com Paul Muni.. David Wayne,
Betsy Palmar, Luther Adler, Ilau
dia MoNail e Joby Baker.

Exercendo durante quarenta •
oliioo anos a Medicina como uttí
apôstalado, o Dr, Samuel Abel-
man viu os seus colegas torna-
rem-se ricos -e famosos ao passo
que êle continuava vivendo po-bremente em sua velha casa em
Brooklln. Pretendendo fazer um
emocioiaanlfa nrotirama de televi-
são para um laboratório farina-

% oêutlco, 0 produtor Woody Thras
her tenta convencer o velho mê
dico a aparecer diante das carne
ras, focalizando aspectos d-* sua
vida. O Dr. Camnel recusa-se.
Depois de longas e Insistentes"demarches" e deantc da pró"ntessa de que obterá fundos paralevantar o hospital com que éle
havia sonhado a vida inteira, o
Dr. Camuel consente. Na noite
aprazada todo o equlpimento dã
televisão é posto deante da cas*
do velho médico: câmeras, luzd ,stransmissores, etc. Mas o progfâma nilo pode Ir para n uf. V
que, esgotado pelo trabalho, 0
Dr. Samuel morre nos braços dé
sua esposa Sarah e do seu velho
amigo Dr. Vogel.

tenção já- apresentado, outro plà
no de prioridade para as obras.
Após se haverem manifestado to
dos os ministros, o presidente do
Conselho ressaltou ser necessá-
ria a apresentação de alguns
projetos de lei que ajudarão a
resolver a situação financeira
do pais.

O Conselho trabalhará, de mo.
do que quantjo o Congresso rea
bra, a 16 dé março, já se encon
tre, não só o plano de economia,
mas outras medidas cortsubstan-
ciadas em projetos, para que os
aprove.

Tancredo...
Cotic. da 2.» pág. do l.o e»d.

que realmente parece e deve ser
destacado, e efetivamente è mui.
to confortador verificar, é que
ns?es vigorosos órgãos da opinião
pública brasileira, que sâo os
«Diários Associados», assim oom-
preenderaam, pois outorgaram, a
quem nada, mais é do que o re-
pt-esontaate do Primeiro Gabinete
Parlamentarista do Brasil, o ex.
pressivo galardão de Campeão da
Democracia. Aceito o diploma,
meus senhores o minhas senho-
rafi, mas com a humildade que
nos ensina a sabedoria mineira,
ísio é, proclamando nesta soleni.
Sade o rumo definitivo para a
nossa Pátria, que tanto estreme*
co a Democracia».

I

Chefe de...

rárlo.marcado SerSò eliminada», A tabela dós |ógos é a que
segue:

horas — 1 .o Joqo - Canto dõ Rio «A» x Flama «A»
9,30 horas — 2.ó Joqo - Guabirotuba «A» x Canto do Rio

«aB» •-
10 horas - 3.o Jòflo - Diário do Paraná «B» x Louvre *B»
10,30 horas — Louvrè «A» x Copaense
11,00 horas — Recife «A» x Flema «B»
1,30 horas -- Qláriõ do Paraná «A» x Guanabara
13,00 horas - Gazeta do Povo x Recife «B»
13,30 horas — Guabirotuba cB» x Vene. do l.ò Jogo.

^"'JiriíBi
AMTlSSÉFTlTft1

IROTOEJAS . AS8ADnm|

;| rRIEIRAS.SUORESrETlDOS

Dança Que.

(ConclusSo da 6-a página do 3*0 cad.)
no horário compreendido entre
21 e 4 horas;

3.o) As boates, clubes e ou.
trás casas de dlversflos ent que
hftja bebidas para consumo,
deverão também servir refrl.
gerentes em geral;

4.0) Na Capital a fiscaliza-
gfto das determinações da pre-
sente Portaria caberá às, De.
legaclas de Costumes, de Me.
nores e de Jogos e Dlvers6ea3,
no que concerne às suas res-
pectlvas algadas e, no interior
às Delegacias e Eubdelogacias
de Polícia;

5,o) Cabe à Policia faaer ob-
serval', como medida de coope-
ração, o que consta da Porta,
riã do EJxmo. sr. julí de me.
noras;

8.o) Sorfto Proibidos;
A) o uso de fogos de artiff.

qio;
b) a venda de bebidas al-

coólicas a menores e a pessoas
já alcoolizadas;

c) o uso de bebidas em carros
abertos;

d) o uso indevido de. lança
a perfume em bailes públicos,
. boates ou qualquer outro es-

tábnlecimonto de dlversSes pú-
blloas;

7,0) a Policia exercerá um
. serviço especial de fiscaliza.

çâo e répressfto ao porte de
arma», embriague:*, uso de éter
e entorpecentes».

A PROVIDÊNCIA DOS
ASMÁTICOS

Quem tem a infelicidade do
sofr«r de asma, prevê o acesso
de tosse que o vai torturar.
Ainda bem qüe hoje é pt>3sivel
evitar o acesso. Basta ingerir,
cem Urri poticó dáagua, um com-
prlmldo cie Hufin. O seu efeito
á maravilhoso. Kufln age como
uma barreira inexpugnável ao
ataque assmâtico. O seu efeito
manifcatn.so em poucos mlnu.
tos e 6 duradouro, permitindo
ao doente trabalhar, conversar
oü dormir tranqüilo. Hufin é o
flft dos torturantes acessos de
tosse aSttiátloa. Para adultos
üm comprimido.-Dois nos ca-
sos graves. Meio comprimido
para criançaa. ,

(Con. ds V pág. do 2a ead.)
a feBta foi necessái-io fazei? ar,
ranjos especiais pára conter a
multidão qüe atravancava a rua
& porta do Lounge durante a noi,,
te toda. Repórteres e fotógrafos
àndarani ocupados tanto dentro
como fora do Lounge.

Assim, a prlhieira e única pe-
licula realmente filmada lio Pep*
permlnt Lounge, «Vamos ao
Twist!» foi imediatamente .lança,
da nas casas de diversão" para
corresponder ao tremendo interes.
se do público pelos passes de dan.
ça mais populares desde o Char-
leston.

Joéy D6e, o protagonista do
filme da ParBmount «VàmOs ao
Twist!» (Hey, Lefs Twist), ío-
dado recentemente em Nova YorH
foi contratado pelo produtor Har.
ry Romm para ser o astro de
mais dois filmes musicados a se.
rem produzidos no próximo ano
(1962).

Joey e seU grupo musical, Thí
Starliters, gravariam um discç
«Thé Peppermint Twist, Pai-t I»
que cStá fazendo furor.

O jovem musicista de vinte e
dois anos que subiu a escada da
fama acompanhado pela mania do
Twist, a dança que se ternou a
coqueluche do mundo inteiro, tem
uma das histórias de sucesso mais
sensacionais do mundo moderno
do diversões.

Joey formou a sua orquestra,
os Sarliters, há três anos atrás
quando completava um curso de
história na universidade

AMATR0CA
(Conclusão da 2.1 pagina ds Lo :tá.)

salários até lhe dizerem basta, o
segundo "nacionalizando" não só
o petróleo, mas também a" elé-
tricidade o minério de ferro, os
portos, a lagosta, o Pão-do-Açu
car, o Córcovado e mais houvea
se; o terceiro gastando dinheiro
que não há e o quarto Insistindo
em manter relações cordlats com
o bandido comunista que se após
sou de Cuba por traição.

No fim, diante dessas ta-aatro
experiências, fica-se sèin saber
se a letargia é afinal um mal ou
um bem...

(oO O 0o)
Estamos quase em março e

ainda não aparet-eu o Piano de
Economia, quer para ser eficaz
deveria ter entrado em ação no
primeiro mês do exercício.

O Congresso não votou a Be
forma Tributaria solicitada polo
Governo; não teve tempo porque
estava ocupado com a Lei de Re
messa de Lucros, decerto multo
mais importante... Também não
votou a lei tão simples e tão

. curh das reservas bancarias.
Acrt'scente-Sp agotra o u>imen-

to dr, funcionalismo que devo
andar* por mais de 30 bilhões e
vjs-se onde irá parar o deflctt
de tjií2!

Dlanto da perspectlt/a de tim
déficit catastrófico de 200 bilhões
com a correlata desmoralização
do pruzeiro e de nosso crédito no
Exterior, parece quo o Governo
deveria estar em aessüo perma-
nente.

(oO O 0o)
Mas não, senhor. Ds acordo

com a teoria dos bodes expiato-
rios, que é a única coisa que
funciona neste País, o que de
mais urgente temos n fazer é
cuidar da Reforma da Constitui-
ção, da Reforma Agraria, -las re
piessas de lucros, da nacionali
zação etc., "sem cuidar", já se
vê, dos reajustamentos, das eqüi
paraçdes, dos parldades e dos fi
nanolamentos eleltareiros de oa
sas e automóveis...

O que foi Brasília se /tio tima
típica aplicação dessa teoria dós
bodes expiatórios? Achou 0 sr.
Juscelino que os presidentes quéo haviam preendldo eram uns
imlaeüls (cinqüenta em cinco)
não porque assim o fossem ge-
neticamtmte, mas porque a sede
do Governo estava errada. Era
preciso mudar para a Brasília"o sofá" do Goverso. O resulta-
dn para o Pais foi essa maravi-
lha que ai está...
/

E se todas as refoytnas de
Constituição e de base não de-
rena resultados, aparece já agora,
uma nova receita miraculosa.
Nada menos do que a volta do
sr. Jânio Quadros ao Governo,
para reexaminar com mais eul-
dado os grandes problemas na-
cionais dos gâlos de briga, dos
biquínis, da alfaiataria presiden
ciai e para fortalecer ainda mais
os laços de afetuosa solidarleda-
de ao magnânimo Fidel Castro...

Pobre Pais...

P. S. — Escreve-me de Lamba-
ri o sr. 3. S. N;: "Estava jântan*,
do nestas Águas Virtuosas de
Lambari quando o radio anun-
ciou que o Ministro da fazenda
conferenciara com o Primeiro-
Ministro sobre o "rigoroso 

plano
de economia" do Governo e que
a seguir irlâ tratar com 6 Pré-
sidente do novo aumento dos ei
vis e militares autárquicos é pi-
laestatals etc.'— e entio o que
houve, como comentário da sa
Ia, foi toma gargalhada generali-

, »ada"-.

2.o CARTÓRIO DE PROTESTOS DE
TÍTULOS DA CAPITAL

DR. ROBERTO BARROZO FILHO
Bua Dr. Mtirital 543 — sobre-lojá — Fone 4.1009 _ ,-mMficlo Dcmeterco». '"

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Faço público para conhecimento das pessoas a seguir i„dili * a quem tttáls interessar possa, que se acham nem. rcaAái acham neste Carlóriô pira pagamento oü protesto os seguintes títulos por niter itdo possível encontrar oi respectivos responsáveis.

MÁRCIO JOSÉ* FLORES DE MELLO — Duplicata dFatura por Indicação sacada por Peixoto Gonçalves & ciaLtda., no valor de Cr? 36.300,00 vencida em 21 de fevereiro de1.962, por falta de aceite, devolução e oncamentopagamento.

ARMANDO BOARETO — Duplicata de Fatura por

mento. Vaga..

Ficam assim tais pesâoas cientificadas para os devido»fins declarados ou darem as razões porque nâo o fazem de-tde já Intimadas dõ stíbsquèhte protesto quando não atendi*,,
O presente Edital. ««naiao

Curitiba, 23 de fevereiro de 1.962.
DR. ROBERTO BARROZO FILHO — Oficial.

CLUBE CONCÓRDIA
CONVITE

A Diretoria do Clube Concórdia, tem á grata satisfação deconvidar o nobre associado e exma. família, para tomar parteno sarau PRE'-CARNAVALESCO, que se realizará no dia 24do coríçnte, com inicio às 22h.
Local: Salgo vermelho
Orquestrai Breno Sauar
Nota: Serão premiadas aS fantasiai mais originais.

A DIRETORIA

COMISSÁRIOS E AEROMOÇAS

A VARIG dispeíe de vagas em seu qnadro de Co-
miSSários e -Aeromoças, para candidato» que^pí^.
encham as seguintes condições:

a) ser brasileiro nato on naturalizado;
b) curso ginasial completo ou equivalente;
c) português e inglês fluentemente, ou japonês;d) boa aparência, peso proporcional à altura;
0) visão perfeita (óculos ou lentes de contato não

são permitidos);f) idade entre 20 e 28 anos (mocas)}idade entre 20 e 29 anos (rapazes).
Informações e inscrições diariamente, a partir das

8,00 horas, à Rua 15 de Novembro, 5S6 6,o andar,
sala 602, com o Sr DIRCEU PAROLIN — Curitiba.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

levamos ao conhecimento dos Interessados, que estãosendo publicados no Diário Oficial do Estado, os editaisn,os 2 e 3 dêíte Departamento, referentes á construçãotios Reservatórios Elevados para as cidades de Arapongasa Apuíarana.
Curitiba, 14 de fevereiro de 1962.

JOÂO DERNIZIO PUPPI
Eng°. Chefe da Dlv. Administrativa

Visto: Eng». Osiris Stenghel Guimarães

Departamento de Administração
DIVISÃO DO PESSOAL

CONCURSO DE OPERADOR DE MÁQUINAS

EDITAL N.o 6-62
i i° --apartamento de Administração dft Prefeitura Mtwl-

plp.al «•« Curitiba, devidamente autorizado pelo Chefe do
i-ocier Executivo torna públloó a. quem Interessar, qu* •
acha aberta na Divisão do Pessoal, durante o período do W
da fevereiro tt a. do mbvço do dorrente exercício, a. .«sorlgfto
RA-SS^SS -fubIi<-°. Para provimento de cargos de OPE-

SÃS ,?E MAQUINAS, 6la.se J, do Q.P.H. do Serviço
>ftn,!!\«,U^Cipal- com o vencimento inicial de Cr$ 11.000,00
(Onae MU Cruzeiros) mensais.

«i«nn°a»er50 ü50*-8Ver-sa oandldatos somente do sexo m»'
eu ino com o limite de idade compreendido e«tre 18 W#J-
csL » /n 

C,°mpletoa na data •*•• oncerramento das »a«l-

« dw 1nscrTTenta> W'"' >W:np,(>t<" "a dat* da

aiU ««Í-.nteres!ados ãev6^° oompurecer naquela DM*>'

horário ÍtT,í"do PaS° «a Uberdade, nos dias «•*»"?horário das I3h às 17h 8 aw, gabados das 9h às 1». .*S-
ve?cm^ov%UÍht9s ¦<0***S** «tulo de eleitor, inclu£

mdaSFSS? 1° e*tar ° «-"««dato em dia com fluw oW*
SL*ltora*<*. ««atado da boa conduta, atestado de *»J>8

SSSS Z 
fTado por duaa Peí*°as, Carteira **.*%*

• ^eo SmÍ 
Secretarla de SWide, prova de quitação «*>

«erviBo militar e carteira profissional.
B-visâo üo Pessoal, em 18 de fevereiro de í-t»2 *.
RUY WntO DA ROCHA - Ohsfí da piViSao

VISTO: — VIOLETA. MARANHÃO — Direto"



MULTILADO DEVIDO A ENGAÜBRNAÇ*

\ i

Curlíib*»* Sábado, 24 da Fevereiro de 1962.
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Operário Goleado Pelo Grêmio no «Olímpico»: 4 x 1
arazzai Fará Despedida
o Coritiba no Cotejo
e Amanhã em Itajai

vAww^y&fet,
lütesa 

'¦

l ,c despedir omnnhfl do
Itlba o Mguelro lateral Ca.

com transferência certa
''sio PoulOj o'11'6 lrá residir
".ercer funções na firma on.

trabalha. Carazzal confirmou
no programa iAtualldu.

' 
Esportivas*, do canal 0, que
mfis jognrá *u>ebo1. lomen '

m ape-"is delx!I- ° seu clube
<*se tSo adversa.

Mtfientlu o jogador que pro
ia ingressar em algum clu.
j. SSo Paulo. Vai me***io pn.
trabalhar, declarando: cO

rltlba pediu opçRo para a re
.50 do compromisso. Se eu
r um dia voltnr n jogar.

!¦ primeiro que consultar
ntmil clube*.

«•uva a crise técnica que do.
u a equipe, ascentuou Ca.
«i que desde 54 não passa-
«or fase idêntica. Justamcn.
nn 54 fo' "¦ Piorr mas a atu,a*
«mclhante àquqla.
Disse ainda a reditar numa
^uperaçüo do Coritiba, ainda
ua êste campeonato. Bastará
ocamente que tudo volte ao
l devido lug*r no Alto da

/Tenho compromisso om dispu
to estadual pelo Coritiba, dis.
, Cara?zai, mas vai ser difícil.
I presidente Aryon Cornclsen

[lu que eu viesse para o es-
rfual- Atenderei o apelo do

nviu presidente e vire! quandoêle precisar. Entretanto acho dt
floil meu aproveitamento, pois
estarei sem preparo físico e téc
nico, já que rumarei na próxi.ma semana para a Capital bnn
deiranto».

DESPEDIDA
Carazzal fará domingo sua úl

Uma peleja. Foi claro ao dizv
que sua satisfação maior será
uma despedida com vitória. Mas
yitória convincente, por larga
margem, esperando que seus
companheiros tenham o entuslas
mo necessário, o mesmo que êlo
tem, para chegar à uma despe
dida honrosa.

Feola
Foia
Vina dei Mar

RIO — (Meridional) — Segui
ram ontem via aérea para San
tiago do Chile, os dirigentes da
Confederação Brasileira de Des.
portos, Carlos Nascimento e Vi.
cerite Feola, a íim de inspecionar
o local reservado à concentração
do selecionado brasileiro em Vi-
fia dei Mar.

*-piun.».,  wvbjía- ,w <¦' v/"ws*.*í"* <•-•¦•••' 6/ ...-".¦.-/¦-!] KW ¦^y^py^f™^jteffiH88
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PIMPÃO TROUXE A SORTE
Ora horizonte novo se apresenta pata o Ferroviário, com a admi.
•Islraçõo do presidente Nei Slmaa Pimpão. Até a aerte voltou a

Vila Capanema, depois de amos do ausência.

Pimpão Trouxe de
Volta ao Colorado
a Sorte que Faltava
*._... _.  'Onecn «Hííintni* 110Nei Simas Pimpão já é popu

larmenté conhecido como «presl-
dente pé quente:». E há razão,
para p «slogan». Depois de uma
fase que' se arrastou longamen-
» para a familla colorada, agra.
"ada mais ainda pelas «frias» do
«.presidente, o colorado vai
s°s poucos colocando, a «casa
*¦ ordem». Pimpão, jnoço mo.
oosto B simples teve um gran.
Je mérito, què no Ferroviário é
míicil de se vêr: pacificou »s
várias correntes. Hoje não há
"tais aquela oposição slstemáti.

e Prejudicial quo existia por•Mis de 8 anos. Portanto, Pim
Jw entrou com pé direito pararecondução do clube no seu
«evido lugar

*Pí* QUENTE-
E as razões da giria? Bem sim

«es. o homem deu sorte mes-
j™ 

e já no inicio de sua gestão"Clube arrecadou cerca de 650
™1 cruzeiros somente com o
Joguei do campo. Com a referi"a importância o plantei foi co•"«•do em dia.

E há que se considerar que na
J* menos do que 1.200 novos só'°s «iudam a equilibrar as fl.
»iças do clubo que aos poucos

j"1 Pagando os atrasados." Quan
ja 

formou a diretoria manteve*}> Macedo o Eny Eggas. que
.«'"¦a formam * dupla do depar¦fjnento 

de futebol. E eles cul-
ÍS de fo-*"**ir "ma lista At
^'««ncia, cuja importância (lá

^¦Jilibrio mensal para as des
™s ordinárias o os atrasados-
r^ANOS

. 'mpão tem planos, ma» den
^ 

aa serenidade que lhe é pe
,)"• Profere não fazer multo
- 

£**• Acha quo o tempo, só
Ho „ Po vnl colocar o Ferrovia

-J1'? «linha- novamente.
*¦-<..,.» Ual ° Plnno PFlT'11 |3A' com
-g?wcia ao nlnntél? íoi n per
^'s do repórter.•"Contratar três otacantes».
*cfe sín êl6s7

*NSo posso ainda revelar

Atlético Dispensou
Ontem Cedo o Novo
Treinador: H. Campos

ATLÉTICO PRECISA VIVER
K noWeia ien.aeional de ontem foi dada * «por tagem pelo pMstdenle Anlonio Bittencourt de Ca.
aiarjo: * dlipenaa do treinador Haroldo Campos, recentemenli* contratado pelo Atlético. Entie um
telefonema, converia e lorrUo», o maloral atletl sano ftt aeniaclo-iaU deelaraçõe» ao DIÁRIO DO

PARANA'.

A
Oda e Gladstone
são as dúvidas
do Tri-campeão

Oda e Gladstone, s5o- os pro-
blemai para o treinador coritibano
formar a equipa que amanhã ie
despede do gramados catarinenses,
enfrentando o Marcilio Dias jm
ItnJBÍ -

Oda está com forte entorse 10
tornozelo esquerdo contusão do
jogo com o Grêmio, quando foi
atingido violentamente por Mou-
rão. Gladstone levou forte pau-
cada na coxa, contra o Metropol-
no lance que originou a penalida-
da que Dullio acabou perdendo.

Os dois craques e*tão sob !n-
tenso tratamento, e o médico Leo-
nldos Caprilhone osporn colocí-los
*m ação no choque de amanhã, a.
poiar ds gravidade da contusão ao-
frlda por Oda.

Segundo Carazzal, qua voutou on-
tem cedo via|ando em taxi-aéreo, a
grande surpresa do time do Cor"»-
tiba fel o ponteiro Celira, que no
mo entender, deiencabulou o ce
apresentou dentro das caracloristi-
cas que lhe são peculiares. Gladi*.

* tone foi outro que aniou muito
bem e após a sua salda o lime de-
cresceu bastante.

pelo

seus nomes. Posso adiantar por
outro lado que um é ponta.di.
reita, outro centro.avante e u
terceiro ponta.esquerda. .Togam
num clube do ititorior de SSo
Paulo, e na primeira oportunida
de que o clube se apresentar,
teremos um colheiroí vendo.os
em ação».

AS REFORMAS
O primeiro problema para a

atual administração do colorado
é a reforma do contrato do za.

aueiro Celso. Pimpão, outro*,
sim ja tez uma boa proposta
pari Celso reformar. .W mil de

luvas p ordenados mensais de

25 por mÔi. ARoro resta a pala
vra final do craque t|üe está

sendo vifindo por »«t-03 rXX ¦
Tartbêm Paraná é prnblornn,
mas seu casa é todo particular,
nfto denendendo dé salários nem

dc- melhorias. Se passar no ves.

tabular na Capital barriga-ver.
de ficará por lá mesmo e no ca.

so do colorado não ceder seu

passe, abnndonará o futebol.
No contatn. mantido com o di

ripente do C.F.À. o repórter pro
vdeoü um pronuncinmerto so.
bre a Lei do Ae.-*s.«p, Pimr-*lo fo.

claro e com ponto de vista fir.

mado: ', /

_ «Lei do «cesso é uma ne.

cessidade, mas'ainda multo cedo

nara ser anlicada no futebol pa.
ranaense. Sa-rln um omJ« pes*Ho
demais para alguns duhj ¦ , d«

aeèímda &M&0 ou nnndld. tos *
S, B-metíal. B na níitaçfio

prínrladatentn»'va'-**=nl,'n'1*0'
multo* iwssorirarlR-n»-. --—•

_. B qual seria uma outra so

lução?

_ (,0 intercâmbio intensivo,

Mns um intercflmbio orientado

TaUxlTado pela Foderaçào Pa

ranaense de Futebol, nue nao

IZ™ omitir e nem tampouco

amostrar alheia da vtdaíw.
clubes, que sao evidentemente

Domaia será
testado
Coritiba F.C

Na próxima semana «tarí ani
nossa capital, o centro-ayante Do-
mata, pertencente ao Comerciar.o
de Criciúma, que foi procurado
pelo Coritiba, quando da estada da
delegação naquela cidade, para o
préllo com o Metropol.

Recentemente o Presidente Aryn
Cornclsen conversou com Nilzo, s.
tjeante do Metropol, que indicou
Domaia, como - atleta de recursos o
com categoria suficiente para brl-
lhar no Coritiba.

Segundo informação que o za-
gueiro Carazzal prostou à report-i-
gem do DIÁRIO DO PARANÁ, Do-
mala deverá viajar para nossa ca-
pitai em companhia da delegação
que está em Itafnf.

Nilzo indicou ao presidente do
Decano mais um atacante, mais
precisamente um meia, e segundo
sua opinião um jovem valor em
condições de progredir muito, e
quo facilmente mudaria de clubo
em vista d* sus -itu-ção permitir
(passe livre).

A «bombs* estourou cedo. O
próprio repórter acostumado com
o «dia a dia» foi também «urpre-
endldo com a noticia de que Ha.
roldo Campos nio continuaria no
Atlético. Ainda ontem informa-
mos que o treinador deveria as.
sinar o contrato,. de acordo com
os entendimentos que havia man-
tido. Não assinou e ontem cedo
o presidente rubro-negro • dispen-

sou seus préstimos, já que não
¦ houve o entendimento necessário,

com o recuo do ex.orient*dor do
Londrina.

SEM MEIO TERMO
Como havia acontecido com Mo-

torzinho, o presidente Antônio
Bittencourt de Camargo, voltou a
frisar:

 «Não há meio termo. Não se
pode fugir da realidade. Pouco
tenho a declarar com respeito ao
treinador Haroldo Campos, mns
tão somente que sou concurso dei-
xou dc interessar».

E o que houve?
^Exigências do ítlllma hora c

qpe não haviam sido combinadas.
Gosto de oumprlr o combinado.
é não aceito duas palavras. Para
mim o assunto já é superado e
estou pensando no novo treina,
dor».

Quem é o homem?
«Segredo! Já tenho o nome

em vista. Mas antes vou tratar
do caso em. sigilo. Quanto tiver
acertado os «ponteiros» revelarei
a imprensa».

VAMOS GA*NHAR!
Atarefadlssimo. Antônio Bitten.

court de Camargo, entre tim te-
lefonemn e uma ordem, vai con-
versando com a reportagem dn
DIÁRIO DO PARANA. O próxi.
mo amistoso, a ser disputado ama.
nhã em Irati, entra na pauta;

«Vamos ganhar do Irati lá om
casa deles. Não é máscara e nem
vontade do fazer propaganda, mas
o Atlético está bom de fato».

CAMPEÃO
O repórter comenta o otimls-

mo do presidente atleticano. Ca-
margo ri. maB vai em frente:

«Náo queremos ganhar só os
amistosos. O propósito de todos
oa atleticanos é o titulo de 1962.
E vamos ser campeões I», excia-
ma entusiasmado o maloral rubro,
negro, que acredita piamente na
capacidade de seus pupilos-.

E os reforços?
«Virão normalmente. Procu-

ramos atletas para a equipe prin-
cipal. Não estamos colocando o

carro a frente dos dois. Temos
alguns em vista e procuraremos
contratá-los na hora «H».

ANIVERSÁRIO
Uma, rápida interrupção na en.

trevista, e o presidente faz uma
ligação para o diretor Rubens
Passerino Mour» que ainda não
subia do desligamento do treina-
dor. O. diretor não é encontrado
e Camargo volta as conversações
cora o repórter. Fala-se da inau-
guração da sede. nu dia do ani.
versário do clube.

«Queremos realizar uma fes-
ta bonita nesse dia. Entregate-
mos a sede administrativa na rua
Buenos Aires- em cujo prédio fun-
cionará também o restaurante».

 Qual o propósito da atual dl.
retorla?

«Fazer o Atlético viver..
A frase soou bonito. Fez o rc-

porler pensar.
GINASIU.M ;

Quais os outros planos?
«Temos muitos, mas o ime.

diato é o reapnrelhamento do gi-
naslumde esportes. No próximo
mês terminará o contrato de alu.
çuél para a Cia. de Armazéns, e
teremos o"glnaslum novamente «
disposição. Posso adiantar desde
já que não mais o alugaremos.
Nosso propósito é dinamizar os
esportes amadores e brevemente
o Atlético estará representado
em todos os campeonatos».

ANOTA
OFICIAL

quando hú mui!» do três mft.
ses alertnmo.*- 0s dirigente* co.
rlttbanc*, «obre o fim que,
aguardava a equipo,' muita. gen.
te achou perseguição ao ho-
mem e influência negativa ao
clube, O clube, se sofria In-
Guinda negativa, devia ao hoa.
mem, nfl.o aos nossos avlnos e
criticas, de acordo com o ea.
tado atual das coisas, com os
resultados sendo argumentos de
cisivos e Irremovlveiis para uma
possível discussão, O Coriti.
ba foi vitima da ausência de
seu departamento de futebol,
que tem um diretor mandando
mais que o vice-presidente e .
da maneira errada de se portar
a sua opoaiçfto, que visa uni-
comente reunlfies em grupos,
para criticar, para desancar
palavrnj pouco recomendáveis
aos mandatários do clube, sem
entretanto construir, npontaiv
do a salvação. Na questão do
técnico, a oposição chegou ao
cúmulo de indicar técnicos da
cidade para o Coritiba, quando
se sabe que o mal é realmente
êste e que o único treinador,
em nosso futebol, que poderia
servir ao clube, seria João Li.
ma, já que os outros correriam
o meBmo perigo de serem doml.
nados pela influência' danosa
do diretor de futebol. Desespe-
rar agora é pior. Muito pior.
Deve haver serenidade, para o
presidente Aryon, por exemplo,
que já enxergou onde está o
mal há muito tempo, mas nfto
conseguiu extirpá-lo, tomar
uma atitude. Voltar a ser o dV
tador que todos dizem que êle
é, a fim de não se omitir co.
mo está omitindo, de um pro.
bloma grave para a vida es-
portiva do clube, levado à, po-
sição deprimente pelo3 defeitos
que foram apontados há tanto
tempo e nâo foram corrigidos.
Por criticarmos, provocamos in_
clusive uma nota oficial do clu
be, em favor do diretor de fu.
tebol da agremiação. Agora,
com seis jogos Sem vencer, é
necessário que saia outra nota
oficial, apoiando o dirigente,
dizendo como na outra, que o
clube tem plena confiança nê.
le. Nâo interessou na nota ofi-
ciai, que o Coritiba nâo é um
clube de um presidente apenas
e de um diretor de futebol.
Não interessou que o Coritiba
é um clube que possui mais de
20 mil adeptos, formando a
maior torcida do Parainá. Isto
não interessou. O que valia na
hora, era mostrar que nós es-
tavamos errados, criticando um
incompetente. Os resultados ea.
tão ai, melhor que as pala.
vras para dizer quem estava
com a razão. Mais do quo nun.
ca, agora, vamos esperar ou-
tra nota oficial...

PORTO AI.EORK. 38 (Mor!.
dkinal) — O Oper&rio Ferrovia,
rio du Ponta (íroasa foi goloa.
do hoje h noite, no Estádio
Olímpico, por 4x1, pelo Grí.
mio Portoaleirrensf, no cotejo
do rk-npffHrln dnn aJvi.ntíirroM. A
peleja apresentou duas fuos dis
tintas, c na primeira, o placar
Jr! 4 x ir. diz tudo o que fal
aquela *tnp:t, quando •'> «fantas-
ma'* esteve multo longe du cor.
responder a rxpectAtiva do pú.
Mico presente ao eatádio do Ori.
mio. No tempo final oa cornou.
dadoB do Ribamar con.^oguirnm
«unir de. produç&o, mas ntlo fl.-eram o suflRlant» para dlmt.
nuir a vanUg*m dos trlcolorea,
lonnui-tandb upmun o seu gos.1
ile honra «.través do ni-la I-co.
c&dlo. Oa quarenta >• cinco ml.
nutos iniciais foram Intelramon.
te dominado» pelo clubo local,
que voltou a fazer alarde d*- aua
errando categoria onvolvendo a
todo Inatante o nluba paranaense
rmc só no tlnal conseguiu equi.
librar as acOes ff merecer um
placar nula ameno. O marcador
foi Inaugurado ao» 15 minuto/;
quando .ElUm. qui: aq li&vla apro
fundado no cnmpo contrário, re.
cobeu em excelente» condições
de Mariii» e limitou lnapelavel.
mente Arlindo. O segundo ponto
¦foi conaignado por Mari no aos
31 minutos numa virada, espeta.
i*u!nr. O terceiro tento foi mar„
nado aos 3" minutos por Riba.
mar contra, que desviou um chu

Outra noticia alviçareira para os
desportistas, que poderão contar
com um local apropriado para as
disputas de voll, basquete, fute-

a-bol de salão, box. tênis, etc.
Camargo promete que tão logo

desocupado o glnasium. determi-
nará a sua remodelação e os con-
sertos necessários para que se
possn usá-lo imediatamente.

OUTRAS ETAPAS
O báte-pjipo se prolonga. O pre.

sidente rubro-negro mostra total
otimismo. Volta a baila o assun.
to da inauguração da sede. Atlu.
ziu:

«Também no dia do aniversá-
rio, dia 26 de março, vamos apron-
tar outras melhorias que se estão
processando na «baixada». A pin.
tura do alnmbrado e também to.
tal remodelação nos vestiários
dos visitantes serão entregues na-
quela data».

Camargo toma um fôlego o
vai a frente:

«Pretendemos pintar toda a
arquibancada, qüe por sinal está
bem precisada de um cuidado»,

E'

as razoes da sua existência>

Inegociável
HI O— (Meridional) —Já que

o São Paulo não concordou pn.
gnr 15 milhões dc cruzeiros pelo
atestado liberatôrio do zagueiro
campeão do mundo Belinl, a di.
retorla do Vasco da Gama renol.
veu considerar o craque lnegoclá
vel. Como se sabe o São Paulo
diapenderla até 10 milhões para
a atjuisiçâo do destacado central
do Vasco, e da solejão'brasileira

Guarani
Em
Campo do Mourão

O Guarani de Por.ta Grossa jo
ga amanhã em Campo do Mou-
rão, frente ao União Operário,
num choque que vem sendo bas
tante aguardado pelo público lo
cal, tendo em vista o grande car
tez que desfruta o «bugre» prin. t
cesino. O rubro-negro deverá se
apresentar com a equipe com.
pleta, inclusive com o zagueiro
Da Silva recentemente contrata-
do.

No dia l.o de maio, n Guará,
ni, voltará a campo para enfren
tar à noite, em «Paula Xavier» o
quadro de Vila Estrela será dia

Outro encontro amistoso do
quadro de Vila Estrle.-i será dia
15 de março, tambem cm Ponta
Grossa à. noite; contra o Atléti.

. co Paranaense. ( 
"•

Atlético
Amanhã
Camargo

O Atlético aprontou ontem,
realizando um treinamento fl*l.
co, para jogar amanhã em Ira.
ti, contra o Clubo Atlético
União Olímpico,' préllo amSatoao
programado esta semana. K3o
há maiores problemas de vez
que todo o plantei atravessa
bon forma tísica.

A O 1J BI. TJ x. a.

Com b dispensa de Haroldo
Campos, na emergência o capl.
tSo Passerino Moura estará aeu.
mulando funi)8es, respondendo
pela orientação do quadro no
amistoso do amanht.

«I V D M Y A t

O próprio presidente atlética.
eo chetlarA a embaixada aue
contará cinda com os seculntos
elementos; Diontorea — Cláudio
Passerino Moum. Ubaldlno
Cunha a Tenente Oto a mediei-;
Rubens Passerino Maura; MaB.
saRiKta — Osmar: Roupeiro: Au.
KUBto a os atlltaa Waldomlro,
Mário, Iran, Oslel. Dldc, Tnca,
Banhe, Jara, Nlnlnhn, Walter, :
Plmentlnha. Alíllr. Gilson, Wll.
son Rosário, Slnger, Tlfio, Ma, I
rlano a Frei.

A embaixada' delxarfi nossa
Capltnl amanhã viajando em
ftnibus especial que uai âofron.
to a sede as 6 horaa.

PRONTO
Ontem houve o ensaio apron.

to que constou de um treina,
mento Individual e físico.. To.
dos estiveram presentes Wnlter
quo havia viajado para o Nor.
t*7 .deverá eatar presente para
o . amistoso * de amanhg.

Viaja
Cedo:
Chefia

Copa Roca
Em Abril:
no Brasi!

BUENOS AIRES, 23 (UPI) —
João Havelange reuniu-se ontem
Com os dirigentes da AFA, quan
do ficou praticamente assentada
a realização da Copa Roca no
Brasil, nas datas previstas de 21
c 24 de abril, no Maracanã e Pa.
caembu, respectivamente. Hojo
a decisão deverá ser homologa-
da pela diretoria da entidade ar
gentina.

Do acordo da reunião de on.
tem, tres dias antes do primeiro
jogo no Jjk-asü, haverá em Buc-
nos Airèy um amistoso da sele
ção campeã do mundo com a Ar.
gentina. Os brasileiros chega-
riam a 16 de abril à Capital, jo
garjam a 18 no Rlver Platc o
voltariam a 19 Juntamente com
os craques argentinos para o pri
meiro jogo da Copa Roca, a 21
no Maracanã. Feola e Nnscimen
to, de passagem por Buenos Ai.
res rumo ao Chile, tomaram co.
nhecimento dos trabalhos do pre
sidente Havelam**), concordando
plenamente com a programação
sugerida de três jogos com ot ar
gontlnos.
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IDOSA. ¦ . MAS ESTÁ EM FORMA...
CHICAGO. lilinois Kosla folo vemos um antigo campeão -nun-

dial dos gaios Johnny Coulon quando, no dia de seu 73.o aniver.
sário nat alicio, submetia a prova a forma física d» sua esposa, Ma.
rie CoüIon. A sra. Coulon além de sor amadora do esportn « co-
nhectda promotora de lutas do violento esporte. E" á única ra**.

lher nos EUA qu» »* dedico a tal» aJivldades. (Foto UPI).

to de Vieira. O placar de t s fc
foi olcanoado pelo Grêmio con
novo tento contra, desta feita
por Canrllnho aos 45 minutos.

Leocádio aos 44,30 segundos da
tempo flnn] marcou o gol ío
honra do» «eus. Dirigiu a con.
tenda Joaí Barbosa de Lima '
Noto com bom trabalho e aa
duos i-qulpe» formaram assim
— Operário — Arlindo, Riba»
mar e Candinho; Daniel (Pache.
co), Loérclo <• Hélio Silvestre:
Jairo, nu-a, Silvio, LeocAdlo •
Otavlnho. Crémló: Irno, Sérct»,
Airton e Moiir~.o: Brandüo e Bl_
ton: Adi unido, Marlno (Abílio),
Juarez, üiltcin e Vieira.

OFERABIO MELHOROU
Apoiar üa golfada o clubo

pnnc.-umo 
' coiuteRiiiu impressio.

nar favoravelmente, principal.
minta n& utaps. derradeira quan
do seus homens foram à frento
e consot-ulr-m predominar a
maioria das ac.o>s, sendo por ou
tro la/lo, bautitnte Infollzca no»
arremate*.

O cotejo Operário x Metro,
pol que anteriormente estava.
ínarcKdo para a Urde de domin
ko. itiHíí que em vista da deter
mlmçAo do C.N.D. de se aguar
dfir 72 horas de intervalo entre
um préllo e outro, sari dlapu.
tado segunda-feira segundo In.
formaram ontem as emissoras
gaúchas, O Operário segue hoje,
por roduvla, para a Capital do
Carvfio, onde aguardará o cote.
jo fronte ao campeio de 1960,

¦ a,' ,

Kalil Poderá Receber
Indenização de 45 mil
do Internacional

O árbitro Kolil Karam Filho,
que jé se encontra em Curiti.
ba, poderá mover um processo
contra o Internacional, preten.
dendo indenização do clube que
abriga seu agressor, pois vai
perder 45 mil cruzeiros deixando
de apitar os jogos restantes do
torneio sul brasileiro, onde o
Operário intervir.

15 MIL POR JOGO
Kalil receberia 15 mil cruzsi.

ros por partida. Esta importan
cia ele recebeu no cotejo Opera
rio x Internacional, receberia on
tem e nas duas partidas do alvi-
negro em Santa Catarina. A co
varde agressão de Tarzan Num.
mer, afastou a possibilidade dc

continuar apitando, perdendo ta
sim 45 mil cruzeiros.

ESTA BEM
Kalil está em franca recupe-

ração. Deverá dentro de mais ai
guns dias estar em forma para
voltar às canchas e Provar fer
realmente o melhor apitador de
nossos campos.

ESTUDANDO
Quanto ao processo, Kalil vai

estudar o assunto, já tendo con
versado com um advogado. A
causa parece ser liquida e certa
em favor do mediador e cremos
que o próprio Internacional ten.
tara de uma forma ou de outra,
reparar o mal feito pelo seu con
selhclro.

Rubro-Negro Mandou
Buscar João Lima;
Garcia Cogitado

Dispensando ontem cedo os pres-
timo» do treinador Haroldo Cam.
pos, como estamos Informando
em outro local, o Atlético ontem
mesmo (à tarde) tratou de con.
tratar um outro treinador. O pre-
sidente Antônio Bittencourt de
Camargo, depois de dispensar o
ex-técnico do Londrina, conferên.
ciou com o diretor Rubens Pas.
serino Moura, a portas fechadas
em seu escritório, discutindo o
problema.

JOÃO LIMA
Embora, o caráter slgiloso da

reunião a reportagem conseguiu
apurar que vários nomes foram
ventilados para o comando do

Atlético, mas o de Joio Lima foi
a que mais destaque mereceu,
conclulndo.se dai que será o no-
me mais provável.

EMISSÁRIO
E ontem mesmo, segundo fonte

extra.oficial, um emissária seguiu
para Paranaguá a fim de se avis-
tar com o treinador do Rio Bran.
co e naturalmente fazer.lhe uma
proposta para mudar de clube.

Na lista do Atlético também
consta o nome de Sinforiano Gar-
cia, ex.lécnico do Coritiba, atual,
mente residindo em Assunção.
Depois de João Lima, no caso de
não haver acerto, Garcia será con
sultado.

Eleita e Empossada
o Nova Diretoria do
Automóvel Clube

Atravén du AasbmblSIa Geral,
foi eleita e empossada no ini.
cio desta «emana, a n^va dire,
torla do Automóvel Clube do Pa.
ra-ná, bem como o Conselho Fia
cal. Os novos dirigentes inicia,
r&c a trestAo no próximo dia 8
de março, com mundato válido
até o ano de 1Q64.

CONSTITUIÇÃO
Ki? como ficou constituída a

diretoria:
Presidente de Honra: Coronel

ítalo Conti; Presidente: Anfri.
sio-Fonseca de Siqueira; Vice.
Presidente: Eduardo (SulmarSes;
Diretor Secretório: Jullo R. Or.
tis; VIco.Dlriator Secretário: Calo
Pimentel! Diretor Tesoureiro;
Lula Quadros da Silva; Vice.
Diretor Tesoureiro: Xals Bu.
riígi; Diretor Esportivo; Jo&o
de Moura Brito Filho; Diretor

ULTIMAS OA F. P. F.

Esportivo: Cid Pereira Jorge:
Diretor Esportivo: Renato B&r„
retn do Siqueira; Diretor Social:
Abilio Ribeiro; Diretor Jurídico:
Reináldo D. Pereira; Diretor de
Dlvulgocio: Vinícius Coelho; As.
aessor Administrativo: Paulo Ni.
castro; JRepreat-ntanto junto aa
Automóvel Clube do Brasil:
Amilcar Laurindo Itibas,

CONSELHO FISCAL:
Membros efetivos: Jos<' Mu*",

giatt Sobrinho; Álvaro Leal; Os.
mar Mendes; Membros suplen.
tes: Luiz A. Barreto de Siquei.
ra; Luiz Roberto Cominése;
Zeferíno PianowBkt.

COMUNICAÇÃO
JA /ol enviada ao sr.. Osnt

Vasconcelos, presidente 'Ao CRD,-omunicac&o oflrlnl da entidade,
Informando a eonstltulglo ds
nova diretoria.

Vistorias Serão
.¦j

Iniciadas Hoje
Por Duas Turmas
Seguem hoie para Ponta Groj-

u, Irati, Castre • Paranaguá, oa
-omponsnles da comljiso qu* st.
tario nsquelat cidade- hoje e a.
manhã, a fim de vi-torl-rom oi
• it-dioi do Guarani, Operário, Ira.
ti, Olímpico, Caramurú, Salato e
Rio Branco.

Para at cidade» aullna» tegue o
ir. Barcimlo Sicupira • para « II-
toral o ar. Carlos Zenhfhnlng, que
vla|am em companhia d* outrot
reprtserrtarrtes da Mater*

Dt-ater do D-A.
l.'.;

Na expediam* da FsderaeSo Pa. .
ranaaflt* da Futebol, sagunda-faira,
«era nomeado • nova diretor do

Departamento de Árbitros, sr. A*,
mando Prlnce.

Arbitrai
A F.P.F. convocou ontem nov»

reunião do Conielho Arbitrai par*
a notta de segunda-feira • fim d*
qu* o regularmmto do certame ia
1962 se|a complementado.

Jog* *m Itajai
A Matar Estadual recebei; ontem

telegrama d* Federe-io Catarina*-.
ta sugerindo a data d* IS da mar-
ço para a reallza-õo do encontra
Marcilio Dias x Operírlo. A «ati-
dada da rua 13, respondeu qua m-
quela data sari hnpoistval paia a
certame paranaen* sari í~ilc*e~to
naquele dia.

REPÓRTER ASSOCIADO
TELEFONE: 4-3é11
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MULTILADO DEVIDO A ENCADERNAÇÃO

HABEAS CORPUS
O juii Hamilton Hortuçial Soares Porolra (da

4.» -Viu Criminal) encontra.» do plantão para os
podvton urgentes do «habeni-coroua» nos dias o
horas em qu» nio houver oxpodlonte normal no
Foro dn Capital, durante a «omana do 24 de fovo.
relro a 2 de março. Endorôçoi rua Carlos de Car.
?alho, 9BB.

Promotor da 6.a Vara desaprova
Ação da Comissão Especial que
Apurou Venda de Praça no DGK

O promotor público Kdie
Bairto? Ribas. éni ívuueriinpnto
apresentado no Juúi' «it* Direito
da 6*8. Vara Criminal da CapL
tal, solicitou oa autOB do pró.
flcssp.crlminal, referente h ven.
da do imóveis pertencentes ao
Município de Par"nnaguíí, a T>f_
lepacia do Crinifs Conlra a Fn_
z«ndn PnblirA, a-fim do «pr
proe^dldn-s vôrla* diligflricia?*,
necessárias h WuHdn-càn dop rif-U*.
tos praticados.

No mesmo requerimento; ana.
Usou loniram^nt.» a ineficiência
e tnopcrflnc.la -1 ¦"-¦.¦¦. funcionário.»
rlpsiprnados pelo' (íovfirno do Es_'
tado. componentes dn Comi?s3o
RspiTinJ de Inquérito, fjuo apu.
rou ns Irfbgularfdádps' verifica'.
Ias ' no Departamento 'd*1- G-=.o_
rrafla Torra? e Oolnnistntrfio, do.
saprovando completamente a
ação Saqueies funcionários,'

P j\ R K fl K TI
Entro outras cons id era çfies

constantes eni «ou pnrefíe***". dtp.
se: *È lamentável que. n -"omis.
«So encarregada d-* proceder o
presente Inquérito ndmlnlntrnti,
vot não lonlm chepado a re.--.u1_
tados positivo;» om relação nos
verdadeiros responsa vela pelai
graves ocorrências verificadas
no DGTC, ao tempo da admlni».
tração anterior, muito embora
tivesse tido vários meses do pra.
7o para encorrnr os seus 'traba.
lho?.

cPreocuparam.se os membros
da Comissão com circunstâncias
irrelevantes, quais sejam, as
que disffní respeito às raauras
nos pedidos de titulaq&o de
Imóveis (; outras irresularida.

des, concernentes no aspecto for
innl do docn^TMntoR, quando, • a
verdade a, que matórln de maior
realce, reclamava mnls detida
atenção.

«Àssltn nçíndn, HOtisegulu. a
Comi asilo de; Inquérito; de um
lado, atingir humildes funciono.
Hos,! que po desviaram de "se^S
deveres funcionais, premidos pe.
Io temor da perdn do seus em.
prôghsj mas' d*- outro, deixmi de
rnlipriv, ronvonif-ntemonte. ' os
«lados necessários para' propiciar
a punição darjuclps quo por miiL
to- tempn usaram « dispuseram,
Insciyâ o crlmiriosnmente, do
patrimônio do Ratado.

..-A vendo, como terras devolti.
tas,' de Imóveis localizados no"quadro; urbano* de :.Pftr*on«irufi; e"

por certo assunto quo merecia
acurado estado, e assim enten.
dendo foi qu»* a- direção do
TX5TC d «terminou fAsse levado
b efeito a Investi-ração. . Faz.«p.
porem, mister, a oolhoita de ele.
mentos rnneretos. precisos e in.
discutíveis, an feito da indica,
ç&o dos quo **'.ão realmente cul.
pados?-.

VpI,T01I . ,V POI.fflIA
Finalmente, requereu que o*

áütos fossem devolvidos à Che.
futura de Polícia para qne us
autoridades policiais encetem r»
medidas cablreis, com o objeti.
vo de ser elucidados os fa.
tos, especialmente a° nue diz
respeito à aquisição de terras
devolutas, por interpostas pes.
soas, devendo, so necessário, fa
zer investigações em torno dos
bens. em poder doí* principais
indiciados.

Cegonha Apressada Prega
Peça: Guardas Serviram

de Parteiros com Êxito
SAO PAULO, 23 (Meridional)

— Seria aproximadamente uma
hora da madrugada, quando Ma.
ria da Penha Silva, recém.chega-
da do Norte do país e que está
hospedada juntamente com seu
marido Antônio Uno da Silva, no
Hotel Queiroz, situado na ma Al-
,-neida Lima. 91. começou a Sen.
Ur fortes dores do parto que sc
avizinhava. Comunicou imediata*
mente o fato ao marido que lhe
ordenou que subisse e se reco-
ihesse a seu quarto enquanto êle
providenciava um médico para
atendê.la. Entretanto, quando a
mulher subia os primeiros degraus
as dores aumentaram considera-
velmente, fazendo com que Maria
da Penha fosse obrigada a sen-
lar.se ao pé da escada, sem for-
«as para continuar subindo. En-
trementes, seu marido, desespera-
do, sem ter encontrado um mé.
dico ou alguém que se dispuses-
se a atendê-lo, voltava ao hotel,
notando que a criança principia-
va a nascer. Aconselhado por
outras pessoas, Antônio Lino ape.
lou pára o auxílio da Rádio Pa-
tralha, tendo comparecido ao lo.
ial a viatura de número 50, que
tinha como guarnição os guardas-
civis 5.1811,. José Picirillo e 3.1)02,
laniel Datilio.

Tão logo, chegaram ao local os
milicianos compreenderam a gra.
vidade da situação e, ao mesmo
iempo que solicitavam uma am-
bulância do Pronto Socorro Mu.
nicipal, notando que não havia'
tempo para mais nada. puseram
mãos à obra.

O PARTO
Depois de algum trabalho, os

lois guardas conseguiram termi-
nar sua tarefa com êxito, tendo

!-.*.-.*:..-:-^:-.-.*;-:,*:v,.-:-; .-.¦.-.-¦:-:-;¦

Maria da Penha dado à luz um
robusto garoto, em condições per.
feitamente normais. Nesse ins-
tante, chegava ao local a ambu.
lãncia do PSM, cujo médico, cons-
tatou o estado em que se encon.

trava a parturiente. tendo recei-
tado vários medicamentos e cnl.
manl.es, ao mesmo tempo que elo-
giava o serviço dos milicianos,'
qualificando-o de perfeito e eflci-
ente. Enquantc isso, os dois man.
fedores da ordem, sorridentes,
com aquela satisfação própria da-
queles que cumprem com o seu
dever, não eram suficientes para
os elogios e agradecimentos dc
todos aqueles que presenciaram a
ocorrência. Satisfeitos, carrega-
yam o garotinho ao colo de um
lado para outro, sem poder con.
ter o orgulho de ter ajudado aque.
le inocente sêr a vir ao mundo.

QUATRO FILHOS
Falando ao repórter, Maria da

Penha e Antônio Lino esclarece-
ram que êste é o quarto filho do
casal. Por outro lado, a criança
já tinha seu nome fixado nies-
mo antes dc nascer. Receberá, o
nome de Adilson, escolhido pelo
casal em homenagem a um pa.
rente. Maria e Antônio não es.

í cohderam, outrossim, a satisfação
que sentiam pelo fato de que
tudo havia dado certo, pois con-
fossaram que tinham receios de
que o parto se realizasse em cir-
cunstâiicias adversas, o que viria
a ser prejudicial não só para a
criança como à própria mãe, De.
pois de convenientemente trata,
da, Maria da Penha foi removi-
da, juntamente com seu filhinho
para a Casa Maternal, onde rece-
beu o restante do U-atamenJo
adequado ao seu caso.
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GUARDA-PARTEIRO
òm dos guardan-parteiros da Bídfa> Patrulha (*m SSo Paulo), sa.
tisfeito com o resultado dn cdeHvranco», carrega a criança qu<*
acabou ds nascer, no colo. Dois guardai efetuaram o trabalho com

êxito. (Foío Meridional'.

Detonou Cinco Tiros Contra
Desafeto e não Matou: Quase
Homicida Preso em Flagrante

TRAGÉDIA NO LAR
Antônio Siivério e Teresina Peroixa Siivério, rio dia em. que se
uniram «para sempre». Essa união não durou muito, pois há pou-
cos dias éle matou a esposa com um tiro de revólver. A policia á
principio acreditou que se tratasse de «morte natural». (Foto Me-

Tidional).

Ontem ao escurecer houve
uma cena; com tiros na esquina
doe ruon 15 dc Novembro u Ca.

i mõo.s, orlglnadu por motivos fú.
tcls. Wlonthll, Marneiuso (47
«nos, casado, funcionário do•Dopartamento do * Edificações)'
detonou cinco tiros de revólver
em Ladislau Kowaloskl (rua Ca.
niões, s/n») que foi atingido cie
leve, pelas bolas, nas costas, bo.
ca e orelha, sem contudo rece.
ber ferimentos de maior gra.
vidade.-

v r r. s o

O quase-homicida foi preso
no local pelo agente Mi netto que
por ali passava na ocasião, sendo
conduzido ü Central de Polícia
onde foi' autuado era. flagrante
por; tentativa- de. homicídio,. en. ,
quanto a vitima foi internada no
Pronto Socorro.

A. arma usada por Wlonthll
eia um revólver' calibre 22; mar' ca «Roasi», que foi apreendida.'¦am* seguida & cena.

IN1.SUI.TAHA.M.SE '
O motivo dó atentado • foi; na.

da menos nada- mais que a tro.
ca de insultos entre os desa.' fetos.- Um -deles perguntara on. -
de ficava certa- rua, tendo o ou.
tro lhe respondido com um po^
lavrfio obsceno. Ambos. começa,
ram a se Insultar mutuamente,
até . que Wlonthll, que trazia o
revólver na cintura, sacou a ar
ma e detonou os tiros. ¦ ¦ ¦ •

Antég de ser preso pelo agen-
te Mlnetto, o quase homicida
tentou reagir à prisão, mas. 16.
go foi contido.
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ATIROU
Wlonthil Marnense (funcionário
público) desfechou cinco tiros dc
revólver contra Ladislau Kowa-
loski, na esquina das ruas 15 de
Novembro e Camões, sem conse*
guir matá-lo, pois alvejou-o de Ie
ve. O quase homicida foi preso

e autuado em flagrante.

Algazarra em
Londrina Acaba
na Polícia
LONDRINA, 23 (DP) — Sônia

Marques moradora no n.o 1122 da
rua Antonina, compareceu na
IJeiegacia de Policia, para apre-
sentar queixa contra Jandira Fa
rias que, segundo disse opromo.
ve» toda sorte de algazarras, á'
noite, em companhia de homens
e mulheres». Jandira reside nu-
mr casa localizada no mesmo ter
íeno onde mora a queixosa. Afir
ma Sônia que <ca coisa se con-
verte em bebereira e.que já não
liá mais respeito à vizinhança».
Dias atrás — ao que declarou ain
da.na DF.P — o indivíduo José
Olímpio, que participava da fes
ta tentou até invadir a casa da
queixosa.

Após a denúncia de Sônia Mar
quês. a Polícia compareceu ao
local e intimou os implicados a
comparecerem à DRP a fim do
prestar depoimentos.

Guarda Particular Esclarece
Mistério: Marido Assassinou
Mulher com Tiro no Peito

Garoto foi
atropelado:
Desatenção

SAO PAULO, 23 '(Meridional) —
Por intermédio, do encarregado
de uma viatura da Rádio Patru.
lha, o delegado de serviço iià
Zona Norte teve conhecimento da
morte da doméstica Teresina Pe-
reira Siivério, de 24 anos. casa-
da com o funcionário municipal
Antônio Siivério. cie 47 anos, re.
sidentes na rua Major Danta Cor.
tês, 52, Vila Gustavo. A autori-
dade, providenciando o recolhi,
mento do cadáver de Teresina .
Pereira* Siivério para o iíecroté.
rio do Instituto Médico Legal, foi
informada por uma irmã da vi.
Uma. que se tratava de morte
natural, dispensando-se, assim, a
presença de um perito do "Insti-

tuto dc Policia Técnica para le.*»*.
vantamento do cadáver, medida,
sem dúvida, que esclareceria a
causa da morte. A ocorrência es--

Chefe de Polícia Determinou
aos Seus Auxiliares Medidas
a Serem Executadas: Carnaval
A fim de que o carnaval dês.

to ano transcorra dentro da.
maior normalidade possível, à.
semelhança dos anos anterio.
res,' o chefe de Polícia baixou
a seguinte determinação aos
seus auxiliares para cumpri-
mento:

•t-O chefe de Policia do Es-
tudo do Paraná, considerando
que o carnaval ó um divertimen
to de caráter popular e de co.
memoração tradicional.

i «Considerando que na par.
ticipação dos folguedos tem o
povo o direito à garantias que
permitam a expunsão de sua
alegria, livre de riscos e dis.
sabores.

¦ «Considerando que, para tan-:
to, se faz necessário que os
festejos se. realizem num am •
biente de perfeita ordem, sem
abusos e excessos de qualquer
na-tureza.

"-Considerando que compete à
Chef^tura de Policia tomar as
medidas preventivas acautela.
doras da ordem pública.

«Rigorosa observância nos.
dias 3, 4, 5 e 6 do mês de mar-
ço vindouro, das disposições se
guintes:

-l.o), Serão . permitidos,. sem'
necessidade de licença da Po-
lícia: .

a) o desfile de préstitos, ron.
chos, carros alegóricos e cor.
does; - •

b) o uso de máscaras e.meia
máscaras, quer nos bailes, quer
nas ruas;

c) o uso de fantasias, 
"com

exceção das que atentarem
contra a moral pública ou què
imitarem ou assemeiharem. a
hábitos religiosos ou uniforme'
das forças 'armadas e ; poli-
ciais; . Am.

2.0) Será permitida a 'reali-
zação de bailes públicos, niedian
te licença," qiie' sei-á' fornecida
pelo Serviço de Fiscalização de
Diversões Públicas, na Capital
e no interior, nas respectivas
delegacias e subdelegacias,' cu-
jos'bailes somente serão -per-
mitídos em recintos fechados,

(Cone. na 4» pag. do V cad.)

Escrivães Refutam Notícias
que dão Como Envolvidos em
Pretensa Revolta na Policia
Em face de notícias veicula,

das por um matutino da Ca-
pitai com respeito a pretensa
revolta da maioria dos elemeiu
tos da classe policial do Pa.
raná, contra o governador do
Estado, a Associação dos Es.
crivâes de Policia do Paraná,
pelo seu presidente em exerci-
cio, ar. Ary José Elias, distri.
buiu a seguinte nota de esela.
recimento:.

«A Associação dos Escrivães
de Policia do Paraná, entida.
de representativa da classe,
recém-fundada nesta Capital,
por seu presidente, torna pú„
blico. qüe a unanimidade da
classe se viu surpreendida.com
a reportagem publicada em da
ta' de ontem, no jornal «Cor-

reio do Paraná», envolvehdo-a
em movimentos que não éxis.
tem dentro da Polícia Civil, re-
filhando essas noticias, escla.
rece que aguarda, com serehi-
dade e espírito de compreensão
o enquadramento dentro do Fia.
no de Reclassificação do funcio!
nalismo público estadual, na-cer
teza de que, com imparcialida.
de será feita justiça a. to.
dos, e, por saber perfeitamen-te que a situação precária do
Estado, , não comportava, no
momento, níveis superiores aos
que foram concedidos peloExmo. sr. governador do Ea.
tado.

Curitiba, 23 de fevereiro de
1.962.

Presidente, em Exercido», :

tava, por assim dizer soluciona-
da, bastando apenas o laudo da
perícia médico-legal, para confir.
mação da causa mortis. A autori.
dade não deixou, de instaurar in-
quérito. remetendo.o para a 20. a
Delegacia, em Tucuruvi.

DILIGÊNCIAS DE UM

GUARDA

No dia 10, Martinho Caetano,
guarda-particular de uma fábri-
ca, morador na rua Adelaide Bos-
quete. 18, soube, por algumas
pessoas, que algo de anormal se
passara no domicílio do funciona,
rló municipal resolvendo verlfi.
car, por sua ¦ conta, o que ali
ocorrera. Na casa de Antônio Sil-
verio achaVam-se uma irmã de
Teresina Pereira e uma pequena,
qiie êle' e a esposa adotaram.
Martinho Caetano, a fim de pro.
curar inteírar-se do paradeiro de
Teresina Pereira, perguntou à
menina'se ela ,iá havia tomado
café. Respondeu-lhe a pequena
que ainda não porque sua mãe
não se levantara e dormia: Es-
tranhando a resposta da garota,
o guardn.pnrticular convenccu-.se
de que algo extraordinário suce-
dérr. no domicílio de Antônio Sil-
verio e, como a irmS de Teresina
nada lhe' dizia, ele ingressou nn
casa, alcançou a cozinha e, numa
cama de solteiro, viu-a morta.
Segundo informação da menina,
ela repousara no quarto do ca.
sal, cuja porta de entrada havia
sido bloqueada com.uma máquina
de costura. Prosseguindo no seu
intuito de tirar'a'limpo* o que se
tornava mistério. Martinho Cae-
tano, que também averiguara ser
Antônio Siivério, em sua folga,
indicador de lugares no Cine Pe-
rola, situado no ponto final da
linha de ônibus da Vila Gustavo,
para lá se dirigiu e soube que
êle, em companhia da esposa,
que assistira ás sessões, sairá às
24 horas.

TIRO NO TÓRAX

, Provava.se, portanto, se crime
havia, -êle ocorrera- depois daque.
la hora, quando: o casal chegam
à residência. Enquanto o dele-
gado Hélio Negreiros da 20,a Dc-
legacia, resolvia outros casos, co.
miinicaram.lhef o resultado, do
ename cadavíríco de Teresina Pe-
reira Siivério. que se transfor-
maria em autópsia. O legisla
constatara ferimento produzido

; por bala . na região . anterior do
tórax, próximo ao seio esquerdo.
Confirmavà.se. assim, o motivo
por que Antônio Siivério estava
desaparecido desde sábado, dia
10, deixando a pequena, que ado.
tara, aos cuidados de uma irmã
da' mulher assassinada'. Diante do
resultado' da perícia médico-legal,
o.delegado determinou.ao seu es-
crivão. Rui Pacheco, que prós-
seguisse no inquérito e que ou.
visse as testemunhas arroladas,
incluirido-se o guarda-particular.
que já relatara à reportagem o
qüe conseguira constatar' en re.
lação aos passos dados pelo fun.
cionário municipal, até a sua en-
tr.id.-i no domicílio.

Repórter Associado
Telefone: 4-3611

Ontem de manhã, aproximada
mente às llh20m, quando trafe
gava pela rua Marechal Floria
no, ao passar fem frente ao pré
dio nr. 1588, o automóvel de pia
ca 78 84, dirigido por Seyerino
Andreattn (rua Marechal Fio.
rinno. 5841, Vila Hauer), atrope.
lou o menor Ricardo Buch, que
foi jogado ao solo, recebendo fe"rimentos de^certa gravidade. Se
gundo as autoridades policiais
apuraram, o menor tentou atra-
jíessár a rua, sem prestar aten.
ção, e bateu no veículo, não ca
bendo assim culpa ao motorista
do carro. O menor foi interna,
do no Hospital da Policia Mili
tar.

tóLEClMÊNjÔS
Faleceu ontem na Capital a

viuva Conceição Magurna Fer.
reira, ex-funcionária da antiga
Câmara Municipal. A extinta
deixa os seguintes filhos: Rosa,
casada com o sr. João Batista
de Souza: Noemia, casada com
o sr. Antônio Amaro: Marieta,
solteira: Zaira, casada com o
sr. Regihaldo Menezes: Alziri,
casada com o sr. Irauro Hoty.
ki: Odilon, casado com a sra.
Otilia Ferreira Sema. Deixa ain
da inúmeros netos e bisnetos.
Seus funerais serão realizados
hoje às 15h saindo da run João
Manoel. 113, para o Cemitério
Municipal,

üfiSMüi»».

«üeíão» Saqueou Oficina ipig
Guardava Causando Prejuízo
de Cr$55B mil a seu Patrã

n uromotor público do- 3.a O raceptador *.._. *'"

m

O promotor público do' 3.a
Vara Criminal da Capital, ao re
caber o Inquérito policial ins.
taurado pela Delegacia de Fur.
tos o Roubos em que são indi.
ciados Alberto do Nascimento
d outros, apresentou denúncia
contra os mesmos, qualificando,
os como incurso nns sanções do
artigo 155 do Código Penul. pe.
la prática do delito de furto.

Na denúncia, baseada nos au
tos do inquérito policial, cons.
tou que Alberto do Nnscimen.
to, vulgo «Betão», guardião da
oficina mecânica situada s rua
Marechal Floriano, 1.575, em
fins do mês de dezembro do
ano passado, furtou do Interior
daquela oficina mecânica, diver
sas caixas contendo objetos, pe.
ças o demais acessórios mecàni
cos, sendo auxiliado no transpor
te do produto roubado por João
Antônio Manrique, vulgo «João

-Paulista» e Pedro Soares.
' Do total do produto roubado,
o qual foi avaliado em Cr$
542.600,00 c outras coisas que
não foram arroladas pela poli.
cia, apenas uma pequena parte
foi apreendida em poder dos
indiciados e devolvida ao legfti
mo dono.
. «Betão*. lntitulando.se próprio
tário da oficina mecânica, ven.
deu a Ayrton Costa Paes pela
importância de CrS 34 mil, obje
tos de valor superior a Cr$ 300
mil, e o transporte da mercado,
ria foi feito em caminhão per.
tencente a Ivo Faria da Silva,
que, além de ter conhecimento
daquela transação, ainda empres
tou a Ayrton Costa Paes a im.
portáncia dc CrS 3 mil, a fim
de que fosse efetuado, no nto,
o pagamento total da compra.

roceptador Avrtoh ,. ,Paes, vendeu um mS" v50slÍleo a Antônio WtewStaHnndoen,CrMOmil,70SrkÍ^vJ

O principal indiciado «b„,vendeu uma pn3ta j- 
cluo**

marrom avaliada cm íL ?Uriagrides MaIt,.acltai pC0^.a,

máquina de escrever Z*,U'em Cr? 70 mil, „or c'rs £ m
alta de um ràdlo portlu,™1valor de CrS 30 mil no „ n'

DESCOBERTO P°r 8 ml
O proprietário da oficina ,canica. ao constatar o „"!,'"com o desaparecimento danuòí'mercadoria, do interior deoficina, apresentou ouei;**,V"

torid.de. policiais. 
"^^

a instauração de inqUirit„en*
fim de apurar os rpiiin.,. •' '
pelo desfalque. Não Ca7nTsários muitos esforços «Tra?a policia localizasse o 

™inZ
«gato», que, interrogado peIoPÍlegado Buckowski e seu agen»,especializados, confessou , P,,»ria do roubo, indicando osTmais cúmplices c

O inquérito, após sua concli,sao foi remetido àquele ,?u!onde o promotor público den,,ciou perante a Justiça PúhlEAlberto do Nascimento, VX«Betap», João Antônio Manrque. vulgo «João Paulista-,
Pedro Sales, como autores dfurto: Ivo Faria da Silva, comcúmplice e Ayrton da CoMPaes. Antônio Wiebirski Rurdes Maltracka e Wilson Irajá Tborda Ribas, como receptadorpi
sujeitando-os as sanções comin-das no Código Penal.

Criminoso do Capão da Imbui
Será Julgado Pelo Tribunal d
Júri Popular no mês de Mara

O Juiz de Direito Eurlco Pe.
reira de Macedo exarou senten.
ça de pronúncia no processo
em que Manoel Efigênio res.
ponde perante a. l.a Vara, Ori.
minai da Capital, como incurso
nas sancOes penais do artigo 121
do CÔdig-o Penal, pelo crime de
homicídio praticado contra An.
tenor de Lara, determinando
que o.réu seja submetido a Jul
gamento pelo Tribunal do Jflri.

Na denúncia, consta que em 6
ds outubro tle 1S61, aprorlmada.
mente às 17ii( o criminoso pneon.
trou o desnfeto Antenor dn Lara
no campo do Alvi.Verdn Futebol
Clube, sacou de um revolver e
detonou.o diversas vezes contra
a vítima, prostnndo.a sem vi.
da.

Antenor de Lara encontrava,
se naquele local acompanhando
seus dois fllhinhos menores.

O assassino antes de ser prê.
so e conduzido a Central de Po.
Hcia Para ser autuado em fla.

grante quase pereceu nas mão»da turba revoltada, que, indig.
nada pela atitude do criminoso"
desejava UncM.lo, e produzi'ram.lhe inúmeros ferimentos.

Perante a autoridade policial,o criminoso ^declarou que foram
questões pessoais o familiares
os motivos que o obrigaram iusar daquele extremo, apontnn"
do fatos, no Intuito' de inocen]
tar.se- Após registrar o depoú
mento, a autoridade encaminhem
o criminoso a» DML, a fim de
ser examinado e fornecido o lau.do competente, para. posterior]
mente, ser recolhido na Penlten!
ciaria Provisória do Ahii, à dl».
posicSo da Justiça

Agora, com o prommciartento
daquele magistrado, o processo.
criminal, foi encaminhado às
ExeeucScs Crlm-nais, para rlgu.
rar em pauta na próxima ses.
sfio de julgamento de homld.
dlog a ser realizada pelo Tri.
bunal do Júri,

«Suadeira» terrv Sorte m
Justiça: Presa Diversas
Vezes. Obtém a Liberdad*

O juiz de Direito da 2,a Va.
ra Criminal da Capital conce-
deu a ordem de «habeas-cor*.
pus» impetrada em favor de
Vera Alves da Silva, determi.
nando que fosse expedido em
favor da mesma o competen.
te ísalvará de soltura», por es-
tar recolhida ao Presídio Pro^
visôrio do Ahu, à disposição da
Justiça.

Vera Alves da Silva, já foi
processada ou condenada por
quttse todas as Varas Crimi-
nais de Juízo- Singular da Ca.
pitai, ocorrendo que, em algu.
mas das Varas, foi processa-da várias vezes.

O CONTO
O golpe do «siiador**, espe.cialidade de Vera, constitui era

i

n:

Falsário Reconhecido por
Empregado de Loja Como um

dos que Aplicaram o «Conto
¦ Aírton Silva, o falsário quefoi apanhado pela polícia com
diversos cheques falsificados no
valor de mais de Cr$ 1*500.000,00,
foi apontado ontem, na Delel
gacia de Falsificações e Defrnu.
dações em Geral, como um dos
dois espertnlhões quç, em ja.
neiro passado, aplicaram um
«conto» na casa "-Gloger Artefa.
tos de Couro Ltda » (rua Cândi
do Lopes, 1401. desaoarncendo
com uma mala no valor de Cr*
8 mil.

1 CONTO»

Conforme n„blioamos na épo
C-, no dia 17 de janeiro, porvolta das ldh. dc!q indivíduos
estiveram na casa Gloi»er e pediram uma mala. Depois de escn
.lherem a oue lhes mais agrada
va. solicitaram p**ra n„e ¦a min
dfssem ra rua Dr. Mnrlci. noedifício S5o B°rnardo. sondo
que-ali efetuariam o pagamento.
O empregado da casa, João Adil
son Borges, dirigiu-se ao loc-il
mencionado e fêz a entrega da
mala aos dois desconhecidos. Es
tes pediramJhe para esperar um
pouco, que iriam buscar o dl.
nheiro. Entraram no edifício
mas nfto reapareceram mais.
tendo desaparecido. *

RECONHECIDO

Á polícia não conseguiu des-
cobrir os espertalhões. Com a
prisão de Airton Silva, o empre
gado da casa Gloger, ao ver a

fotografia dos falsários no jor.nal, reconheceu-o como sendo
um dos que lhe aplicaram o «con
to». Ontem à tarde esteve na
DFDG o cientificou as autorida.
des a este respeito. O delegado
Paulo Sotto Maior Lagos deter
minou que Airton Silva, que seencontra na Prisão Provisória
do Ahú, seja novamente intprro
gado na DFDG. a fim de apon.tar seu companheiro de vigarice.

qiie aquela, seja convidada, oi
mesmo se ofereça em subir ni
interior da cabine de <¦&•
minhão, para fins escusos,
que faz acompanhada de um:
amiga. Enquanto uma distra
o motorista descuidado, a pu.• tra se apossa do dinheiro qui
encontra. Antes que a vítimi
se dé por. achada, as «suadei
ras» desaparecem. i

Por essa modalidade delituo,
sa. Vera Alves da Silva, con* I
seguiu se apossar de elevadaí
importâncias, tendo, inclusive
em uma de mias operaç8***',
respondido processo crimina.
na 3.a Vara, onde o juiz or.
denou que fosse processada
por atentado ao pudor Pübli'
co, pelos fatos com que des.
creveu o golpe que fora aplica-
do por Vera.

Agora, novamente, foi autua
da ©.recolhida ao Presídio, W»
pela ordem daquele magisf-"
do, será libertada.

Fangio do
Norte Quase
Atropela
LONDRINA, 23 (DP) — * -

hora de ontem o guarda rodo*
viário Ramiro Carvalho dos Safl
tos prendeu Geraldo Marques
que corria como um louco peio
rodovia Londrina-Cambé nomV
pe a mais de 100 quilômetros no

rários. O chofer irresponsà^e
quase atropelou um outro «us*
da rodoviário ,Enio Nevcfc

Marceneiro Vigarista Aplica
Outro Golpe: Deixa de Fazer
Móveis e Embolsa ò-Dinheiro
Eduardo Correia da Maia (solteiro. operário) estando em vésPeras de casar, mandou fazer os

Udl6 p- 
en're^<í° • serviço aUdo Ricardo Neumann (marco-neiro, casado, rua Matheus Le-

damente a importância de CrS 10
Ocorre que Udo é conhecido esPertalhão, que Já lesou Te°enÍ
nhefro r^- " qU,"S reccbeu <""
algum eI/°?feccionou ^elalgum, estando, fichado na Dele-gacia de Falsificações e Defrau

espera, ouviu da própria b*«

espertalhão quo os movt:

poderiam ser feitos. P° »*" 
«o

todo o dinheiro em seu pi

pessoal.
INQUÉRITO lrS*

Em face disso M»»-*£Í .
tou advogado para Pl0C\.dc de
estelionatário. tendo* na t -_
ontem, sido dada entrada n» 

jnS
D.G. uma petição s°-'c.'tan°llc|»l
tauração de i™uoér£ell£ann.
contra Udo Ricardo «ei „.
Quer a vitima «colocar un d0
deiro nas «atividades i-íÇ» 

^ ^
mesmo, fazendo-o segreB v(tim>»
ciedade para que outras
não lhe caiam nas mãos»

:
y\


